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RESUMO 

PEDAGOGIA DAS VOZES E DOS SILÊNCIOS: EXPERIÊNCIAS DAS 

MULHERES NA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA DA ESCOLA FAMÍLIA 

AGRÍCOLA DE SANTA CRUZ DO SUL – EFASC 

As mulheres e a pedagogia da alternância da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do 

Sul são os pilares desta tese, junto a trama entre o trabalho e a educação, que tem como 

objetivo analisar as presenças e as ausências das experiências das mulheres nesta 

pedagogia enquanto processo formativo do qual elas produzem pedagogias das vozes e 

dos silêncios através dos trabalhos do cuidado, domésticos e da agricultura. Afirmamos 

que as vozes e os silêncios das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC 

constituem nós epistemológicos, históricos, pedagógicos e ontológicos que permitem 

pensar uma alternativa político pedagógica feminista, tendo o trabalho e a agroecologia 

como princípios educativos. Os conceitos de educação do campo e de educação popular 

tendem a atravessar a sua constituição e práxis. Optamos pela pesquisa participante 

feminista, entendendo que o saber é situado, temporal, aberto e entrelaçado em relações 

de poder. Afetadas pelo distanciamento social decorrente da pandemia do COVID-19, 

reorganizamos nossa metodologia de pesquisa e priorizamos ações de participação das 

mulheres da EFASC de forma virtual. Para tanto, além de registro em diário de campo, 

realizamos entrevistas semi estruturadas com vinte e uma mulheres e um questionário 

com questões abertas para trinta e três egressas. Estabelecemos diálogos permanentes, e 

após transcrições e sistematizações das informações, realizamos análise de conteúdo. 

Compreendemos que a presença delas na pedagogia da alternância se dá pelos trabalhos 

e funções sociais que desempenham na e com a EFASC, ou seja, são monitoras, 

agricultoras, dirigentes, esposas, mães, avós, estudantes, egressas e militantes que, a partir 

da sua relação com o trabalho e a educação de si, e das demais pessoas envolvidas na sua 

existência, tramam experiências de classe, gênero, raça/etnia. Esse tripé estrutura a 

sociedade e, na pedagogia da alternância da EFASC, traduz a produção e a reprodução 

social e societal na cotidianidade de sua existência. Entendemos que ocorre um 

“enovelamento” na pedagogia da alternância que permitiu reconhecermos e analisarmos 

a presença e a ausência das experiências das mulheres através do “dizer a sua palavra” 

que, categorizadas em pedagogia das vozes e dos silêncios, se traduziram em lutas, 

resistências, estratégias, reflexões, reprodução e produção de conhecimento ou “saber da 

experiência feito”. Ora ecoando os “cativeiros”, histórica e culturalmente criados sobre o 

que é “ser mulher”, ora buscando “ser mais” libertando-se, pela consciência de si e do 

mundo, das tramas da opressão-exploração-dominação. Pudemos identificar a 

possibilidade da materialização de uma pedagogia da alternância ecofeminista na EFASC 

tendo o trabalho e a agroecologia como princípio educativo na centralidade dos trabalhos 

de mantença da vida. 

 

Palavras–Chaves: Pedagogia da Alternância; Escola Família Agrícola; Mulheres; 

Pedagogia das Vozes e dos Silêncios; Agroecologia; Ecofeminismo. 

  



 
 

RESUMÉN 

PEDAGOGÍA DE LAS VOCES Y DE LOS SILENCIOS: EXPERIENCIAS DE 

LAS MUJERES EN LA PEDAGOGÍA DE LA ALTERNANCIA DE LA ESCUELA 

FAMILIA AGRÍCOLA DE SANTA CRUZ DO SUL – EFASC 

Las mujeres y la pedagogía de la alternancia de la Escuela Familia Agrícola de Santa Cruz 

do Sul son los pilares que tejen esta tesis en la trama entre el trabajo y la educación, 

teniendo como objetivo analizar las presencias y las ausencias de las experiencias de las 

mujeres de la pedagogía como proceso formativo en el cual, ellas construyen pedagogías 

de las voces y de los silencios a través de los trabajos del cuidado, domésticos y de la 

agricultura. Afirmamos que las voces y los silencios de las mujeres de la pedagogía de la 

alternancia de la EFASC constituyen nuestros epistemológicos históricos, pedagógicos, 

y ontológicos, que permiten pensar una alternativa política pedagógica feminista, 

teniendo el trabajo y la agroecología como principios educativos. Los conceptos de 

educación del campo y de la educación popular tienden a atravesar su constitución y 

praxis. Optamos por la investigación participativa feminista, entendiendo que el saber 

está instalado, temporal, abierto y entrelazado con las relaciones de poder. Afectadas por 

el distanciamiento social debido a la pandemia del COVID-19, reorganizamos nuestra 

estrategia de investigación y priorizamos acciones de participación de las mujeres de la 

EFASC de forma virtual. Para esto, además del registro en un diario de campo, realizamos 

entrevistas semi-estructuradas con veintiún mujeres y un cuestionario con preguntas 

abiertas para treinta y tres egresadas. Establecimos diálogos permanentes y después de 

las transcripciones y sistematizaciones de las informaciones, realizamos el análisis del 

contenido. Comprendimos que la presencia de ellas en la pedagogía de la alternancia se 

da a través de trabajos y funciones sociales que desempeñan en y con la EFASC, o sea, 

son monitoras, agriculturas, dirigentes, esposas, madres, abuelas, estudiantes, egresadas, 

militantes que, a partir de su relación entre el trabajo, y la educación de ellas mismas y de 

las demás personas involucradas en su existencia forjan experiencias de clase, de género, 

de raza/etnia. Ese trípode estructura la sociedad, y en la pedagogía de la alternancia de la 

EFASC, se traduce como producción, reproducción social y societal en el día a día de su 

existencia. Entendemos que hay un “plegamiento” en la pedagogía de la alternancia que 

permitió reconocer y analizar la presencia y la ausencia de las mujeres a través del “decir 

lo que se piensa”, que categorizadas en pedagogía de las voces y de los silencios se 

traducirán en luchas, resistencias, estrategias, reflexiones, reproducción y producción de 

conocimiento o “el saber por experiencia”, ahora haciendo eco de los “sumisiones”, 

históricamente y culturalmente creadas sobre lo que es “ser mujer”, o buscando “ser más” 

liberándose, por la consciencia de si mismo y del mundo, de las tramas de opresión-

explotación-dominación. Pudimos identificar la posibilidad de la materialización de una 

pedagogía de la alternancia ecofeminista en la EFASC teniendo el trabajo y la 

agroecología como principio educativo en la centralidad de las labores de mantenimiento 

de la vida. 

Palabras Claves: 

Pedagogía de la Alternancia; Escuela Familia Agrícola; Mujeres; Pedagogía de las voces 

y de los Silencios; Agroecología; Ecofeminismo. 

 



 
 

ABSTRACT 

VOICES AND SILENCES’ PEDAGOGY: WOMEN'S EXPERIENCES IN THE 

PEDAGOGY OF ALTERNATION ON THE AGRICULTURAL FAMILY 

SCHOOL OF SANTA CRUZ DO SUL – EFASC 

Women and the pedagogy of alternation on the Agricultural Family School of Santa Cruz 

do Sul are the mainstays that knit this thesis between work and education, aiming to 

analyze the presences and absences of women experiences in pedagogy as a formative 

process in which they build pedagogies of voices and silences through care, household, 

nursing, and farming work. We affirm that the voices and silences of the EFASC women 

constitute our epistological, historical, pedagogical, and ontological, which allow us to 

think of a feminist pedagogical political alternative, having work and agroecology as 

educational principles. The concepts of rural education and popular education tend to run 

through their constitution and praxis. We opted for a feminist participatory research, 

understanding that knowledge is installed, temporary, open and knotted with power 

relations. Affected by social distancing due to the COVID-19 pandemic, we reorganized 

our research strategy and prioritized actions for the participation of EFASC women 

virtually. For this, in addition to recording in a field diary, we conducted semi-structured 

interviews with twenty-one women and a questionnaire with open questions for thirty-

three under graduates. We established permanent dialogues and after the transcriptions 

and systematization of the information, we performed the content analysis. We 

understood that their presence in the pedagogy of alternation occurs through jobs and 

social functions that they perform in and with the EFASC, that is, they are supervisors, 

farmers, leaders, wives, mothers, grandmothers, students, graduates, activists that, based 

on their relationship between work and the education of themselves and others that are 

involved in their existence, produce experiences of class, gender, race / ethnicity. This 

tripod structures society, and in the EFASC alternation pedagogy, it is translated into 

production, social and societal reproduction in the day-to-day life of its existence. We 

understand that there is a “folding” in the pedagogy of alternation that allowed us to 

recognize and analyze the presence and absence of women through “saying what you 

think”, which, categorized in the pedagogy of voices and silences, will be translated in 

struggles, resistances, strategies, reflections, reproduction and production of knowledge 

or "knowledge from experience", now echoing the "submissions", historically and 

culturally created on what it is to "be a woman", or seeking "to be more" freeing herself, 

through the consciousness of herself and the world, from the plots of oppression-forced 

labor-domination. We were able to identify the possibility of pedagogy of ecofeminist 

alternation emergence in the EFASC having work and agroecology as an educational 

principle in the center of life maintenance tasks. 

Keywords 

Pedagogy of alternation; The Agricultural Family School, Women, Voices and Silences 

Pedagogies, Agroecology, Ecofeminism. 
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1 INTRODUÇÃO 

O contexto da minha trajetória na pedagogia da alternância se trama na 

constituição histórica da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul – EFASC entre 

os anos de 2008 e 2009, enquanto trabalhadora, coordenadora pedagógica e militante. Se 

materializa através de movimentos pessoais e coletivos estimulados por incertezas, 

descobertas e buscas de informações sobre essa pedagogia e a sua conformação no 

mundo, na América Latina e no Brasil. São estes movimentos de identificar contradições 

e, motivada pelas inquietações inerentes a estas, de buscar respostas às problemáticas 

advindas da materialização cotidiana da pedagogia da alternância na educação do campo. 

Essa pedagogia oferece uma práxis educativa contextualizada no/com o território 

camponês em que vivem os homens, as mulheres, as crianças, os/as jovens e os idosos e 

idosas e onde estabelecem relações de mantença socioeconômica de sua vida, objeto de 

identificação, reflexão e transformação. 

Imbuída desta compreensão de educação contextualizada em que os sujeitos se 

apresentam como centrais no processo de desenvolvimento do território camponês em 

que se constituem e são constituídos na trama de diferentes relações que atravessam a 

materialidade de suas vidas cotidianamente, que me proponho a trazer para a escrita desta 

pesquisa a metáfora do “nó” seguindo as reflexões de Heleieth Saffioti (2013, p.83). Para 

essa feminista, certos conceitos e/ou categorias apresentam características distintas ao 

serem analisadas conjuntamente, formando e atuando entrelaçadas como um nó ao longo 

da história da humanidade, tendo a alternância de dominância de um aspecto em relação 

aos outros relacionada com as condições históricas vivenciadas, mas sempre sob a 

influência dos que se “colocam à sombra” por determinado tempo e espaço. A metáfora 

do nó busca não hierarquizar os diferentes fatores de exploração-dominação, assim como, 

procura demonstrar que essa unidade é contraditória. Da mesma forma que a exploração 

não deve ser tratada exclusivamente como sendo inerente à esfera econômica, a 

dominação tampouco deve ser considerada como meramente política, existe um nó entre 

classe, raça/etnia e gênero que torna a realidade das mulheres mais complexa (SAFFIOTI, 

2013, 2015).  

Portanto, a construção da escrita nesta tese caminhará não buscando a 

homogeneidade, mas sim trazendo compreensões imersas na diversidade e na contradição 

evitando a fragmentação, tendo como a linha condutora deste nó: as mulheres da 

pedagogia da alternância da EFASC. 
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Importante ressaltar que esta opção transcorre do interesse pela pesquisa com 

mulheres e, neste sentido, em identificar os lugares que as mulheres ocupam e, portanto, 

produzem os seus conhecimentos, relacionando-os com as experiências das tramas deste 

nó fundamentado em relações de poder de sexo, de raça/etnia, de classe assim como de 

outras práticas sociais como a região, a religião, a etnia, entre outros múltiplos pontos que 

dialogam com conceitos de interseccionalidade ou consubstancialidade (HIRATA, 2014). 

Primando pela não hierarquização das formas de opressão, pois como explica Davis 

(2016, p. 12): “claro que classe é importante. É preciso compreender como a classe 

informa a raça. Mas raça, também informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a 

forma como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a raça é 

vivida”. De acordo com Saffioti, “não há de um lado dominação patriarcal e, de outro, a 

exploração capitalista, não existe um processo de dominação separado de outro de 

exploração” (SAFFIOTI, 2015, p. 138). Dessa forma, importa compreender nosso 

fenômeno de pesquisa na relação sistema-mundo (capitalista, colonial e patriarcal), pois 

a classe social já surge “gendrada”. E, com este olhar, optamos pela pesquisa a partir da 

categoria mulheres, entendendo esta como essencial para apreensão do fenômeno social 

inerente ao nó das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC. Já que 

compreendemos a categoria mulheres na perspectiva feminista e marxista em que, 

histórica, pedagógica, epistemológica e ontologicamente, o ser mulher se forma e se 

define nas relações da, com e para a sociedade. 

Parto da materialidade da vida das mulheres da Escola Família Agrícola de Santa 

Cruz do Sul - EFASC relacionada com a pedagogia da alternância e com os nós que esta 

pode suscitar ou transformar1, pois compreendo que as experiências das mulheres são 

produtoras de conhecimento. As mulheres do campo são sujeitos históricos-políticos-

sociais que tramam a sua existência no trabalho produtivo (agrícola e não-agrícola), no 

doméstico e no cuidado e apresentam, no movimento dialético de sua existência, as 

contradições que apontam para resistência e superação ante os desafios cotidianos. Desta 

forma, opto pelo caminho do materialismo histórico dialético compreendendo as relações 

a partir do nó das categorias historicidade, totalidade e contradição. 

 
1 Abordarei a Pedagogia da Alternância na perspectiva das Escolas Famílias Agrícolas, já que a Pedagogia 

da Alternância se apresenta como proposta educativa em diferentes situações além das EFAs, tanto no 

Brasil como no exterior. No Brasil, além das Escolas Famílias Agrícolas, temos as Casas Familiares Rurais, 

as Escolas Comunitárias Rurais – ECOR, o Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural – CEDEJOR, os 

projetos e propostas de educação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, e o PRONERA – 

Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, através da oferta de Cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo, entre outras. 
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Para apreender as realidades destas mulheres e a pedagogia da alternância me ative 

a articulação classe, consciência de classe, experiência histórica e cultura (THOMPSON, 

1981) como questões fundamentais, a fim de entender o fenômeno da materialização da 

pedagogia da alternância e as experiências das mulheres, suas organizações de vida, de 

trabalho e de educação que se tramam como manifestações e afirmações de um modo de 

vida mas também como resistência e luta de ser e estar no mundo enquanto mulheres. 

São mulheres, agricultoras, trabalhadoras, por vezes jovens, mães, esposas ou 

estudantes que na vida, nas suas experiências produzem sua consciência de classe, de 

gênero, de raça, de crenças e de outras relações sociais que são e estão afetadas pela 

existência da pedagogia da alternância trabalhada na Escola Família Agrícola de Santa 

Cruz do Sul. Como explica Thompson (1984, p. 34) “a consciência é definida pelos 

homens (sic) ao viver sua própria história, e, ao final, é a única definição2”. Portanto 

compreendo a experiência como o que é vivido e sentido, são os acontecimentos, as ações 

e os significados que lhe são conferidos. Desse modo, investiguei as experiências das 

mulheres na pedagogia da alternância da EFASC e suas relações sociais, humanas e 

produtivas que potencializam uma pedagogia das vozes assim como uma pedagogia dos 

silêncios. Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar a presença e a ausência das 

experiências das mulheres na materialidade da pedagogia da alternância na articulação 

trabalho e educação, que constituem estas pedagogias (vozes e silêncios) através das 

experiências dos trabalhos das mulheres (domésticos, do cuidado e da agricultura). O que 

nos leva a afirmar que as vozes e os silêncios das mulheres da pedagogia da alternância 

da EFASC constituem nós epistemológicos, históricos, pedagógicos e ontológicos que 

permitem pensar uma alternativa político pedagógica feminista na EFASC, tendo o 

trabalho e a agroecologia como princípios educativos. 

 Para Marx e Engels (2009, p. 12) “não é a consciência que determina a vida, é a 

vida que determina a consciência”, portanto, são nas relações materiais estabelecidas nas 

interlocuções, relações, produções e reproduções destas mulheres que se criam e recriam 

as matrizes da realidade social e histórica. Desta forma, estabeleceu-se esta materialidade 

histórica e dialética para compreender a vida dessas mulheres, suas aproximações e 

distanciamentos da pedagogia da alternância e da Escola Família Agrícola de Santa Cruz 

do Sul – EFASC, ou seja, suas ações e suas condições de vida produzidas por si mesmas 

e pela coletividade a partir da relação trabalho e educação na pedagogia da alternância. 

 
2 Tradução livre de: “la clase es definida por los hombres al vivir su propia historia, y, al final, es la única 

definición” (THOMPSON, 1984, p. 34). 
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Cabe ressaltar que com este trabalho proponho trazer para o mundo acadêmico o 

debate sobre as questões feministas, a fim de reforçar a relevância dos estudos com as 

mulheres do campo. Considerando-as sujeitos históricos, políticos, sociais, culturais e 

epistemológicos buscando construir e dar visibilidade, mas também reconhecimento e 

valor aos trabalhos, saberes e relações que as mulheres historicamente produziram na 

humanidade tendo com isto o intuito de evidenciar que as pesquisas com mulheres 

traduzem uma outra racionalidade científica não apenas ideológica ou de militância, mas 

outra ciência, imersa em outras epistemologias para além da compreensão de uma 

epistemologia universal ou nas palavras de Alcoff (2016, p.131), uma “simples 

epistemologia mestre [que] julga todo o tipo de conhecimento originado de diversas 

localizações culturais e sociais”. 

Trata-se de uma outra ciência que exige a expansão da compreensão do que são 

as experiências sociais já disponíveis, que Santos (2002) denomina de sociologia das 

ausências como também a expansão das experiências sociais possíveis ou, nas palavras 

do autor, a sociologia das emergências. Isto requer uma nova forma de compreender e 

traduzir essas experiências, para além das desenvolvidas na ciência tradicional. Ou seja, 

é propor novas formas de pensar estas realidades, tramando trabalho intelectual, político 

e emocional identificando e construindo outros sentidos, outras epistemologias, outras 

formas de ser e estar no mundo que geraram e geram nas mulheres tempos e espaços de 

submissão, mas também de resistência e de emancipação, de silêncios e de vozes. Como 

já analisou Saffioti, “quanto mais avançar a teoria feminista, maiores serão as 

probabilidades de que suas formuladoras se libertem das categorias patriarcais de 

pensamento. Ou melhor, quanto mais as (os) feministas se distanciarem do esquema 

patriarcal de pensamento, melhor serão suas teorias” (2015, p.58).   

Ao tramarmos esta escrita a partir e com mulheres na pedagogia da alternância 

estamos trazendo também para o debate acadêmico as experiências sociais e educativas 

emergentes de sujeitos que historicamente foram colocados à margem das questões 

sociais e políticas. Mas que através de movimentos coletivos de luta e de resistência 

cunharam ações políticas e educativas que revelaram, problematizaram e materializaram 

as existências e as formas de vida e de relações dos povos do campo, seus sujeitos, seus 

costumes e hábitos. Pesquisar a pedagogia da alternância nos remete a refletir também 

sobre a educação popular e a educação rural e do campo brasileiro tendo um olhar especial 

na participação, envolvimento e ênfase ou preocupação com a questão das mulheres 

nestes processos educativos.  
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A pedagogia da alternância nasce enquanto alternativa político-educativa no e 

com sujeitos do campo na década de 1930 na França. São sujeitos descritos na literatura 

da pedagogia da alternância enquanto agricultores e religiosos sedentos pelo 

enfrentamento das crises socioeconômicas que geraram a pauperização e expropriação 

dos camponeses além do êxodo rural, especialmente da juventude. Nas décadas de 1960 

e 1970 acontece a disseminação desta proposta educativa pelo mundo, chegando no Brasil 

em 1968, no Estado do Espírito Santo, pelas Escolas Família Agrícolas – EFAs e em 

1981, no Estado de Alagoas pelas Casas Familiares Rurais – CFRs. Em 2009 chega no 

Estado do Rio Grande do Sul, pela Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul – 

EFASC. Atualmente, no RS, temos mais três EFAs:  EFASSERA (2013 - município de 

Caxias do Sul), EFASOL (2014 - município de Vale do Sol) e EFASUL (2016 - município 

de Canguçu). 

A proposta de alternar espaços e tempos se expande pelo território brasileiro, 

enquanto EFAs e CFRs e se apresenta como possibilidade educacional para povos do 

campo tendo como impulsionadores iniciativas de pastorais cristãs. Num contexto de 

repressões inerentes ao cenário político de ditadura civil-militar, a expansão da pedagogia 

da alternância brasileira se apresenta entrelaçada por outras ações e movimentos 

populares, objetivando o acesso e a permanência em uma escola, na qual a práxis 

educativa esteja contextualizada com os povos do campo e suas relações sociais e 

produtivas, ou seja, a emergência da educação popular e que mais tarde assume também 

a denominação de educação do campo. 

Operacionalmente, a pedagogia da alternância se materializa na alternância de 

espaços e tempo escolares e de espaços e tempos família/comunidade tendo o tripé 

político pedagógico estudantes – família – monitores e monitoras3 pautado na 

horizontalidade como balizador e instigador das partilhas de experiência e saberes da vida 

cotidiana com os saberes historicamente construídos pela humanidade e denominados 

como científicos no ambiente escolar. A pedagogia da alternância na EFASC,  

oportuniza trocas, buscas, inquietações, perturbações, soluções, 

interações, diferenciações e/ou associações com os saberes da família e 

os saberes da escola, possibilita que, haja tempo e espaço para 

experimentar de maneira mais observadora-pesquisadora o contexto 

sócio-profissional-familiar e o contexto escolar, bem como apontar 

 
3 Segundo Gimonet (1999), “por monitor entenda-se Educador por Alternância” (p. 124), ou seja, o que 

acompanha todo o processo de aprendizagem dos estudantes na materialização dos instrumentos 

pedagógicos específicos da pedagogia da alternância. 
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propostas de temáticas e alternativas a serem trabalhadas na ação 

educativa (VERGUTZ, 2013, p. 74). 

Historicamente, a educação brasileira para os povos do campo se constituiu por 

uma oferta assistencialista ou de preparação/adequação às necessidades urbanas, coerente 

com o projeto de desenvolvimento inspirado na modernidade do século XX visando o 

progresso e tendo a democratização da escolaridade como estratégia, para tanto. Ou seja, 

historicamente a educação escolar destinada aos povos do campo brasileiro não 

considerou seu território e suas singularidades. Quando se organizou para atingir às 

populações do campo, a compreensão latente era de estender, de levar o conhecimento 

aos sujeitos deste campo, considerados ignorantes e atrasados. Portanto, a perspectiva era 

colonizadora realizada através de relações de deslegitimação do “outro” e de todas as suas 

crenças, saberes, tradições e costumes. 

Freire (1982) denomina isto de invasão cultural já que “pressupõe a conquista, a 

manipulação e o messianismo de quem invade” (p.42) através da objetificação do “outro” 

que precisa ser “preenchido” com a cultura dominante. O que para Lander (2005) se 

caracteriza como naturalização da colonização enquanto dispositivo colonizador do 

conhecimento, que se fortalece como normalidade nas relações humanas, assim como, 

nas relações dos povos do campo que são “as outras formas de ser, as outras formas de 

organização da sociedade, as outras formas de conhecimento, [que] são transformadas 

não só em diferentes, mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas 

(p.34 – grifo nosso). 

Neste sentido trazer para o debate acadêmico a pedagogia da alternância simboliza 

trazer os povos do campo, suas experiências, suas relações, suas epistemologias e suas 

visões de mundo para o espaço do saber científico institucionalizado que, historicamente, 

não tem sido considerado território do popular e, muito menos, dos sujeitos camponeses. 

Imersa e legitimada pela compreensão de mundo ocidental, no qual a linearidade das 

relações históricas, sociais e econômicas são construídas como universais, o mundo 

acadêmico/universitário se fundamenta na ciência enquanto racionalidade única e 

verdadeira. Ou como denomina Santos (2002, 2007), na razão indolente que desperdiça 

as experiências e as diversidades epistemológicas em defesa de uma teoria geral, não 

reconhecendo a existência de uma pluralidade de formas e produções de conhecimentos 

para além do conhecimento científico.     

A emergência das experiências desperdiçadas, remetidas à não-existência ou 

invisibilidade em virtude de uma hegemonia e homogeneidade de saber, se materializa ao 
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ampliarmos a compreensão de tempo e espaço, que pressupõem novas racionalidades que 

estão libertas das dicotomias e relações de poder ativamente produzidas como 

inexistentes, ausentes e sem credibilidade. Sujeitos do campo são socialmente produzidos 

como carentes de instrução, atrasados, ignorantes perante os sujeitos urbanos, portanto, 

suas experiências e seus saberes são produzidos como não-existentes e está “não-

existência assume aqui a forma de ignorância ou de incultura” (SANTOS, 2002, p.247). 

As mulheres no cenário educacional estão historicamente renegadas a não 

educação das ciências, mas a destinação de uma educação no lar e para o lar no período 

colonial. Gradativamente na história da educação brasileira apresentam uma participação 

tímida em escolas particulares, destinadas exclusivamente para meninas e com formação 

para o ensino primário tendo como fundamentos conteúdos comportamentais e morais 

para a convivência em sociedade. As mulheres estavam destinadas ao lar, ao casamento, 

aos trabalhos domésticos, aos vínculos com as crenças e aos costumes religiosos sendo 

controladas pelos pais e maridos. 

Atualmente, segundo IBGE (2018), houve algumas mudanças nos padrões 

culturais de gênero que oportunizaram a entrada das mulheres no mercado de trabalho, 

reduzindo a taxa de fecundidade e elevando os níveis de escolaridade das mulheres nas 

últimas três décadas, especialmente nas mulheres mais jovens, com idade entre 25 a 44 

anos, em que “o percentual de homens que completou a graduação foi de 15,6%, enquanto 

o de mulheres atingiu 21,5%, indicador 37,9% superior ao dos homens” (p. 6). Sendo que 

há aumento da desigualdade ao considerarmos a cor ou raça, ou seja, o percentual de 

mulheres brancas com ensino superior completo é 2,3 vezes maior para as mulheres pretas 

ou pardas. Cabe expor que os cursos escolhidos pelas mulheres continuam predominando 

no setor de serviços, especialmente nas “áreas do conhecimento tradicionalmente 

femininas – como educação, saúde e bem-estar social, humanidades e artes” 

(BRUSCHINI & LOMBARDI, 2007, p. 56). 

 Dessa forma, mesmo os resultados mostrando melhoras nos indicadores 

educacionais e a mantença da desigualdade entre mulheres brancas e as mulheres pretas 

ou pardas, elas ainda não alcançam resultados comparáveis com a qualificação e 

remuneração no mercado de trabalho. Observando os rendimentos médios do trabalho, as 

mulheres seguem recebendo cerca de ¾ do que os homens recebem e atuam em postos de 

trabalho com dedicação ao trabalho em tempo parcial de até 30 horas, quando comparado 

com os homens, pois são as mulheres que conciliam o trabalho remunerado com os 

trabalhos domésticos e de cuidados, “no Brasil, em 2016, as mulheres dedicam aos 
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cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos cerca de 73% a mais de horas do que os 

homens (18,1 horas contra 10,5 horas)” (IBGE, 2018, p.3). 

 De acordo com Bruschini & Lombardi (2007, p.57), no meio rural houve 

melhorias no acesso à educação para as mulheres, entretanto esta melhora não se refletiu 

no impulsionar das mulheres ao mercado de trabalho, com melhoras nas ocupações e 

condições de trabalho. Os percentuais femininos no ensino profissionalizante são 

elevados em comparação com o masculino, com destaque para ensino técnico relacionado 

a área de saúde e de artes. Já no ensino superior relacionado a agricultura ou veterinária 

a parcela feminina de concluintes teve um aumento de 26,3% para 42,10%, nos anos de 

1990 para 2002, demonstrando quebras nos padrões profissionais estabelecidos 

historicamente como guetos masculinos, vinculados as transformações culturais 

provocadas por movimentos sociais e políticos que lutam por igualdade de direitos civis, 

políticos e sociais tanto de gênero, raça e classe social. 

 As relações de gênero nas trilhas das emergências das experiências 

desperdiçadas, a produção da invisibilidade, da não-existência das mulheres está 

associada ao da inferioridade. É uma inferioridade construída como natural na qual 

dominação e exploração é a causa da hierarquização social, racial e sexual. De acordo 

com Santos (2002), está construída como obrigação de quem é classificado como 

superior, ou seja, o homem, branco, ocidental e heterossexual.  

No olhar de uma epistemologia feminista é impossível pensar em termos de 

neutralidade, objetividade, racionalidade ou universalidade científica pois a produção do 

conhecimento tem incorporado a visão de mundo de quem o produz, ou seja, os homens, 

brancos, ocidentais e da classe dominante (HIRATA. 2014), ou melhor, “o poder é 

macho, branco e, de preferência heterossexual” (SAFFIOTI, 2015, p.33). Portanto, a não-

existência ou invisibilidade das mulheres reproduz uma compreensão de mundo e 

relações em que as mulheres, assim como, pretos, homossexuais, indígenas e imigrantes 

são categorizados como inferiores e precisam ser dominados, explorados e oprimidos pelo 

bem comum da sociedade.  

Federici (2017) parte da compreensão de que a exploração das mulheres foi 

estratégia central no processo de acumulação de capital já que foram produtoras e 

reprodutoras da mercadoria essencial no capitalismo, a força de trabalho. Ainda mais 

somada a execução do trabalho doméstico e do cuidado que se apresenta como não 

remunerado e essencial na garantia da produtividade dentro do sistema de exploração dos 

trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, o trabalho doméstico e do cuidado é fundamental 
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para a acumulação capitalista. Estrategicamente associado ao patriarcalismo, 

compreende-se como natural a aptidão das mulheres ao serviço do lar e do cuidado e, 

desta forma, reforça o acúmulo do capital tendo como apoio na condição de exploração e 

dominação, a compreensão patriarcal de relações sociais e humanas. 

As mulheres do campo estão imersas no mundo da agricultura e da família, e ao 

partimos da prerrogativa histórica da agricultura familiar enquanto ação agrícola que tem 

o uso da força de trabalho dos membros familiares para efetivação desta agricultura tanto 

na esfera produtiva de comercialização quanto na manutenção da família, entendemos 

que associação trabalho e família serve a uma visão romantizada de família para legitimar 

e fortalecer a compreensão da execução de um trabalho conjunto, integrado, familiar 

mascarando opressões, discriminações e violências.   

As mulheres camponesas produzem e reproduzem o trabalho doméstico e de 

cuidado, sendo que 85% a 90% do tempo das mulheres é dedicado à preparação dos 

alimentos, cuidado com os filhos e tarefas domésticas, sendo que a variação da quantidade 

de dedicação está relacionada com a idade dos filhos e seu trabalho produtivo, 

remunerado ou não. Este trabalho é tido como “ajuda” e como passível de ser 

interrompido sempre que a família precisa, como no cuidado e atenção aos filhos 

pequenos ou para o exercício do cuidado aos demais entes e de doenças (PAULILO, 

2013).  

Na especificidade da agricultura familiar o significado de submissão e de 

subordinação do papel dos trabalhos executados pelas mulheres gera desigualdades que 

se materializam no não acesso à terra (tanto na quantidade – nenhuma ou pequenas 

parcelas e/ou quanto à qualidade – terras de difícil acesso), dificuldades no acesso aos 

meios de produção, ao crédito, à tecnologia, aos insumos, aos próprios bens da família,  

assim como, não serem consideradas gestoras dos/nos processos produtivos (não 

decidem, não são escutadas, não acessam ou controlam os recursos financeiros), entre 

outros (DEER & LÉON, 2002). Ou seja, refletir sobre as desigualdades existentes no 

território rural exige a compreensão da necessidade da luta pela igualdade na perspectiva 

da negação da inferioridade e na luta pelo acesso e direito na participação e distribuição 

de bens valorizados e necessários para a emancipação feminina no campo.  

O território do Vale do Rio Pardo - VRP (FIGURA 1) onde a Escola Família 

Agrícola de Santa Cruz do Sul EFASC está situada se apresenta como essencialmente 

rural, pois ocupa 97,9% da área total, tendo 37% da população vivendo no campo e 

estabelecendo suas relações de vida neste espaço (OBSERVATÓRIO DE 
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DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA UNISC, 2020). Segundo Censo Agropecuário 

2017 na região do VRP, 10,9% dos estabelecimentos rurais têm mulheres como 

proprietárias, enquanto nacionalmente a porcentagem é de 19% e no Estado do Rio 

Grande do Sul 12%. Cabe ressaltar que é uma região caracterizada como de agricultura 

familiar e fumicultora, responsável por 24% da produção de tabaco do Brasil, tendo no 

seu território um complexo transnacional desse setor (ETGES, 2001). 

 

 

Figura 1 - Mapa do Vale do Rio Pardo 

 

Fonte: Observatório de Desenvolvimento Regional da UNISC, 2020. 
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O surgimento da primeira Escola Família Agrícola no Rio Grande do Sul em 2009 

está relacionado à busca de um grupo de pessoas com vínculos com a agricultura e que 

apresentavam preocupação com a sucessão familiar em razão do crescente êxodo rural na 

região. Somado a isso, as mesmas identificavam o envelhecimento da população 

camponesa (COSTA, 2012). Este grupo viu como alternativa a oferta de uma educação 

específica para os filhos e filhas de agricultores da região através de formação escolar 

dupla (ensino médio e técnico em agricultura) vinculada à possibilidade de evitar o 

distanciamento da propriedade familiar (VERGUTZ, 2013) para superar tais 

condicionantes. 

Assim, a EFASC se formou como instituição que oferece o Ensino Médio quanto 

Educação Profissionalizante, em particular o curso Técnico em Agricultura. Além disso, 

atende os filhos e as filhas de agricultores e agricultoras e de trabalhadores e trabalhadoras 

rurais da região do Vale do Rio Pardo, sendo que 85% das famílias que possuem filhos 

ou filhas matriculadas são produtoras de tabaco, tendo no ano de 2020 o total de 107 

estudantes, no qual o universo feminino representa 37% de estudantes mulheres e 29% 

de monitoras/professoras. É importante mencionar que todas as famílias de estudantes 

possuem a presença de mulheres tanto como mães, madrastas, avós, irmãs ou tias no 

processo pedagógico da alternância. No recorte da raça a EFASC no ano de 2020 teve o 

número de 92 estudantes se auto declarando brancos, 36 mulheres e 56 homens; 11 

homens pardos, 3 mulheres pardas e 1 homem preto, o que indica que a EFASC no ano 

de 2020 tem como seus e suas estudantes, 34% de mulheres brancas e 3% de mulheres 

pardas, 52% de homens brancos, 10% de homens pardos e 1% de homens pretos. Ou seja, 

uma escola que atende exclusivamente a população de homens e mulheres rurais do Vale 

do Rio Pardo – RS tem praticamente 2/3 dos estudantes homens e mais da metade são 

homens brancos. A região rural do Vale do Rio Pardo é majoritariamente, segundo Censo 

Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), constituída de homens e mulheres brancas (87%), 

conforme Figura 2, abaixo (ver ANEXO C):  
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Figura 2 - Gráficos das quantidades de homens e mulheres no VRP e sua cor ou raça 

 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora segundo Censo Demográfico de 2010 - IBGE (2010). 
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A presença individualizada dos sujeitos, enquanto ser social constituído pelo tripé 

estruturante da sociedade (classe, gênero e raça/etnia), é invisibilizada pelo enaltecer dos 

sujeitos coletivos (escola e família) na pedagogia da alternância, ou seja, apagam-se os 

diferentes sujeitos, suas vozes, seus silêncios, suas formas de existência e sua diversidade 

na produção de conhecimentos. Segundo Vergutz & Corrêa (2018), a família enquanto 

produtora de conhecimento apresenta contradições e lógicas de não-existência ao retirar 

as tensões epistemológicas dos outros e das outras, “mas, também, é neste espaço que se 

tramam as possibilidades emancipatórias e a superação da desumanização” (p.3). 

Portanto, apresentam-se como necessidade política e histórica o reconhecer e o analisar 

estes sujeitos e suas relações, em especial as mulheres frente ao atual momento 

sociopolítico.  

Neste sentido, esta tese busca sustentar a existência de vozes e de silêncios das 

mulheres da pedagogia da alternância da EFASC que se enovelam em nós 

epistemológicos, históricos, pedagógicos e ontológicos que provocam uma práxis político 

pedagógica feminista na escola, na qual o trabalho e a agroecologia se apresentam e se 

tramam como princípios educativos.  

A escrita que fundamenta esta tese está dividida em oito partes, incluindo essa 

introdução, seguida pelo nó estruturante dessa pesquisa: as inquietações, motivações e 

intenções que constroem a ponte da temática ao problema. Dando seguimento, trazemos 

aos nós metodológicos inerentes a nossa proposta de pesquisa através do “enovelamento” 

do materialismo histórico dialético na pesquisa participante e na metodologia feminista.  

Para logo em seguida identificar e mapear a produção acadêmica pertinente ao campo de 

conhecimento desta de pesquisa que se materializa nas relações entre pedagogia da 

alternância, escola família agrícola e mulheres, o “estado do conhecimento”.  

Na quinta parte apresento as relações entre a pedagogia da alternância, educação 

do campo e educação popular com o intuito de buscar os nós históricos, pedagógicos e 

epistemológicos que permitem identificar as aproximações e distanciamentos destes 

processos educacionais no Brasil. Em seguida, no próximo capítulo, busco sistematizar 

alguns estudos sobre as mulheres na perspectiva do trabalho e da educação existente no 

transcorrer da constituição da humanidade e nos desafiarmos nas relações entre mulheres, 

trabalho e pedagogia da alternância identificando os nós epistemológicos e as pedagogias 

das vozes e dos silêncios das mulheres. E é este entrelace que nos permite ousar trazer 
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junto a este capítulo a mulher agroecológica Ana Primavesi, como referente para as 

mulheres da pedagogia da alternância da EFASC.  

A sétima parte tem a pretensão de trazer pelas mensagens textuais as falas das 

egressas a fim de iniciar as compreensões sobre os trabalhos destas mulheres e os 

“enovelamentos” com a educação na pedagogia da alternância da EFASC buscando 

também oportunizar o crescimento qualitativo e quantitativo nesta investigação. E, por 

fim, o último capítulo desta tese, se constitui da análise dos conteúdos da pesquisa que, 

pelas falas das mulheres entrevistadas, nos indicam as pedagogias dos silêncios e as 

pedagogias das vozes das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC.  

Dessa forma, esta tese de doutoramento em educação através dos diferentes nós 

que vão se constituindo com as mulheres na pedagogia da alternância da Escola Família 

Agrícola de Santa Cruz do Sul – EFASC, busca ter presente a necessidade histórica, 

epistemológica e ontológica de visibilizar e de tornar existente e, assim, de compreender 

o processo de consciência de mundo pela consciência de si e para si, dialeticamente 

presente nas relações de produção e reprodução da vida das mulheres. Trata-se de 

problematizar a presença e a ausência, pelas vozes e pelos silêncios, no e com o mundo, 

das mulheres na pedagogia da alternância pela proposta de uma pesquisa participante 

feminista imbricada e compromissada social e politicamente com uma educação do 

campo libertadora.  

Portanto o objetivo geral deste trabalho é analisar a presença e a ausência das 

experiências das mulheres na dinâmica da pedagogia da alternância da Escola Família 

Agrícola de Santa Cruz do Sul enquanto processo educativo contextualizado e embasado 

na articulação trabalho e educação, no qual as mulheres constituem uma pedagogia das 

vozes e uma pedagogia dos silêncios pelas suas experiências no trabalho doméstico, no 

cuidado e também na produção agrícola. Assim, apresento os seguintes os objetivos 

específicos:  compreender e evidenciar os nós históricos, pedagógicos, epistemológicos e 

ontológicos presentes e/ou ausentes nas experiências das mulheres a partir da 

materialização da relação trabalho e educação da pedagogia da alternância; compreender 

a implicação dos diferentes trabalhos das mulheres na dinâmica da pedagogia da 

alternância (doméstico, do cuidado e agrícola) e re-conhecer as presenças e/ou ausências 

de outras racionalidades, outras formas de pensar, ser, estar e produzir e reproduzir a 

pedagogia das vozes e a pedagogia dos silêncios nas experiências das mulheres. 
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2. INQUIETAÇÕES, MOTIVAÇÕES E INTENÇÕES QUE TRAMAM ESSA 

TESE 

Relacionando as mulheres e a pedagogia da alternância percebemos que 

historicamente essa pedagogia surge articulada com a igreja católica tanto em território 

europeu como latinoamericano. Neste sentido as referências europeias e brasileiras 

existentes na literatura clássica (GIMONET, 2007, GARCÍA-MARIRRODRIGA & 

PUIG-CALVÓ, 2010, NOSELLA, 2012a) que relatam a história da pedagogia da 

alternância apresentam o protagonismo da Igreja, nas figuras de padres e bispos enquanto 

que os demais sujeitos, ou seja, os sujeitos do povo - os camponeses, os agricultores e as 

agricultoras são referidos genericamente ou aparecem como coadjuvantes no processo 

político-pedagógico. Compreendemos que há uma personalização no registro da história 

da Pedagogia da Alternância na América Latina e, portanto, há a continuidade da 

invisibilidade de quem materializa o movimento educativo da Pedagogia da Alternância, 

ou seja, os e as estudantes, os professores e professoras, monitores e monitoras, os 

agricultores e agricultoras.  

Também, a partir das leituras da literatura dos clássicos é possível identificar que 

as mulheres são produzidas, no conjunto das obras, como não-existentes. Não há 

referências do trabalho de mulheres junto às escolas- como professoras, monitoras nem 

como mães de estudantes ou esposas – ainda que com alguma presença nas comunidades, 

em especial no ambiente de cunho religioso. Assim como também não há referência delas 

junto a movimentos sociais, sindicais e cooperativos que estavam presentes nas 

articulações populares que se mobilizaram no emergir das EFAs e também na sua 

disseminação pelo território latino-americano. 

Na dissertação de mestrado de Paolo Nosella (2007) defendida em 19774, que se 

apresenta como referência do movimento das EFAs sobre as origens da Pedagogia da 

Alternância, trazendo as experiências francesa, italiana, africana e brasileira, a única 

referência às mulheres nessa pedagogia se apresenta no momento em que o autor 

apresenta a problemática da seleção de docentes para a formação junto ao Centro de 

 
4 Primeira pesquisa sobre pedagogia da alternância realizada em território brasileiro e que foi 

posteriormente publicada em livro em 2007 com o título “Origens da Pedagogia da Alternância” e que nas 

palavras de Paolo Nosella é um “trabalho, que conta as origens da pedagogia da alternância na França e no 

Brasil, é a minha dissertação de mestrado, apresentada e defendida na Pontifícia Universidade de São Paulo, 

trinta anos atrás, isto é, em março do ano de 1977, sob a orientação do Prof. Dr. Dermeval Saviani. O título 

original do trabalho é: Uma nova educação para o meio rural: sistematização e problematização da 

experiência educacional das Escolas da Família Agrícola do Movimento de Educação Promocional do 

Espírito Santo” (2007, p. 7). 
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Formação do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES). Esse é 

o espaço que forma os sujeitos que vão atuar como técnicos-agrícolas nas EFAs, sendo 

que a sua preocupação em apontar o aumento de mulheres normalistas na atuação 

educativa da monitoria e a “fuga dos técnicos” do movimento se apresenta na forma de 

“perda” de profissionais para outras instituições, ou como denomina o autor, o “êxodo do 

pessoal técnico” (p.88): 

O MEPES, além disso, preocupou-se sempre no sentido de que o 

número de homens, entre o total dos docentes, não fosse inferior ao 

número das mulheres. No entanto, está acontecendo justamente o 

contrário: o número de técnicos agrícolas está diminuindo a cada ano e 

a percentagem das normalistas (mulheres) está aumentando cada vez 

mais (....) Além da fuga dos técnicos agrícolas e do elemento masculino 

em geral, existe também a fuga do técnico de nível superior: eles entram 

no MEPES por um certo período, mas após dois anos, no máximo, 

abandonam o Movimento (NOSELLA, 2007, p. 87). 

Na pesquisa de doutoramento de Cagliari (2013) que analisa as relações entre a 

família camponesa e a EFA de Olivânia  - primeira EFA em território brasileiro -, quando 

em entrevista ao Pe. Humberto Pietrogrande, pároco jesuíta que iniciou a expansão das 

EFAs no Brasil, em especial em território Capixaba, o religioso caracteriza a constituição 

da EFA como um projeto fruto do trabalho comunitário, sendo que, “começava com as 

mulheres o trabalho comunitário” (p.383). Não há continuidade por parte do pesquisador 

em problematizar a temática das mulheres e as suas contribuições na relação familiar da 

pedagogia da alternância da EFA de Olivânia, mesmo compreendendo a importância do 

trabalho comunitário enquanto fundamento para a materialização histórica desta primeira 

EFA, ficando sua análise restrita ao sujeito família camponesa.  

Assim observamos o silenciamento das vozes das mulheres, essas que são 

colocadas às margens, “nas fronteiras entre o desconhecido e conhecido” e que em 

experiências do campo da educação popular “são produzidas como invisíveis, ou seja, 

como ausentes até que, - dos/com os sujeitos – as experiências emerjam das margens (...) 

até as mulheres como sujeito coletivo, compreendam a situação desumanizante e 

explicitem trajetórias, memórias e saberes de sua própria ‘feitura’ na experiência” 

(MORETTI & EGGERT, 2017, p.49).  

Na EFASC, as referências às mulheres na sua constituição histórica ficam restritas 

ao papel de mediadoras ou relacionado ao pedagógico, como fica evidente no fragmento 

da dissertação de Costa (2012) que traz de forma detalhada todo o construir político 

pedagógico da EFASC:  



 
36 

Alguns dias depois, a Srª Diana Rocha contatou Antonio Gomes (...) 

disse que havia descrito a conversa ao presidente do SICREDI – VRP, 

Sr. Mário Kuntz (...) O mesmo se mostrou interessado em ouvir esse 

relato de experiência do próprio Antônio, que aceitou prontamente 

(COSTA, 2012, p. 64). 

O protagonismo dos homens e sua relação com cargo e funções que estão 

vinculadas à processos decisórios é latente na descrição de todo o processo de 

estruturação e organização desta escola. É reflexo da compreensão do gênero como forma 

primeira de significar relações de poder (SCOTT, 1995), no qual o enquadramento do 

espaço público como espaço dos homens, sujeitos políticos e racionais se apresenta como 

referência na materialização das instituições e organizações sociais, enquanto que o 

espaço privado, ou seja, o universo do doméstico e do cuidado familiar e do lar é 

destinado às mulheres. Ou seja, a diferença sexual tem sido concebida na sociedade em 

termos de dominação e de controle das mulheres. Portanto, as estruturas hierárquicas 

baseiam-se em compreensões generalizadas da relação pretensamente natural entre o 

masculino e o feminino e se manifestam também na legitimação e naturalização das 

diferenças de racionalidade, como ressalta Pateman (1993, p. 21), a “diferença sexual é 

uma diferença política; a diferença sexual é a diferença entre liberdade e sujeição”. 

Uma sujeição que se constrói embasada na cultura do silêncio que é, segundo 

Freire “gerada nas condições objetivas de uma realidade opressora” (1981, p.27) tecida 

em condicionamentos ideológicos que estruturam esta experiência de silenciamento e de 

inferiorização perante as relações. São formas de ver, pensar e agir no mundo marcadas 

pelas ideologias dominantes que se naturalizam e se cristalizam nas relações mesmo em 

quem não viveu diretamente tal experiência.   

O desvelar da cultura do silêncio para uma cultura das vozes é um processo de 

humanização que perpassa pelo direito de “dizer sua palavra”. Um direito que se inicia 

pela conscientização dos homens e das mulheres enquanto seres históricos e sociais que 

se estabelece para além da simples ‘tomada de consciência’, mas sim para o engajamento, 

para ação transformadora. Portanto, as negatividades da cultura do silêncio precisam ser 

expurgadas na construção de novas relações humanas baseadas em uma outra realidade 

material, como expressa Freire (1981, p. 28) “um estilo de vida radicalmente oposto ao 

anterior” e, mesmo assim, podem se reativar em razão da força da supra-estrutura 
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sedimentada em relações opressoras que condicionam os sujeitos como explorados e 

espectadores, materializando-se no quefazer destes sujeitos5.   

O quefazer das mulheres, enquanto manifestações culturais e experiências sociais 

fundadas no trabalho assim como essência humana, são historicamente condicionados 

como menores no âmbito da valorização do capital, ficando à margem das relações 

construídas como fundamentais na vida da sociedade moderna. São construções sociais 

que constituem o que é ser mulher e que historicamente naturalizam a incapacidade das 

mesmas para as relações decisórias ou de poder justificando isto pelo sexo, pela condição 

feminina materializada nos papéis de trabalhadora, reprodutora, ser sexual e socializadora 

de filhos. Portanto, são condicionamentos de uma convivência social balizada pela cultura 

entrelaçada pela raça/etnia e pela classe social, ou seja, as mulheres e os homens têm 

relações sociais reguladas pelo gênero, classe social e raça/etnia mediadas pelo trabalho 

(SAFFIOTI, 2013). 

 O trabalho no transcorrer da constituição de homens e mulheres é o modo humano 

de existir e de formar o humano (FRIGOTTO, 2012), ou seja, é pelo trabalho que a 

humanidade produz o conhecimento, que está condicionado nas relações sociais 

estabelecidas nos interesses dominantes da sociedade. Portanto, o conhecimento nunca é 

neutro e tem suas origens nas experiências sociais traduzidas na relação com o trabalho. 

Neste sentido, quais são as experiências sociais das mulheres na sua relação com o 

trabalho e frente as naturalizações impostas pela sociedade patriarcal e capitalista? Quais 

as epistemologias emergentes desta relação com e no trabalho das mulheres?    

Freire (2011a) traz a necessidade de reconhecer pedagogias específicas 

materializadas em experiências sociais também específicas, como é o caso da pedagogia 

do oprimido. É o processo de reconhecer, por parte do sujeito, a sua condição de 

dominação/exploração/opressão no estabelecer das diferentes relações condicionadas a 

sua existência material, somada ao reconhecimento das suas manifestações culturais, 

simbólicas e de trabalho específicas que implicam em uma pedagogia específica: a 

pedagogia do oprimido. Então, quais serão as pedagogias específicas que estão 

implicadas nas experiências das mulheres? Se historicamente a constituição do ser mulher 

 
5 Para Freire a “transformação de uma sociedade será, por isto mesmo, tão mais radical quanto seja um 

processo intra-estrutural que toma, assim, a estrutura como a dialetização entre a infra e a supra-estrutura”. 

E traz como exemplo a continuidade da “cultura do silêncio” junto à movimentos de luta pela terra, “muito 

da negatividade do que costumamos chamar “cultura do silêncio”, típica das estruturas fechadas como a do 

latifúndio, penetra, com seus sinais visíveis, na nova estrutura do ‘asentamiento’” (FREIRE, 1981, p.27). 

 



 
38 

está imbricada na opressão/submissão, no enquadramento ao espaço do privado e de 

incapacidade racional perante os aspectos civis, políticos, sociais, renegada pela 

compreensão de aptidão natural aos trabalhos domésticos e de cuidados, assim como, de 

reprodução da vida, como suas experiências interferem nas relações educativas da 

pedagogia da alternância?  Se a pedagogia da alternância tem seu movimento educativo 

organizado na alternância de espaços-tempos e pautado pela articulação trabalho e 

educação, quais são as experiências, os saberes, os trabalhos das mulheres que participam 

deste processo? Quais são suas vozes e quais são seus silêncios? 

Outro ponto relevante, e que reflete o condicionamento histórico do ser mulher no 

campo profissional da agricultura, no que tange ao trabalho como técnica agrícola, 

essencial e historicamente constituído no imaginário social como profissão masculina, é 

a média de 24% das matrículas de estudantes mulheres na EFASC, correspondentes ao 

período de 11 anos, de 2009 a 2020 (FIGURA 03). Olhando para os dados nacionais, 

segundo PNAD (2017), as mulheres são a maioria no ensino técnico, ou seja, no Brasil, 

9,2% das mulheres e 8,8% dos homens que cursaram o ensino médio também estavam 

matriculadas e matriculados no curso técnico de nível médio, sendo que apenas na região 

Sul os homens apresentam maior presença a cursos técnicos do que as mulheres, o 

correspondente a 11,1% homens e 10,1% mulheres (FIGURA 04). O que nos leva 

compreender que o território aliado as relações de classe, gênero, raça/etnia reflete 

processos de opressão e dominação assim como de emancipação.  

Assim, podemos observar a composição do grupo de estudantes da EFASC a cada 

ano, bem como o percentual de estudantes mulheres e homens que dão continuidade à sua 

formação em nível técnico nas grandes regiões do Brasil. A primeira figura, reflete um 

crescimento importante na presença de mulheres na EFASC; já a segunda, demonstra a 

maioria de mulheres nos cursos de nível médio e técnico, assim como uma maioria de 

estudantes que se declaram brancas, de acordo com dados publicados pelo IBGE. 
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Figura 3 - Composição do grupo de estudantes conforme os anos – percentual de estudantes da 

EFASC meninas e meninos – 2009 a 2020 

 
 Fonte: EFASC, 2020. 

 

Figura 4 - Percentual de estudantes mulheres e homens no ensino técnico 

 
Fonte: IBGE (2017, p. 36). 

Cabe destacar que a trajetória histórica da EFASC apresenta uma produção 

intelectual relevante sobre sua práxis político pedagógica. Entre os anos 2009 a 2016 a 

experiência da EFASC foi objeto de estudos em 6 dissertações de mestrado em três 

Instituições de Ensino Superior: na Universidade de Santa Cruz do Sul- UNISC com 4 

pesquisas, sendo 2 no  Programa de Pós Graduação em Educação- PPGEDU e 2 no 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional- PPGDR; na Universidade 
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Federal de Santa Maria- UFSM, 1 pesquisa no Pós-Graduação em Extensão Rural; e, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS 1 pesquisa no Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Rural. Segundo Moretti e Vergutz,   

Estas dissertações tiveram os seguintes objetivos: estudar a Pedagogia da 

Alternância na EFASC articulada ao desenvolvimento sustentável 

(SCHNEIDER, 2012); expor a caminhada histórico-social-política da EFASC 

relacionando isto ao desenvolvimento regional (COSTA, 2012); compreender 

e problematizar as aprendizagens na Pedagogia da Alternância da EFASC 

(VERGUTZ, 2013); compreender a importância da Pedagogia da Alternância 

e do ensino da Agroecologia na formação técnica dos educandos da EFASC 

(FERREIRA, 2014); analisar o Projeto Profissional do Jovem – PPJ 

desenvolvida na EFASC na perspectiva dos resultados destes na vida 

profissional e no desenvolvimento rural do Vale do Rio Pardo (POZZEBON, 

2015) e, por fim, apresentar um estudo sobre as possibilidades emancipatórias 

dos homens e das mulheres na práxis do-discente da Pedagogia da Alternância 

da EFASC (CORRÊA, 2016) (MORETTI; VERGUTZ, 2018, p. 145). 

São trabalhos que nos permitem perceber a relevância desta instituição escolar em 

diferentes âmbitos nacional, estadual e regional, tanto na participação e parceria junto aos 

movimentos e entidades6 como em pesquisas acadêmicas que instigam problematizações 

sobre o processo desenvolvido no transcorrer da história da EFASC. Moretti e Vergutz 

(2018) apontam, a partir das seis dissertações desenvolvidas sobre a EFASC, que a práxis 

da pedagogia da alternância nesta escola apresenta aspectos de reinvenção pedagógica de 

Paulo Freire através da materialização do trabalho como princípio educativo, de uma 

educação comprometida com o contexto, “como ferramenta de transformação” 

(MORETTI;VERGUTZ, 2018, p. 148) numa práxis do-discente na qual quem ensina 

aprende e quem aprende ensina tendo o movimento pedagógico-dialógico de trocas e 

partilhas como essência de todo processo.  

A compreensão da necessidade de articulação com outras Escolas Famílias 

Agrícolas- EFAs e outras entidades está presente desde os primeiros anos de existência 

da EFASC. Anualmente, a escola indica monitores ou monitoras para atuarem junto à 

União Nacional das Escolas Famílias Agrícola do Brasil- UNEFAB7, participando de 

encontros e compondo a Equipe Pedagógica Nacional- EPN, a fim de buscar 

(in)formações e aprimoramentos sobre a pedagogia da alternância. Em 2012, a 

 
6 Segundo Relatório EFASC em Tempos de Pandemia (2020) a EFASC apresenta parceria com 30 entidades 

públicas e privadas e participações em fóruns, comitês e espaços de debate regional, estadual e nacional. 
7 No Brasil as Escolas Famílias Agrícolas estão afiliadas à UNEFAB (União Nacional das Escolas Famílias 

Agrícolas do Brasil). A UNEFAB é fundada em 1982 com o objetivo de ser uma instituição representativa 

e de assessoria às associações e EFAs no Brasil. Cabe salientar que as Escolas Comunitárias Rurais – ECOR 

presentes nos Estados do Espírito Santo e Bahia também estão ligadas à UNEFAB (VERGUTZ, 2013). 
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Associação Gaúcha das Escolas Famílias Agrícolas- AGEFA8, mantenedora da EFASC, 

compõe pela primeira vez o Conselho Administrativo da UNEFAB, mesmo estando 

afiliada à UNEFAB desde 2009. As participações nos encontros pedagógicos ficam 

alternados inicialmente entre a coordenação pedagógica da escola e o então diretor da 

EFASC, para mais tarde ser assumido apenas pela coordenação institucional da escola, 

composta por dois homens, justificada pela necessidade de articulações do aspecto 

pedagógico e financeiro para mantença da EFA9.  

Atualmente, a diretoria da UNEFAB é composta por cinco homens e uma mulher 

que ocupa o cargo de vice-presidenta. A diretoria da AGEFA é composta por quatro 

homens e duas mulheres que ocupam o cargo de vice-presidenta e 2ª secretária. 

Importante ressaltar que a presidência de ambas as entidades sempre foi ocupada por 

homens (FIGURA 5) e que a EFASC só apresenta os cargos de diretor e vice-diretor nos 

anos de 2009 e 2010. A partir do ano de 2011, a gestão da escola passa ser composta por 

coordenação (institucional, administrativa-financeira, pedagógica, agrícola-estágios, 

internato, convivência), sendo que apenas a coordenação pedagógica é o cargo executado 

por uma mulher. 

 

Figura 5 - Relação de presidentes da UNEFA e AGEFA 

  
Fonte: UNEFAB (2018) e POZZEBON (2018). 

 
8 AGEFA é fundada em 25 de julho de 2008 e se apresenta como mantenedora da EFASC e, segundo os 

pilares das EFAs, como Associação Local que se caracteriza como constituída principalmente pelas 

famílias, junto às outras pessoas que aderem a seus princípios e que são os gestores do projeto, os atores de 

seu próprio desenvolvimento” (GARCÍA-MARIRRODRIGA e PUIG-CALVÓ, 2010, p. 65). 
9 Anotações do Diário de Campo, Santa Cruz do Sul, 25/02/2018. 
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Este cenário reflete a desigualdade de gênero existente na ocupação de cargos de 

liderança, de chefia e de decisão tanto no campo cívico como político. Reflete também, a 

representação das escolas famílias agrícolas junto ao o setor público ou privado. Mesmo 

o Brasil tendo, desde 1995, legislação que prevê cotas eleitorais que reservam um 

percentual de candidaturas para as mulheres10, o percentual de participação de mulheres 

no cenário político nacional compreende apenas 15%, apesar do aumento, na eleição de 

2018, em comparação com a de 2014, que era de 10,5%.  Com relação aos cargos 

ministeriais, as mulheres no atual governo, o de Jair Bolsonaro, ocupam 9% dos 

ministérios (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério das 

Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos). No governo de Dilma Rousseff a 

percentagem de mulheres nos cargos ministeriais atinge 19% (Ministério da Agricultura, 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério 

das Cidades, Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos e a Casa 

Civil). Após o golpe em 2016, o governo de Michel Temer estrutura os ministérios sem 

a presença de mulheres no cargo de ministras, o que apenas acontece no governo de 

Ernesto Geisel (1974 a 1979).  

Com relação a ocupação de cargos gerenciais, tanto no setor público como 

privado, 60,9% são ocupados por homens e 39,1% por mulheres, mantendo em todas as 

faixas etárias o predomínio dos homens, sendo que as mulheres têm mais possibilidade 

de atingir cargos, funções e posições mais elevadas na administração pública em 

comparação com a privada (IBGE, 2018)11 e os cargos de diretoria ocupados pelas 

mulheres apresentam número mais elevado nas áreas de serviços comunitários, sociais e 

culturais e de saúde (BRUSCHINI & LOMBARDI, 2007).  

Para Saffioti, esta baixa representatividade das mulheres em espaços políticos e 

de decisão é o “desvendamento das verdadeiras categorias históricas que ocupam na 

totalidade dialética da sociedade capitalista” (2013, p. 60) pois é o trabalho que sintetiza 

as relações dos homens e das mulheres com a natureza assim como das relações com todo 

o contexto no qual estão inseridos, além do estabelecimento da mantença de sua vida e 

de produção. Nas sociedades capitalistas, como a brasileira, o trabalho das mulheres na 

está marcado pelos caracteres de sexo e de raça que hierarquizam os membros que as 

 
10 A partir da lei nº 12.034/2009 as cotas tornaram-se obrigatórias, de modo que, em eleições proporcionais, 

haja no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada sexo. 
11 A pesquisa de Bruschini e Pippini realizada em 2000 aponta que no setor privado, 21% dos cargos de 

diretoria estavam sendo ocupados por mulheres. Enquanto que no setor público o índice subia para 45%, 

comparando cargos de mesmo nível (BRUSCHINI & LOMBARDI, 2007). 
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compõem, selam a discriminação social e racial, naturalizando a divisão sexual do 

trabalho no que tange aos espaços de poder e de decisão. Então, é a determinação do sexo 

como fator de inferiorização social da mulher que consolida e interfere na constituição 

das classes sociais. Para a autora, aparentemente, são “as deficiências físicas e mentais 

dos membros da categoria sexo feminino que determinam as imperfeições das realizações 

empíricas das sociedades competitivas. A mulher, faz, portanto, a figura do elemento 

obstrutor do desenvolvimento social” (SAFFIOTI, 2013, p.66). Neste sentido, suas 

ocupações ficam restritas e naturalizadas ao mundo privado, da família, do lar e do 

doméstico ou em trabalhos assalariados caracterizados como marginais no sistema 

produtivo de bens e serviços, legitimando a “marginalização da própria mulher enquanto 

socius” (p.68). 

Assim, a partir da minha atuação como coordenadora pedagógica e também como 

militante junto a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul- EFASC desde o ano de 

2008, somada ao conhecimento das experiências em pedagogia da alternância brasileira, 

argentina e europeia entre os anos de 2008 e 2018, provocaram em mim inquietações que 

transitam:  

(1) na identificação da presença exclusiva de homens em cargos e funções políticos 

decisórias junto ao movimento internacional, nacional e regional das escolas famílias 

agrícolas;  

(2) na identificação da não-existência e/ou de invisibilidade de referenciais femininos na 

constituição da história da pedagogia da alternância mundial, nacional e regional; 

(3) na disponibilidade dos homens do movimento das escolas, em geral, em participar de 

viagens e ações em defesa de uma articulação nacional e internacional, bem como na 

expansão das EFAs12; 

(4) no número menor de estudantes mulheres matriculadas, assim como de profissionais 

do sexo feminino no decorrer dos anos na Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul13 

 
12 Uma destas inquietações diz respeito ao envolvimento do militante Sérgio Zamberlan, tanto com a 

EFASC como com a pedagogia da alternância na América Latina. Sua esposa e mãe dos seus dois filhos, 

Arleide, aparece nos relatos orais dele como “ela segurou as pontas enquanto eu viajava pela pedagogia da 

alternância” e nos relatos dos colegas da EFASC como sendo uma mulher ressentida pela ausência do 

Sérgio, tendo cuidado dos dois filhos sozinha. 
13 De 2009 a 2019, a média de estudantes mulheres matriculadas é de 21,8% e de profissionais mulheres é 

de 29,4%, sendo os cargos ocupados estão direcionado aos trabalhos técnicos-administrativos, secretaria, 

coordenação pedagógica, cozinheira e professora/monitora. 
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Assim, sabendo que as EFAs são escolas imbuídas da práxis educativa 

contextualizada com o território camponês, por princípio de fundação, uma associação 

das famílias agricultoras, envoltas no desejo de ofertar aos seus filhos e filhas uma 

educação para a realidade do campo e da agricultura mantém uma escola comunitária 

através de parcerias público e privada, sabendo que a pedagogia da alternância, na sua 

operacionalização alternada de tempo-espaço escolar e tempo-espaço 

família/comunidade, tem como formadores/as e co-formadores/as os monitores e 

monitoras e a família do/da estudante; sabendo da compreensão do trabalho na agricultura 

da região do Vale do Rio Pardo estar alicerçado na família como núcleo produtivo e 

sabendo da influência da igreja cristã no seu início tanto na Europa quando no Brasil, 

começo a levantar algumas questões: onde estão as mulheres no movimento da pedagogia 

da alternância das Escolas Famílias Agrícolas? Sendo um movimento político pedagógico 

em que a família é protagonista, onde estão as mulheres? Quais são os espaços que 

ocupam, então? Como os homens conseguem participar de todos os eventos, mesmo 

sendo pais e tendo famílias? Quem são estas mulheres? Por que não aparecem?  

A partir do contexto sociopolítico do Vale do Rio Pardo e do compromisso 

político pedagógico da EFASC entrelaçados com a problemática da agricultura e 

educação do campo, parto da compreensão construída histórica e culturalmente do 

trabalho na agricultura estar relacionado principalmente com a produção. Entende-se as 

produções de conhecimentos na agricultura estando imbricadas nas experiências e saberes 

vinculados à produção agrícola. Ou seja, a epistemologia dominante, única e universal na 

agricultura é a produtiva, a que gera valor de capital. Então, se a relação educativa na 

pedagogia da alternância da Escola Família Agrícola está baseada na agricultura, onde se 

evidenciam as experiências e saberes das mulheres? Quais são eles? Como se expressam 

na relação educativa da Pedagogia da Alternância da Escola Família Agrícola? Quais as 

experiências, histórias, epistemologias, pedagogias e ontologias das mulheres que 

visibilizadas/existentes ou invisibilizadas/não-existentes garantem a Pedagogia da 

Alternância da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul?  

Portanto, são epistemologias que criam pedagogias que são e estão presentes, 

visíveis, existentes, numa pedagogia das vozes? Ou são e estão invisibilizadas, tidas como 

não-existentes, numa pedagogia dos silêncios? E estas pedagogias das vozes e dos 

silêncios coexistem no processo educativo da pedagogia da alternância da EFASC? 

Neste sentido, esta tese pretende afirmar que a pedagogia da alternância da Escola 

Família Agrícola de Santa Cruz do Sul é formada por múltiplos sujeitos (famílias, 
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estudantes, parceiros/as, colaboradores/as, monitores/as) porém, historicamente, alguns 

destes são produzidos como invisíveis/ausentes no processo de produção e reprodução da 

vida, em especial, as mulheres. São elas que garantem através do trabalho (doméstico, do 

cuidado e da agricultura), tramando numa epistemologia das mulheres entrelaçada em sua 

história, pedagogia e ontologia, a dinâmica da Pedagogia da Alternância na EFASC. 

Nesse sentido, elas são responsáveis pela reconciliação entre educação e trabalho, para 

além do trabalho produtivo agrícola, ou seja, criam uma pedagogia das vozes e uma 

pedagogia do silêncio, enquanto resistência, luta, estratégia, reflexão ou reprodução dos 

seus condicionamentos histórica, cultural e socialmente construídos.  

São problematizações que me conduziram ao seguinte problema de pesquisa: 

quais são as experiências das mulheres, na dinâmica da pedagogia da alternância da 

EFASC, que articulam educação e trabalho enquanto criação de uma pedagogia das vozes 

e/ou de uma pedagogia dos silêncios e como são visibilizadas e invisibilizadas no 

processo de produção e reprodução da vida destas mulheres?  

O que nos levou a tese de que as vozes e os silêncios das mulheres da pedagogia 

da alternância da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul formam nós históricos, 

pedagógicos, epistemológicos e ontológicos que, ao “enovelarem-se”, produzem uma 

práxis político pedagógica feminista na EFASC, que tem a agroecologia e o trabalho 

como princípios educativos. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar as 

experiências das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC, entendo estas 

experiências como ausentes e presentes no cotidiano político educativo da escola e 

relacionadas com trabalho e educação constituindo uma pedagogia das vozes e uma 

pedagogia dos silêncios.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 Pesquisa participante em educação em tempos de pandemia COVID- 19 

 A pesquisa caminhou na realização de uma investigação vinculada às experiências 

da vida cotidiana das mulheres da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul- EFASC 

na pedagogia da alternância, numa perspectiva da horizontalidade de saberes embasada 

no diálogo. O propósito inicial e qualificado antes da pandemia de COVID-1914 era de 

que os encontros estabelecessem vínculos entre sujeitos da pesquisa e, com isso, construir 

espaços e tempos de pronúncia do mundo e das relações estabelecidas neles, entendendo 

que “não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos, há homens e mulheres que, em 

comunhão, buscam ser mais” (FREIRE, 2011a, p. 112). Optando, portanto, pelo 

engajamento teórico e prático de uma pesquisa participante em educação, na perspectiva 

dos princípios ético, político, pedagógico, emocional, afetivo e cultural que uma pesquisa 

participante exige e transcende, assumindo uma atitude ativa em todo o processo de 

investigação em que todos os sujeitos da pesquisa intervêm, educam e se educam 

(STRECK; ADAMS, 2014).  

 O transcorrer da pesquisa se operacionalizou a partir dos critérios gerais que 

distinguem uma pesquisa no campo das ciências sociais segundo as reflexões de Minayo 

(2002, p.13-15), ou seja, a partir da (1) compreensão do sujeito de estudo enquanto seres 

históricos em que a provisoriedade, cujo dinamismo e especificidade são características 

fundamentais, (2) compreensão de que estes sujeitos têm consciência social e, portanto, 

“dão significados e intencionalidade as suas ações e suas construções”, (3) compreensão 

da existência da identidade entre sujeito pesquisadora e sujeitos pesquisadas e que aos 

mesmo tempo que se observa, também se é parte da observação, (4) compreensão de que 

toda pesquisa é ideológica, ou seja, expressa e tem implicado a visão social de mundo em 

todo o processo investigativo e, por fim, a (5) compressão de que é uma pesquisa 

essencialmente qualitativa, pois trata da realidade social no próprio dinamismo da vida 

individual e coletiva abordando o conjunto de expressões, estruturas, processos e 

representações sociais e humanas por meio de instrumentos e teorias capazes de fazer esta 

aproximação.  

 
14 A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que se desenvolve 

clinicamente apresentando infecções assintomáticas até quadros graves. No Brasil, desde a divulgação da 

primeira morte por COVID-19 em 17/03/2020 morreram 282.127 pessoas e foram contaminadas 

11.603.535, isso em um ano de pandemia. No mundo, de março de 2020 a março de 2021 ocorreram 

123.152.684 casos e 2.217.003 mortes, sendo o Brasil o segundo pais com maior número de casos e mortes 

entre todos os países do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos (TRT, 2021). 
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 Logo, na perspectiva de uma pesquisa participante comprometida com a ciência e 

com os rigores da mesma, e com os saberes populares, caminhamos pelas trilhas de uma 

racionalidade científica para além de uma “epistemologia mestre” (ALCOFF, 2016), isto 

é, de uma ciência enquadrada numa concepção hegemônica da construção do 

conhecimento como única promotora ou critério de verdade (MINAYO, 2002), ou seja, 

a partir do olhar desde o Sul ou como nomeia Torres (2017), desde abajo. Nessse sentido, 

tratou-se de compreender a necessidade ontológica de trazer para o campo da visibilidade 

a presença, as experiências e as ações/reflexões de outros conhecimentos. Com isso, nos 

apoiamos nas epistemologias feministas para reconstruir o como e o por quem o 

conhecimento é produzido. - não se trata de uma defesa essencialista da identidade, mas 

sim, envoltas numa “ética feminista”, em “comportamento e as ações que se posicionam 

contra os mecanismos de exploração e de opressões de um sexo sobre outro” (MORETTI 

& ROSA, 2018, p. 1116) relacionando classe, gênero, raça/etnia. 

A pesquisa participante é uma “ação participante” em que os sujeitos da pesquisa 

ultrapassam a compreensão de beneficiários passivos diretos ou indiretos da mesma e dos 

seus efeitos, ou seja, “homens e mulheres de comunidades populares são vistos como 

sujeitos cuja presença ativa e crítica atribui sentido à pesquisa participante” associada a 

sua inserção ao fluxo das ações populares de uma determinada organização popular 

apresentando-se como “instrumento científico, político e pedagógico de produção 

partilhada, de conhecimento social e, também, um múltiplo e importante momento da 

própria ação popular” (BRANDÃO, 2006, p.28).  

Portanto, entendendo a EFASC enquanto organização político educacional 

popular que tem no seu âmago histórico o trabalho junto e a partir dos agricultores e das 

agricultoras da região do Vale do Rio Pardo, em que a presença das mulheres, 

agricultoras, estudantes, trabalhadoras, entrelaçadas em diferentes papéis junto às 

famílias é marcante no processo da pedagogia da alternância desta escola somada a 

presença da temática de gênero como presente em seu currículo perpassando de forma 

transversal todas as áreas do conhecimentos, desafiamo-nos na realização dessa pesquisa 

participante com algumas das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC. Em 

especial, por entendermos esse tipo de pesquisa como sendo a mais coerente na relação 

com educação popular, como uma pesquisa alternativa às epistemologias dominantes, ou 

seja, uma pesquisa voltada para a construção de pedagogias com as classes populares 

(MORETTI & ADAMS, 2011). E também, considerando a proximidade da pesquisadora 

com o contexto pedagógico e com as mulheres participantes desta pesquisa, em razão da 



 
48 

militância e do ser educadora da EFASC desde seu início em 2009, além da questão do 

ser mulher e do compromisso político e ideológico desta pesquisadora com a educação 

do campo e com a luta das mulheres, fazendo parte da Articulação Mulheres e 

Agroecologia – AMA15 e da Articulação em Defesa da Educação do Campo do Rio 

Grande do Sul – AEDOC-RS somada a identificação e articulação da própria EFASC em 

incorporar a “temática mulheres” em sua dinâmica pedagógica e de organização social no 

transcorrer dos anos16 o que também nos possibilita identificar esta temática como 

presente no currículo da EFASC, foi possível a materialização de uma pesquisa 

qualitativa e participante em tempos de pandemia do Covid-19 a partir da reorganização 

dos procedimentos empregados na efetivação dos diálogos inerentes e necessários para 

concretizar esta tese. 

É relevante ressaltar que a própria dinâmica da pedagogia da alternância da 

EFASC em tempos de pandemia foi reorganizada, ou seja, os instrumentos pedagógicos 

que reconhecem e efetivam a alternância para além de ir e vir dos estudantes em tempos 

e espaços diferentes, sofreram modificações. Segundo o Relatório EFASC em Tempos de 

Pandemia (2020) e Plano de Formação Complementar EFASC (2020) todas as atividades 

pedagógicas e institucionais foram realizadas on-line seguindo o movimento da 

organização política pedagógica da Pedagogia da Alternância através de alguns 

instrumentos pedagógicos que foram possíveis de serem realizados em tempos de 

distanciamento social, que foram: plano de estudos (pesquisa a respeito da realidade), 

 
15 A Articulação Mulheres e Agroecologia – AMA se constitui de mulheres que se identificam com as lutas 

da agroecologia assim como das mulheres camponesas no território do Vale do Rio Pardo. São mulheres 

pertencentes a outros movimentos sociais e entidades que se articulam em defesa da agroecologia em seus 

territórios, como Centro de Apoio e Promoção da Agroecologia – CAPA, Escola Família Agrícola de Santa 

Cruz do Sul – EFASC, Escola Família Agrícola de Vale do Sol, Núcleo Vale do Rio Pardo/ Rede Ecovida, 

Ecovale, Articulação de Agroecologia do Vale do Rio Pardo – AAVRP e Quilombo Rincão dos Negros.  
16 Podemos identificar isso nas diferentes ações de mobilização e debate sobre a referida temática, entre 

elas: a participação junto aos movimentos sociais, em especial, o Movimento dos Pequenos Agricultores - 

MPA em encontros, mobilizações e paralisações no Dia Internacional de luta das mulheres (que acontecem 

sistematicamente desde o ano de 2013); organização e mobilização do “EFASC em Debate”, enquanto 

momento de discussões sobre diferentes temáticas que está aberta ao público em geral e que, no ano 2015, 

teve como eixo “Gênero e Diversidade na Escola” e no ano de 2018 “Saberes Populares, Mulheres e 

Agroecologia” com a participação das vozes das mulheres estudantes, egressas, agricultoras, militantes da 

agroecologia, acadêmicas e docentes universitárias; também foi realizado, em 2018, o debate com as 

mulheres organizadoras da exposição “Entre Pedras e Sedas” cujo foco estava nas histórias de mulheres 

santa-cruzenses; em 2017, a escola recebeu a Menção Honrosa da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) na categoria “experiências de organizações”, no concurso Histórias de 

#MulheresRurais da América Latina e Caribe16; ação junto referente à Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia nos anos de 2018 e 2019 dentro do espaço da EFASC e com o envolvimento dos estudantes, 

professores e famílias da escola; além dessas, outras ações foram sendo inseridas no currículo da EFASC e 

nos encontros de formação das famílias e de assembleias realizadas em todos esses anos. 
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colocação em comum (socialização da pesquisa realizada); tutoria (acompanhamento 

sócio pedagógico dos estudantes pelos professores/as – tutores/as); caderno de 

acompanhamento – registro das atividades (registro e avaliação das atividades e das 

aprendizagens pelo/a estudante e sua família); área experimental (espaço organizado e de 

responsabilidade do estudante para realizar e interagir com as práticas agrícolas).  

Além disso, a EFASC organizou ciclos mensais de alternância, isto é, períodos 

em que a temática indicada no Plano de Formação era pesquisada, socializada e 

atravessava todas as aulas remotas. Assim as atividades encaminhadas aos estudantes, 

“nas duas primeiras semanas os estudantes colocam em ação o Plano de Estudos e a 

Colocação em Comum e nas duas semanas conseguintes são encaminhadas as atividades 

e aulas online das áreas do conhecimento do Ensino Médio e do Técnico em Agricultura” 

(PLANO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR EFASC, 2020, p. 3).  

Com este novo cenário social e pedagógico da EFASC reformulou-se o 

planejamento das ferramentas de coletas de informações e produção de dados presentes 

no projeto de tese qualificado. Entretanto mantivemos nossa perspectiva metodológica 

dialógica compreendendo que toda investigação científica sempre tem interesse político 

e ideológico mesmo que esteja oculto, não havendo a neutralidade. Portanto, caminhamos 

na perspectiva libertadora freireana e compreendemos a pesquisa como um ato de 

conhecimento em que há sujeitos cognoscentes numa relação dialética - uma 

pesquisadora, mulher, educadora da EFASC e muitas mulheres, trabalhadoras, 

agricultoras, estudantes e egressas com vínculos atuais ou não com o cotidiano da escola 

-  e “como objeto a ser desvelado, a realidade concreta” (FREIRE, 1999, p. 35). Ou seja, 

as experiências destas mulheres na dinâmica da pedagogia da alternância da EFASC na 

articulação trabalho e educação. 

 Assim, trabalhamos atentas para materializar uma pesquisa participante associada 

a compreensão libertadora freireana e a metodologia feminista, que nos levou a pesquisar 

a partir e com o “punto de vista feminista”17, não sexista e não androcêntrico (BARTRA, 

2012), através de espaços e tempos on-line, via Google Meet e Whatsapp por chamadas 

de vídeo, para que as mulheres pronunciassem o seu mundo em reflexões de criação e 

 
17 Segundo Harding (2012, p.39) “La teoría del Punto de vista reapareció en las décadas de los años setenta 

y ochenta del siglo XX, como epistemología feminista, filosofía de la ciencia, sociología del conocimiento 

y metodología feminista”, focando seus estudos “debajo o detrás” das ideologias sexistas e androcêntricas 

dominantes que constituem a vida de todos, buscando identificar os fatos da vida cotidiana das mulheres. 

Sua primeira aparição foi como “el Punto de vista del proletariado” em escritos marxistas. É uma teoria que 

segue sendo marginal enquanto campo da ciência e do conhecimento, sendo combatida no mundo 

acadêmico. 
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recriação entre mulheres (pesquisadoras e pesquisadas), mediatizadas pelo mundo que 

nos aproxima, ou seja, somos mulheres que têm em comum a pedagogia da alternância 

da EFASC18.  

Portanto, caminhamos metodologicamente na compreensão do “estar sendo” 

inundando de “curiosidade epistemológica”, como chamava Freire (1996), superando o 

senso comum criticamente e de forma metodicamente rigorosa, atenta e inquieta19. Da 

mesma forma, buscamos caminhos em que prevaleça a humildade na perspectiva de estar 

aprendendo ao pesquisar, de amorosidade comprometida com a luta por mundo não 

patriarcal, não desigual e não opressor, de fé, crença e confiança de que é possível 

transformar as relações a partir de práxis revolucionárias.  

Buscamos também a “feitura” de uma pesquisa recheada da esperança, o que 

significa estar comprometida politicamente em um pensar crítico como “situação 

gnosiológica, em que os sujeitos incidem seu ato cognoscente sobre o objeto cognoscível 

que os mediatiza”, (FREIRE, 2011a, p.115). Portanto, traçamos uma pesquisa em que as 

mulheres puderam transbordar as epistemologias presentes nas suas experiências 

cotidianas, ou seja, nas suas epistemologias da vida ordinária (GEBARA, 2015), 

tramando estratégias dialógicas problematizadoras que possibilitaram a elas identificarem 

e se reconhecerem como produtoras de conhecimento presentes em diferentes contextos 

(familiares, comunitários, agrícolas e escolares) criando possibilidades de transformarem 

a si e ao mundo, humanizando-se, como se surpreende Cristina, uma das participantes da 

pesquisa, professora e esposa de monitor da EFASC, ao estar relatando sobre sua relação 

com a mãe em relação ao trabalho de cuidado “Vixe, isto é terapia heim?!” e respondo:  

“isto é pesquisa participante, viu?! Daí a gente vai aprendendo, se conscientizando 

junto”. 

 

 
18 Bartra (2012) expõe que a partir da física Evelyn Fox Keller buscou trazer os vínculos entre feminismo 

e ciência. Algumas teóricas chamam de epistemologia feminista, como Linda Alcoff e Elizabeth Potter; 

outras como Sandra Harding, referem-se como um “Punto de vista” e outras chamam de metodologia 

feminista. Optamos nesta pesquisa usar, enquanto abordagem metodológica, a denominação de 

metodologia feminista. 
19 Freire ressalta que a diferença entre a ingenuidade e a criticidade, entre o “saber da experiência feito” e 

os conhecimentos científicos não se dão na ruptura, mas sim na superação, na medida que a curiosidade 

ingênua, sem deixar de ser curiosidade, pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza” (1996, 

p.31). 
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3.2 Materialismo histórico dialético e a metodologia feminista  

 Partimos da opção pela base filosófica marxiana para a realização desta pesquisa 

através do materialismo histórico dialético. Logo, nos situamos na concepção materialista 

da história em que são as relações materiais de vida e de existência a matriz da realidade 

social. Neste sentido, esta pesquisa partiu da materialidade da vida das mulheres na 

pedagogia da alternância da EFASC, buscando a conexão com a realidade objetiva, 

compreendendo o trabalho como fundamento da vida social através das categorias 

inerentes ao método materialista histórico dialético: totalidade, historicidade e 

contradição. 

 Entendemos a totalidade para além da simplificação das somas das partes, mas 

como sendo as relações que se estabelecem e que, na interação, modificam-se e 

modificam o todo constantemente no movimento da existência humana, “tendo o trabalho 

como matriz, se configurando ao longo do processo histórico-social” (MARX & 

ENGELS, 2009, p. 15). Desta forma, consideramos existência das mulheres na pedagogia 

da alternância da EFASC em suas relações com o território da região do Vale do Rio 

Pardo (relações sociais, políticas, econômicas latentes neste espaço e tempo), bem como 

as relações inerentes ao sistema-mundo (capitalista, patriarcal, racista, colonialista, 

imperialista, sexista, Lgbtfóbico) possibilitando identificar e analisar as mulheres e seus 

trabalhos na materialidade do território em que estabelecem suas vidas, tanto na produção 

como na reprodução desta, envoltas na agricultura e na pedagogia da alternância.  

 A categoria da historicidade nos possibilita compreender que as mulheres vão se 

constituindo no caminhar de sua existência associada aos diversos processos sociais, 

econômicos, políticos, culturais que as atravessam.  É o ser e estar das mulheres no, do e 

com o mundo, inseridas e fazendo parte de uma totalidade histórica da qual são agentes, 

mesmo que não conscientes disto, já que “aquilo que os indivíduos são depende, portanto, 

das condições materiais da sua produção” e reprodução; e, é esta vida material que 

condiciona a consciência (MARX & ENGELS, 2009, p.25). 

 Portanto, para entender a história é preciso apreender as relações contraditórias 

existentes na materialidade da vida humana que vão se constituindo entre as mulheres a 

partir das formas concretas de produção e reprodução. Ou seja, no movimento da 

realidade concreta, que de forma dinâmica e não linear possibilita a superação da 

realidade. São as relações que se transformam o tempo todo, de forma contraditória na 

própria história e que nos permitem compreender que tudo pode ser superado, alterado e 

transformado.  
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 A partir do nó das categorias historicidade, totalidade e contradição, 

problematizamos as tramas epistemológicas, fruto das experiências destas mulheres na 

relação entre trabalho e educação criando pedagogias das vozes e/ou dos silêncios na 

materialidade da existência da pedagogia da alternância da EFASC. Esta compreensão 

nos fez caminhar nas trilhas da metodologia feminista pela opção da realização de uma 

investigação participante feminista. E, neste sentido, sensível às questões das mulheres e 

com o intuito de melhorar a condição de suas vidas, possibilitando maior autonomia e 

independência financeira e pessoal. Assim como a minha. Bartra (2012, p. 68) explica 

que “uma teoria feminista é necessariamente não sexista (que não discrimina em virtude 

do sexo) e não androcêntrica (centrada nos machos). A metodologia feminista expressa, 

de maneira explícita, a relação entre política e ciência”20, ou seja, o entrelace político e 

ideológico não neutro da materialidade da vida das mulheres.  

Bartra ressalta que as perguntas que têm marcado as investigações feministas e 

que se aproximam da nossa inquietação nesta pesquisa é: “Onde estão as mulheres? (...) 

o que fazem ou não fazem e por quê?21”(2012, p.73). Portanto, nossa inquietação inicial 

foi onde estão as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC? Para posteriormente 

nos indagar sobre o que fazem ou não fazem na materialidade da pedagogia da 

alternância? E, como e com quem aprendem as dinâmicas dos trabalhos presentes nesta 

dinâmica pedagogia? Como experienciam e se sentem implicadas, neste contexto, 

enquanto mulheres? 

Para Bartra (2012, p. 73), “as mulheres realizaram grandes obras de todos os tipos 

ao longo da história, só que a histografia as ignorou, é preciso fazer visível esse trabalho 

social das mulheres22”. Ou nas palavras de Perrot (2017, p. 17) o confinamento ao espaço 

privado e o interesse em relatar e exaltar apenas o espaço público leva a compreender que 

“porque são pouco vistas, pouco se fala delas”. Portanto, seguimos esta pesquisa 

acreditando que é preciso entender e reconhecer as mulheres na pedagogia da alternância 

tendo o foco na relação trabalho e educação. E para isso, foi necessário trilhar os caminhos 

da metodologia feminista embebida do materialismo histórico dialético a fim de 

 
20 Tradução livre de “una metodología feminista es necesariamente no sexista (que no discrimine en virtud 

del sexo) y no androcéntrica (no centrada en los varones). La metodología feminista expresa, de manera 

explícita, la relación entre política y ciência” (BARTRA, 2012, p. 68). 
21 Tradução livre de ¿dónde están las mujeres? (...) y qué hacen o no hacen, y por qué?” (BARTRA, 2012, 

p.73). 
22 Tradução livre de “las mujeres han realizado grandes obras de todo tipo a lo largo de la historia, sólo que 

la historiografía las ha ignorado, hay que hacer visible esa labor social de las mujeres” (BARTRA, 2012, 

p. 73) 



 
53 

materializarmos uma pesquisa participante na perspectiva das mulheres. Nesse sentido, 

encontramos correspondência com os “nós” de Saffioti (2013). 

No transcorrer da pesquisa tivemos a compreensão de que o fato de uma 

pesquisadora ser mulher não é garantia de uma investigação emancipadora, mas 

acreditamos que associada à constituição histórica desta, junto aos movimentos das 

Escolas Famílias Agrícolas, da Educação do Campo e do movimento de mulheres e 

feministas, foi possível construir uma metodologia envolta na educação popular, 

materializando uma pesquisa participante feminista com metodologia própria. Somamos 

a esta questão, a nossa compreensão de que a condição de ser mulher feminista interfere 

no desenvolvimento e nas escolhas das ferramentas de pesquisa, uma vez que se fez a 

escolha de investigar a categoria mulher e não gênero exclusivamente. De acordo com 

Bartra,  

É preciso reconhecer que em certo tipo de investigação, por exemplo, 

antropológica e sociológica, o fato de ser mulher condiciona o processo 

de investigação (...). Assim pois, resulta fundamental o Ponto de vista 

do sujeito que investiga tomando em consideração seu próprio gênero, 

mas também o sexo das pessoas investigadas como variáveis que 

incidem no curso da investigação. Não somente a questão genérica tem 

importância para uma investigação feminista mas também o sexo23 

(2012, p. 74). 

Portanto, nossa opção nesta pesquisa foi pela investigação e análise da categoria 

mulher, mesmo considerando a categoria gênero como essencialmente útil no 

entendimento analítico de certas realidades. Isto porque, assumimos a interlocução 

investigativa e analítica na perspectiva feminista, que identifica a dimensão da opressão 

universal sobre as mulheres e a perspectiva marxista enquanto dimensão da compreensão 

da natureza do capitalismo, seu desenvolvimento e produções determinantes das 

condições materiais da humanidade. Neste sentido, a nossa opção teórica e metodológica 

pelo marxismo e pelo feminismo tem base no posicionamento pela interpretação histórica 

da materialidade da vida das mulheres, nas relações que operam em múltiplas 

determinações e não na compreensão de uma identidade construída social e culturalmente 

 
23 Tradução livre de “hay que reconocer que en cierto tipo de investigación, por ejemplo antropológica o 

sociológica, el hecho de ser mujer condiciona el proceso de investigación (...).Así pues, resulta fundamental 

el Punto de vista del sujeto que investiga tomando en consideración su propio género, pero también el sexo 

de las personas investigadas como variables que inciden en el curso de la investigación. No solamente la 

cuestión genérica tiene importancia para una investigación feminista sino también el sexo (BARTRA, 2012, 

p.74). 
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nas relações dos discursos, desnaturalizando as identidades sexuais e ressaltando apenas 

a dimensão relacional como constitutiva destas. 

Portanto, não estivemos, a partir da reafirmação do sujeito “mulher”, trabalhando 

na perspectiva dicotômica e isolada, mas ao contrário fortalecendo uma outra 

compreensão das relações sociais, econômicas, históricas e culturais imersas nas lutas de 

classe e nas diferentes formas de ser, estar, sentir e fazer o mundo, em que o ser mulher, 

a partir da produção e reprodução da vida, e sua influência dentro do sistema mundo 

(capitalista, patriarcal e colonial).  

Assim, no transcorrer desta pesquisa estivemos atentas em seguir as trilhas do que 

Moretti & Rosa (2018) buscam desenvolver a partir de estudos feministas e que se 

articulam nas ideias de despatriarcalizar, descautivar e descolonizar/descolonializar o 

conhecimento criando e recriando outras bases epistemológicas ante as epistemologias 

dominantes, considerando “que a educação e a pedagogia precisam ser analisadas a partir 

dessa tríade” (p. 1114).  Ou seja, nossas estratégias de pesquisa e de referências 

bibliográficas, imersas no contexto da pandemia do COVID-19, estiveram voltadas a 

despatriarcalizar através do repensar a produção e distribuição do conhecimento na 

interlocução gênero e poder, autoridade e privilégios; descautivar24 a fim de 

problematizar os cativeiros que as mulheres são constituídas e que auto determinam a sua 

vida, a partir do engessamento e naturalização de obrigações do ser feminino; e, 

descolonizar na busca de reconhecer o “sul epistêmico” enquanto crítica à colonialidade 

do gênero rompendo com a lógica do sistema-mundo androcêntrico, machista, misógino 

e heterossexual. 

Inerente a esta visão de mundo25 consideramos coerente reforçamos que nosso 

texto está construído a partir de termos linguísticos e do uso da linguagem considerando 

a questão de gênero, num posicionamento ideológico desta pesquisadora, com o objetivo 

de tornar evidente, isto é, tirar da invisibilidade e da não-existência o gênero feminino, 

 
24 Moretti & Rosa (2018) utilizam a denominação de descautivar a partir das reflexões de Marcela Lagarde 

(2015), em “os cativeiros das mulheres se caracterizam pela falta de liberdade das mulheres (...) são lugares 

que muitas sofrem, vivenciam violências e dores, lugar onde são oprimidas. Por outro lado, explica que nos 

cativeiros as mulheres também sobrevivem criativamente, e frente às opressões sofridas algumas são felizes 

(p.1113). 
25 Para Löwy (2015, p.21), as “visões sociais de mundo seriam, todos aqueles conjuntos estruturados de 

valores, representações, ideias e orientações cognitivas. Conjuntos esses unificados por uma perspectiva 

determinada, por um ponto de vista social, de classes sociais determinadas”. Ele explica que as visões de 

mundo podem ser de dois tipos: visões ideológicas e visões utópicas. As “visões ideológicas, quando 

servissem para legitimar, justificar, defender ou manter a ordem social do mundo; visões sociais utópicas, 

quando tivessem uma função crítica, negativa, subversiva, quando apontassem para uma realidade ainda 

não existente”. 
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ou melhor, os sujeitos mulheres em todas as situações linguísticas, independente do 

singular ou do plural, assumindo a escrita de um texto não sexista e, desta forma, 

fomentando o uso de uma linguagem inclusiva para ambos os sexo. 

Freire (2011b) identificou o quanto a linguagem tem de ideologia, ao ser acusado 

por mulheres estadunidenses, através de diversas cartas, de usar uma linguagem machista 

e discriminatória, que invisibiliza a mulher de forma muito sutil e ainda legitimada 

gramaticalmente. Assim, consideramos ser necessário mudar a linguagem como parte de 

mudar o mundo, já que “a relação linguagem-pensamento-mundo é uma relação dialética, 

processual e contraditória” e “o que não é possível é simplesmente fazer o discurso 

democrático, antidiscriminatório e ter uma prática colonial (FREIRE, 2011b, p. 94-95). 

Portanto esta pesquisa busca tanto na teoria como na prática intensificar a coerência do 

que se faz com o que diz. Assim, entendendo, a partir de Freire, que as posições são 

transitórias e isto “demanda de nós a inserção num permanente processo de busca, exige 

de nós paciência e humildade, virtudes também, no trato com os outros” (p.91) e as outras.  

 

3.3 Os nós metodológicos  

Compreendemos os nós metodológicos como as tramas26 necessárias para 

operacionalizar esta pesquisa enquanto uma investigação participante e feminista 

entrelaçada pela consubstancialidade entre raça/etnia, classe e gênero, assim como, entre 

outras variáveis como orientação sexual, geração, territorialidade, escolaridade, atividade 

profissional, aspecto corporal, entre outras. Neste sentido, assumimos tanto no processo 

de coleta de informações como na sistematização dos dados a postura dialógica, numa 

relação sujeito-sujeito, tendo a implicação da pesquisadora no contexto histórico e diário 

da EFASC como facilitador para o desenvolvimento desta pesquisa em tempos de 

pandemia, com a reorganização dos procedimentos da pesquisa.  

 
26 Trazemos trama (já mencionada em outros momentos deste texto como entrelace ou tecetura) como ideia 

de resistência, de uma “rede difícil de ser desmontada”, como diz Passos (2010, p. 406). Em que Paulo 

Freire, no uso desta metáfora, explica as relações cotidianas assim como as políticas e econômicas, 

relacionadas diretamente com as experiências, estando estas sempre imbricadas na materialidade da vida, 

da existência. Como “um acontecimento, um fato, um feito, uma canção, um gesto, um poema, um livro se 

acham sempre envolvidos em densas tramas [....]. Por isso é que a mim me interessou sempre muito mais 

a compreensão do processo em que e como as coisas se dão do que o produto em si” (FREIRE, 2011b, p. 

25). Portanto, nos desafiamos a trazer a ideia de tramas contra-hegenônicas, nas quais as experiências 

epistemológicas das mulheres, ou seja, os diferentes fios que tramam sua existência e seus saberes possam 

emergir a fim de compreender melhor a própria vida que esta sendo vivida. É o que Streck sistematiza em 

tramas da vida, do contexto e dos saberes, nas quais “Saberes e contexto, assim, compõem uma nova 

dimensão desta imensa trama tecida na aventura de viver” (2000, p.5). 
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Cabe salientar que esta pesquisa seguiu as orientações do Comitê de Ética de 

Pesquisa da UNISC, a partir da Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, para pesquisas 

em ciências humanas e sociais no que se refere ao processo de consentimento e do 

assentimento livre e esclarecido das participantes, obtendo a concordância com os termos 

de todas as participantes. (ver os ANEXOS A e B). 

Esta pesquisa tem a preocupação teórica e metodológica, seguindo as categorias 

do materialismo histórico dialético, como já apresentamos anteriormente, de recusar a 

compreensão única do ser mulher, mas de aderir a compreensão de que ser mulher se 

modifica na história e nas relações que se estabelecem, com olhar nas suas especificidades 

enoveladas na universalidade.  

Optamos por ter como sujeitos participantes desta pesquisa, mulheres que 

entrelaçam ou entrelaçaram com a pedagogia da alternância da EFASC em diferentes 

intencionalidades e interações, mantendo ainda vínculos ou aproximações com a escola, 

como: estudantes, egressas, mães e avós, esposas de monitores e de um militante das 

EFAs, monitoras e mulheres que ocupam espaços de poder e decisão junto à associação 

mantenedora da escola, a AGEFA. 

A definição dos sujeitos desta pesquisa e do número de participantes segue a 

lógica de identificação das mulheres que têm uma vinculação mais significativa para a 

problemática investigada, entendendo, segundo Minayo (2002), que a boa amostragem é 

a que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas 

dimensões. Portanto, consideramos na escolha das mulheres participantes desta pesquisa, 

os seguintes critérios: mulheres estudantes das turmas da EFASC no ano de 202027, 

mulheres estudantes egressas da EFASC, mulheres das famílias das e dos estudantes e 

das egressas e egressos da EFASC28, monitoras, mulheres esposas/companheiras dos 

monitores da EFASC e mulheres da diretoria da AGEFA. 

Neste sentido, realizamos duas formas de coleta de informações, uma através de 

entrevistas semi estruturadas realizadas através das plataformas de comunicação virtual 

Google Meet e WhatsApp reiterando que todas foram realizadas por vídeo em que as 

participantes estavam se enxergando e interagindo visualmente nesse momento, além de 

todas serem gravadas para posterior transcrição e devolutiva desta as entrevistadas29. 

Cabe salientar que a realização das entrevistas por vídeo foi em razão da pandemia do 

 
27 No ano de 2020 o total de estudantes matriculados é de 107, sendo 40 mulheres (37%). 
28 O número de egressas de 2011 a 2019 é de 55 mulheres de um total de 254 egressos, ou seja 22%.  
29 Totalizamos 22 horas e 43 minutos de entrevistas, transcritas em 240 páginas. 
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Covid-19 que exigiu o isolamento social. Entretanto, mesmo na modalidade à distância, 

não abrimos mão da interação visual com todas as entrevistadas por compreendermos que 

além da fala, os movimentos, gestos e expressões fazem parte do conteúdo do diálogo 

que esta tese analisou.  

Foram entrevistadas 21 mulheres que apresentam diferentes vínculos com a 

EFASC, de forma mais direta ou indireta no cotidiano político e pedagógico da pedagogia 

da alternância na perspectiva do enovelamento das seguintes categorias de sujeitos de 

pesquisa: estudantes/egressas, monitoras/professoras, mulheres das famílias (mães e avó), 

mulheres da diretoria da AGEFA, mulheres esposas dos monitores, mulher de militante 

das EFAs na América Latina que esteve imbricado na constituição histórica, política e 

pedagógica da EFASC e mulher educadora e militante das EFAs nacionalmente. Portanto 

a constituição das mulheres sujeitos desta pesquisa foi: 8 estudantes/egressas, 2 

monitoras, 5 mulheres das famílias, 2 mulheres da diretoria da AGEFA, 2 mulheres 

esposas de monitores da EFASC, 1 mulher esposa de militante e 1 mulher militante das 

EFAs (FIGURA 6). Cabe salientar que o projeto desta tese foi pensando em dialogar com 

13 mulheres. Entretanto com o fluir das entrevistas sentimos a necessidade de ampliar o 

número de mulheres participantes em razão dos entrelaces identificados nas falas de 

muitas mulheres, já que algumas vezes uma fala nos leva à necessidade de entrevistar 

outra pelas informações que foram trazidas nos diálogos, ou mesmo por serem 

mencionadas. 

Abaixo, com a devida autorização, pode-se ver cada uma das mulheres que 

participaram da pesquisa: 
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Figura 6 - Fotos das mulheres sujeitos desta pesquisa que foram entrevistadas online via Google Meet 

ou WhatsApp 

 

 

Continuação da Figura 6  

Fonte: Elaborada pela autora 

A segunda forma de coleta das informações foi realizada com as mulheres 

estudantes egressas da EFASC através de um questionário on-line via Formulários do 

Google que foi enviado para todas as 55 egressas das EFASC, como se pode consultar 
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logo abaixo. Para isso a pesquisadora, após realizar o levantamento nominal de todas elas, 

buscou o contato destas vias telefone, WhatsApp, Instagram e Facebook em que 

levantamos os números de telefone/WhatsApp de todas e criamos um grupo de 

mensagens no WhatsApp. Neste grupo, explicamos novamente a pesquisa da qual 

estavam convidadas a participar e colocamos o link do formulário de pesquisa. Aceitaram 

e responderam 33 egressas, ou seja, 60% do total de estudantes mulheres que concluíram 

o ensino médio no período de 2011 a 2019. Segue a relação das mulheres egressas que 

participaram da pesquisa através do preenchimento do Formulário do Google (FIGURA 

7). 

Figura 7 - Relação das mulheres egressas participantes da pesquisa e ano de conclusão 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021). 
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A coleta das informações via formulário online com o grupo das egressas da 

EFASC teve a finalidade de buscar informações e dados com as mulheres que já passaram 

pelo processo formativo da pedagogia da alternância da EFASC pautando identificar a 

articulação trabalho e educação na perspectiva das experiências delas enquanto mulheres 

estudantes filhas de agricultores e agricultoras. As questões permitiram, inicialmente, que 

elas identificassem os trabalhos que realizam, como e quando realizam, como se sentem 

aos realizá-los e como acreditam que outras pessoas as veem realizando os trabalhos. 

Além permitir que elas respondessem sobre as dificuldades e facilidades de ser mulher na 

EFASC e na atualidade (ver APÊNDICE A). 

A abordagem técnica do trabalho de campo realizado pelas entrevistas online 

aconteceu através de diálogos de acolhida que possibilitaram que às mulheres falassem 

sobre as suas vidas, partilhassem e trocassem experiências da/na vida produtiva e 

reprodutiva com a pesquisadora, numa relação dialógica, tendo a pedagogia da 

alternância da EFASC como ligação. Foi, portanto, uma busca para possibilitar a 

emergência das epistemologias da vida ordinária destas mulheres, como explica Gebara: 

a “reflexão sobre o nosso conhecimento ordinário, não sistematizado, não reconhecido 

como conhecimento científico” que “nos acompanha sempre, que é de nossa condição 

humana e se aperfeiçoa e se modifica a partir das diferentes situações da vida” (2015, p. 

33).  

Neste sentido, as entrevistas online foram semi-estruturadas seguindo os nós 

históricos, epistemológico, pedagógico e ontológico em que a pesquisadora dividiu as 

perguntas em quatro pontos centrais com características que consideram os nós propostos 

nesta pesquisa e que nos levaram a elaboração de questões orientadoras destas entrevistas, 

são eles: a presença e ausência de mulheres na história da pedagogia da alternância da 

EFASC, do Brasil e do mundo, o reconhecimento/visibilidade/existência de uma 

pedagogia das mulheres na pedagogia da alternância inerente ao trabalho com finalidade 

coletiva (família) e que é aprendida e ensinada no espaço privado, 

reconhecimento/visibilidade/existência de epistemologias das mulheres comprometidas 

com a produção, reprodução e mantença da vida e reconhecimento/visibilidade/existência 

de um ser mulher nas mulheres da pedagogia da alternância da EFASC e o 

reconhecimento/visibilidade/ existência do ser mulher na pedagogia da alternância da 

EFASC (ver APÊNDICE B). 

Acreditamos que a implicação da pesquisadora no contexto diário da EFASC se 

apresentou como facilitador para a realização das ferramentas propostas. Isto transcorreu 
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pelos vínculos que historicamente foram construídos no exercício do trabalho junto à 

escola. Neste sentido, compreendemos que isto potencializou que mulheres com vínculos 

diretos e indiretos com a pedagogia da alternância da EFASC partilhassem sobre seus 

trabalhos e educação enquanto mulheres na pedagogia da alternância da EFASC. Assim 

entendemos que a pesquisa participante foi viabilizada, em boa parte, pela relação de 

confiança e solidariedade compartilhadas ao longo dos anos e das necessidades debatidas 

entre as mulheres, em diferentes momentos e contextos. Cabe salientar que três das 

entrevistas aconteceram com a presença de mais pessoas: uma com a presença de duas 

estudantes e a entrevistadora, outra com a presença da mãe da egressa e a estudante 

egressa e outra com a presença da avó e seu neto e sua neta, estudante e egressa da 

EFASC, respectivamente. Também houve duas entrevistas presenciais transcorridas antes 

do isolamento social frente a pandemia do Covid-19. 

 Enfatizamos que, junto aos dois procedimentos técnicos de coleta e produção de 

informações (entrevistadas online e ao questionário) seguimos acompanhando os 

documentos produzidos via movimento nacional, ou seja, à União Nacional das Escolas 

Famílias Agrícolas – UNEFAB, em especial com a Equipe Pedagógica Nacional – EPN30 

que permitiu a análise dos diferentes olhares e fazeres da pedagogia da alternância, desde 

a sua origem em território europeu e suas trilhas conceituais na América Latina como 

também de articulações políticas e pedagógicas que envolveram a pedagogia da 

alternância como o movimento pelas Diretrizes Curriculares da Pedagogia da Alternância 

na Educação Básica e Ensino Superior junto ao Conselho Nacional de Educação – CNE. 

Assim, situamo-nos inicialmente em relação a produção acadêmica clássica para, por 

conseguinte, contribuir para a formação teórica de um novo paradigma da pedagogia da 

alternância das EFAs focado na inclusão das mulheres na sua constituição histórica e 

pedagógica trazendo a possibilidade de outra formulação epistemológica.  

 O delinear desta pesquisa exigiu o constante registro das informações e dados, 

assumimos o Diário de Campo como ferramenta de materialização dos registros no 

caminhar da pesquisa, entendendo este como um instrumento de apoio à reflexão sobre 

prática, auxiliando na rigorosidade metódica, como aponta Freire (1996), encharcada de 

curiosidade, inquietação, humildade e persistência sempre numa perspectiva crítica e 

dialógica. É a assumência do diário de campo como espaço concreto da relação entre o 

 
30 Cabe salientar que a pesquisadora fez parte da Equipe Pedagógica Nacional – EPN da UNEFAB nos 

anos de 2009 a 2011. 
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escrever e a experiência da reflexão, buscando organizar as aprendizagens, as 

descobertas, as dificuldades e as experiências no transcorrer da pesquisa.  

A condição de pesquisadora observadora e participante implicou em algumas 

dificuldades, como o de não poder realizar todas as anotações e os registros no diário de 

campo no exato momento em que a situação de participação e de observação esteve 

ocorrendo, em especial, nos transcorrer das entrevistas on-line. No entanto, em virtude de 

todas as entrevistas online serem sido gravadas em vídeo somado ao contato próximo 

com as entrevistadas via plataformas de comunicação virtual, as falhas nos registros que 

geraram dúvidas foram sanadas pela pesquisadora através de novo contato em que as 

entrevistadas que prontamente responderam por áudio ou escrita no WhatsApp.  

 A análise das informações e dos dados produzidos no delinear desta pesquisa 

realizou-se através da Análise de Conteúdo. Esta opção transcorreu em virtude da 

implicação desta pesquisa com as condições empíricas dos sujeitos da pesquisa no qual 

buscou-se compreender as experiências das mulheres participantes da pesquisa através do 

conteúdo expresso nos diferentes textos que emergiram desse processo, nas transcrições 

das entrevistas e nos registros do diário de campo, numa concepção crítica de linguagem. 

 Segundo Franco (2003), a análise de conteúdo envolve a interação entre o/a 

interlocutor/a e o/a locutor/a, o contexto social da sua produção, a influência ideológica, 

ou seja, a compreensão da não neutralidade nas relações e os impactos e efeitos que 

provocam os comportamentos, as ações e as condições que influenciam a materialidade 

da existência a fim de captar a mensagem que expressa um significado e um sentido 

vinculado às condições contextuais de seus produtores. Ou seja, as situações e as relações 

das mulheres na pedagogia da alternância da EFASC com as questões sociais, 

econômicas, históricas, culturais e educacionais articuladas com a sua visão de mundo 

tramadas num sistema mundo capitalista, patriarcal e colonial.  

 Entendendo que a análise do conteúdo trabalha com o conteúdo do texto, 

compreendemos a necessidade da atenção especial a perspectiva crítica da linguagem 

enquanto fenômeno social que se traduz numa forma propriamente humana de 

comunicação, de relação com o mundo e com os outros e as outras, de acordo com Chauí 

(2000). Para Freire (1982) o ato cognoscente crítico está repleto não apenas da 

identificação do objeto do conhecimento e seus contextos, mas encharcado das relações 

inerentes a existência deste que, pelo ad-mirar do próprio objeto e dos sujeitos que se 

expressam, interagem, criam e recriam pensamentos/linguagem em movimentos de 

“abstração”, assim como também de ações nos contextos reais e concretos da vida dos 
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sujeitos. Ou seja, “compreender a realidade e transformá-la, que é concomitante com a 

construção crítico-reflexiva dos sujeitos, exige distanciamento do vivido para constituí-

lo como objeto de/em ‘admiração’, criando condições de uma prática libertadora, de um 

“sonho possível” e coletivo, “cujo critério de possibilidade ou impossibilidade é um 

critério histórico-social” (FALKEMBACH, 2010, p.396-397). 

Portanto, considerando esta linguagem, enquanto dimensão de nossa existência, 

imersa no dinamismo interacional entre linguagem, pensamento e ação, mediatizado pelo 

mundo. Logo, buscamos compreender semanticamente enquanto busca descritiva, 

analítica e interpretativa, o sentido que as mulheres atribuem às mensagens verbais ou 

simbólicas (FRANCO, 2003), considerando a complexidade que acompanha este 

processo com especial atenção a contextualização das mensagens. 

 Seguindo as orientações de Franco (2003), buscamos um delinear mais amplo da 

teoria da comunicação tendo como ponto de partida a mensagem. Para isto consideramos 

os elementos básicos desta comunicação, ou seja, quem diz (as mulheres), o que dizem 

(conteúdo), o que (intencionalidade), o como (instrumento) e com que efeito 

(consequência). Tudo isso,  tendo colocado especial atenção ao tripé articulador desta 

pesquisa: as mulheres, a pedagogia da alternância e o contexto (a EFASC, o território, a 

família, entre outros), produzindo inferências das causas e dos efeitos com o trabalho do 

ponto de vista das participantes (mulheres na pedagogia da alternância da EFASC), 

passando da descrição para a interpretação considerando a não neutralidade e, por fim, a 

interação com a multiplicidade de fatores que as estão determinando, conscientemente ou 

não. 

Tratou-se de uma experiência metodológica que implicou no exercício de muita 

escuta e reflexão a fim de identificar e reconhecer as categorias latentes nas mensagens 

emergentes no transcorrer da pesquisa. Buscamos uma escuta freireana, que ultrapassa o 

simples ouvir, mas sim condicionada ao compromisso e ao posicionamento ético e 

político de, ao longo dos diferentes momentos da pesquisa, estar com as mulheres, de 

falar com elas e não para elas. A fim de, pelo aprender uma escuta democrática, dialógica 

e horizontal possibilitar a interpretação e a análise para também possibilitar o 

reconhecimento destas mulheres como sujeitos na pedagogia da alternância da EFASC, 

ou seja, daquilo que é existente na vida e nas relações delas, a partir das suas vozes e dos 

seus silêncios. Esse exercício teve a ver com a busca por uma coerência com a nossa 

opção pela pesquisa participante, na perspectiva de outra compreensão de ciência e de 
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outras relações desta com a existência material de mulheres e de homens, com a nossa 

prática de pesquisa.  

Portanto, tratamos as informações em unidades de registro que foram 

categorizadas em nós históricos, nós pedagógicos, nós epistemológicos e nós ontológicos, 

considerando também os diversos contextos inerentes às relações presentes na 

materialidade da vida das mulheres na pedagogia da alternância. Ou seja, são as unidades 

de contextos produzidas e que auxiliam na compreensão da significação exata da unidade 

de registro, entendendo que, segundo Bardin (2011, p. 148) em análise de conteúdo, a 

mensagem pode ser submetida a uma e várias dimensões de análise. O que nos levou, 

dentro de cada nó, encontrar mensagens que apontam para pedagogias dos silêncios e 

pedagogias das vozes sendo que para cada uma destas duas pedagogias também 

encontramos mensagens que nos levaram a sub-categorias, ou seja, na pedagogia dos 

silêncios encontramos o que denominamos de: “silêncio eco”, “Silêncio de Luta e de 

Resistência”, “silêncio do conhecimento” e “saber da experiência feito”, “silêncio 

estratégico”, “silêncio antidialógico”, “silêncio do ‘ad-mirar’”. Já na pedagogia das vozes 

desvelamos: “vozes eco”, “vozes de luta e resistência” e “vozes dialógicas do 

conhecimento” e “saber da experiência feito”. 

Após essas identificações classificamos os conteúdos nas categorias e nas sub-

categorias emergentes buscamos identificar os enovelamentos entre elas já que em vários 

momentos os silêncios e as vozes se entrelaçam nas experiências das mulheres da 

pedagogia da alternância. Isso nos levou a opção de realizar a escrita da análise sem 

engessamentos, ou seja, buscamos nos permitir a encontrar as vozes nos silêncios e os 

silêncios nas vozes também (FIGURA 8). 
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Figura 8 - Amostra da tabulação dos conteúdos das entrevistas online31 

 

FONTE: Elaborada pela Autora.  

 
31 Cabe salientar que esta tabela é formada por mais 38 páginas que trazem a totalidade da tabulação realizada pela pesquisadora para esta pesquisa. 
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Por fim, realizamos a análise do conteúdo das falas devidamente categorizadas 

entrelaçando com os aportes teóricos desta pesquisa no esforço de identificar as ausências 

e as presenças das experiências das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC. 

Entretanto para isso foi necessário encontrar aproximações em processos educativos 

vinculados histórica e culturalmente com a pedagogia da alternância, especialmente, em 

território latino-americano, ou seja, a educação do campo e a educação popular. Portanto, 

segue no próximo capítulo, o entrelace das “educações” do campo, popular e a pedagogia 

da alternância a partir dos nós históricos, epistemológicos, pedagógicos e ontológicos.  
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4 PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA, 

MULHERES: O ESTADO DO CONHECIMENTO 

 Partimos do entendimento da produção acadêmica como os conhecimentos e suas 

relações com a materialidade da vida. Olhamos os registros das produções científicas da 

área da educação e suas aproximações com a Pedagogia da Alternância (PA), as Escolas 

Famílias Agrícolas (EFAs) e as Mulheres a partir do nó do “estado do conhecimento”, 

compreendendo este como instrumento de leitura do que está sendo produzido, discutido 

e refletido na comunidade acadêmica. Isto, objetivando aperfeiçoar a condução da 

formalização metodológica do processo investigativo (MOROSINI; FERNANDES, 

2014) de forma compromissada social e politicamente com os sujeitos da pesquisa e com 

o contexto do campo o qual estão inseridos. 

Compreendemos que os nós do “estado do conhecimento” propostos (PA, EFAs 

e Mulheres) estão imbricados nos contextos institucionais e nas suas relações sociais, 

econômicas, políticas, culturais e históricas que acabam se enovelando nas produções do 

campo científico. Realizamos levantamento e, com isso, mapeamos os trabalhos a partir 

da leitura dos resumos e dos sumários dos mesmos para, posteriormente, fazer a leitura e 

análise das produções selecionadas confeccionando as tabulações dos dados e 

informações (ver APÊNDICES C, D, E, F). Assim, o texto deste capítulo traz a trajetória 

deste levantamento e sua análise, considerando esta como a possibilidade mais coerente 

e próxima dos nós propostos. 

A temática da Pedagogia da Alternância enquanto proposta educativa vem 

apresentando relevante crescimento no que se referente a sua aplicabilidade em 

instituições e entidades que direcionam suas ações aos povos do campo. Há, portanto, 

uma diversidade de experiências educativas e de instituições escolares que vem adotando 

os princípios da Alternância como eixo estrutural de suas propostas pedagógicas. Além 

das Escolas Famílias Agrícolas -EFAs, Casas Familiares Rurais - CFRs, Escolas 

Comunitárias Rurais – ECORs compreendidas enquanto CEFFAs – Centro Familiares de 

Formação em Alternância32, temos os Cursos de Licenciaturas em Educação do Campo 

ofertados através do PRONERA – Programa Nacional de Educação para a Reforma 

Agrária33 e também os cursos ofertados no FUNDEP – Fundação de Desenvolvimento, 

 
32 Sigla criada no Seminário Internacional Latino-Americano sobre CEFFA’s (ZAMBERLAN, 2003, p. 3). 
33 De acordo com MEC/SECAD, Edital nº 2, de 23 de abril de 2008 que traz a chamada pública para seleção 

de projetos de instituições públicas de ensino superior para o Procampo: “d. apresentar  organização 

curricular por etapas equivalentes a semestres regulares cumpridas em Regime de Alternância entre Tempo-

Escola e Tempo-Comunidade. Entende-se por Tempo-Escola os períodos intensivos de formação presencial 
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Educação e Pesquisa34 e no ITERRA - Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da 

Reforma Agrária35, também há os Centros de Desenvolvimento do Jovem Rural 

(CEDEJOR). 

 Este crescimento deve-se ao reconhecimento da pedagogia da alternância como 

modalidade de ensino através da LDBN nº 9.394/1996 na qual aparece o termo 

“Alternância”, sendo abordado como uma possibilidade de organização da educação 

básica. Cabe ressaltar que através do Projeto (PLC 184/2017) aprovado na Comissão de 

Educação, Cultura e Esporte do Senado (junho/2018), já aprovada pela Câmara dos 

Deputados e encaminhada para análise agora pelo plenário do Senado, a expressão 

“Pedagogia da Alternância” será incluída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, como oferta curricular para as escolas localizadas em áreas rurais. 

 Outro avanço está direcionado não apenas a legitimidade da pedagogia da 

alternância enquanto proposta pedagógica que alterna espaços e tempos nas instituições 

educativas e espaços e tempos familiares e/ou comunitários sendo ambos considerados 

como letivos e formativos através do Parecer CNE/CEB nº 01/2006, mas a garantia da 

sustentabilidade destas instituições escolares através da reformulação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação (FUNDEB), ocorrida em 2012, viabilizou o direito das CEFFAs ao 

financiamento público. 

As pesquisas realizadas em CEFFAs também tiveram um substancial aumento. A 

revisão de Teixeira, Bernartt e Trindade (2008) mapeou 46 trabalhos, sendo 7 teses e 39 

dissertações entre os anos de 1969 e 2006 e a de Ferrari & Ferreira (2016) mapeou 73 

trabalhos, sendo 10 teses e 63 dissertações no intervalo de 2007 a 2013. Entretanto em 

virtude da “impossibilidade de acesso aos respectivos resumos ou documentos completos, 

dificultando a identificação dos objetos de pesquisa” (FERRARI & FERREIRA, 2016, 

p.506) foram analisados 68 trabalhos. Desta forma, no intervalo dos anos de 1969 a 2013 

 
no campus universitário e, por Tempo-Comunidade, os períodos intensivos de formação presencial nas 

comunidades camponesas, com a realização de práticas pedagógicas orientadas” (BRASIL, 2008). 
34 “Instituição de caráter educativo sem fins lucrativos, criada em 8 de agosto de 1989, com o objetivo de 

atender às demandas de educação e de escolarização alternativa das classes populares do campo, 

principalmente as que participam das organizações e movimentos ligados à luta pela Reforma Agrária e 

pela melhoria das condições de vida da população do campo e da cidade. Participaram da criação da 

FUNDEP os movimentos sociais populares do campo, organizações e entidades populares, com apoio de 

algumas igrejas e prefeituras da Região Noroeste do Rio Grande do Sul” (GHEDINI; ABREU, 2010, p.94). 
35 4 O ITERRA – Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária – nasce em 1995, situado 

no município de Veranópolis, RS, e foi criado a partir de uma parceria da Confederação das Cooperativas 

de Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB) e da Associação Nacional de Cooperação Agrícola (ANCA) 

(CALDART, 1997). 
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temos um número total de 114 pesquisas sendo que no período de seis anos (2007 a 2013) 

houve um aumento de 148% de trabalhos em 1/6 do período.  Este acréscimo ocorre em 

trabalhos vinculados, em sua maioria (66%), nas linhas temáticas que relacionam a 

Pedagogia da Alternância com a Educação do Campo e Desenvolvimento, sendo 

desenvolvidos 74% em IES situadas no Sudeste e Sul do Brasil. 

Teixeira, Bernartt e Trindade (2008) e Ferrari e Ferreira (2016) realizam 

levantamentos dos trabalhos acadêmicos (dissertações e teses) realizados nas 

universidades brasileiras relacionados com a Pedagogia da Alternância. O recorte 

temporal abrange desde o início operacional da pedagogia da alternância no Brasil através 

das Escolas Famílias Agrícolas (1969) até o ano de 2013. São dois trabalhos científicos 

que desenham um “estado do conhecimento” da pedagogia da alternância identificando 

as produções científicas e as classificando em cinco linhas temáticas:  

1) Pedagogia da Alternância e Educação do Campo - Relação estabelecida entre o 

trabalho e a educação no ensino por Alternância, compreender o processo educativo a 

partir troca de saberes e das relações com o trabalho, dinâmica organizacional da 

Alternância e seus instrumentos pedagógicos, processos de formação de educadores e 

educadoras do campo e também a concepção de Alternância; 

2) Pedagogia da Alternância e desenvolvimento - Desenvolvimento do meio, seja local, 

rural ou social, problematizando as questões da autonomia do trabalhador rural, da 

permanência no campo e da exclusão social de jovens rurais, contribuições da Alternância 

à sustentabilidade de modelos agrícolas, a partir da compreensão de seu papel no 

fortalecimento da agricultura familiar e à melhoria da qualidade de vida das populações 

do campo;  

3) Processo de implantação de CEFFAs no Brasil - Concepção, a estruturação e os 

processos de implantação de CEFFAs e seus percursos sócio históricos;  

4) Relações entre CEFFAs e famílias - Centralidade à compreensão da dinâmica entre as 

famílias e os CEFFAs e de que maneira essa interação pode se constituir “como elemento 

fundamental do processo educativo em Alternância”, papel e participação da família na 

Associação mantenedora da EFA, presença das famílias e sua relação com as escolas do 

campo e com a Pedagogia da Alternância, compartilhamento de saberes entre pais e filhos 

dentro do contexto social no qual estão inseridos 
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5) Outras linhas temáticas – pesquisas desenvolvidas nos Institutos Federais de Educação 

Tecnológica que são “instituições que não possuem tradição no ensino por Alternância, 

com ênfase na sua articulação com a Educação de Jovens e Adultos (EJA)” (FERRARI 

& FERREIRA, 2016, p. 506).  

 Abaixo, pode-se observar a distribuição da produção acadêmica por linhas 

temáticas, em especial, no período de 1969 a 2013 (FIGURA 9): 

Figura 9 - Distribuição da produção acadêmica no período de 1969 a 2013 

Linhas Temáticas Quantidade % 

Pedagogia da Alternância e Educação do Campo 40 35% 

Pedagogia da Alternância e Desenvolvimento 33 29% 

Outras Linhas Temáticas 21 19% 

Processo de Implantação das CEFFAs no Brasil 13 11% 

Relações entre CEFFAs e famílias 7 6% 

Total 114 100% 

Fonte: Elaborada pela autora.  

Assim, observando os trabalhos realizados por Teixeira, Bernartt e Trindade 

(2008) e por Ferrari, Ferreira (2016) optamos por direcionar nosso olhar na linha temática 

Relações entre CEFFAs e famílias pois consideramos que esta dialoga com o objeto deste 

projeto pesquisa, ou seja, mulheres e pedagogia da alternância das Escolas Famílias 

Agrícolas a partir do vínculo com o termo família, que histórica, social e culturalmente 

se apresenta no convívio e na articulação entre gêneros e na compreensão da agricultura 

familiar, enquanto trabalho compartilhado pela família na interlocução com a geração de 

renda. 

No intervalo de 1969 a 2013, são contabilizados 7 trabalhos com a linha temática 

Relações entre CEFFAs e famílias (6%). Destes, no trabalho de Teixeira, Bernartt e 

Trindade (2008) temos quatro trabalhos que compõem esta linha: a tese de doutorado de 

Silva (2000) e as dissertações de mestrado de Cruz (2004), Lima (2004) e Pereira (2005).  

A tese de Silva (2000), analisa a questão das representações sociais de monitores, 

pais e alunos de duas experiências brasileiras de formação em alternância, uma a Casa 

Familiar Rural de Quilombo, em Santa Catarina, e Escola Família Agrícola de Vinhático, 

no Espírito Santo. Percebeu diferenças relevantes na dinâmica da relação CEFFA/família 

nessas instituições pela análise das representações sociais dos diferentes atores na/da 

alternância (também incluindo os parceiros) e seu papel na formação. Evidenciou as 
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concordâncias e divergências, as diferentes modalidades de alternância e a natureza 

educativa das experiências em alternância brasileiras.  

A dissertação de Cruz (2004) analisou o papel sociopolítico e pedagógico 

exercido pelos agricultores cujos filhos estudam na Escola Comunitária Rural de Jaguaré, 

no Espírito Santo. Percebeu no que diz respeito à dinâmica da interação entre famílias e 

CEFFAs: a maioria das famílias somente vai à escola para as assembléias, nos encontros 

de formação ou quando são solicitadas; as famílias e monitores compreendem 

adequadamente os instrumentos da Pedagogia da Alternância; a crescente influência dos 

monitores e dos órgãos ligados à administração e manutenção da escola provoca uma 

redução na capacidade de gestão política das famílias.  

Lima (2004) pesquisou a participação das famílias de uma EFA de Ensino Médio, 

localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Evidenciou divergências entre as 

concepções de participação dos atores que atuam no processo educativo, como a 

participação dos pais, que se caracteriza entre passividade e atividade. Conclui que a 

participação dos diversos atores ocorre nas reuniões, assembleias e outras forma de 

colaboração na instituição. Entende participação como um processo de conquista, 

autonomia sem imposição ou tutela. 

Já Pereira (2005) analisa uma experiência de interação entre famílias rurais de 

Jaguaquara, na Bahia, e a Escola Estadual Rural Taylor-Egídio, que também usa 

Pedagogia da Alternância. Observou a participação da família rural no processo de 

alfabetização de crianças e adolescentes no modelo de alternância. Identificando relações 

que o alfabetizando estabelece entre o saber escolar e o trabalho produtivo das famílias, 

mostrando a escola e a família como parceiras no fortalecimento da cultura da terra 

(TEIXEIRA, BERNARTT E TRINDADE, 2008, p 236). 

No trabalho de Ferrari & Ferreira (2016) temos três trabalhos que compõem a 

linha Relações entre CEFFAs e famílias: as dissertações de Amaral (2013) e Santos 

(2013), e a tese de Caliari (2013). 

Amaral (2013) debate o papel e participação da família na Associação 

mantenedora da EFA de Uirapuru e na própria escola. Trabalho com a categoria 

participação e envolvimento familiar como pré-condição para concretizar a alternância 

nas CEFFAs, numa gestão coletiva. Os dados mostram que há participação ativa das 

famílias de forma passiva, pela falta de clareza do papel da associação, formas de 

participar. 
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No trabalho de Santos (2013) houve a análise comparativa do processo de relação 

entre as famílias, maioria residentes de assentamentos rurais da região, e o processo 

ensino-aprendizagem de seus filhos em duas CFRs do Estado do Paraná. Evidenciou a 

participação da família na Alternância, o compartilhamento de saberes entre pais e filhos 

dentro da sua realidade. Resultados indicam que as famílias precisam ser mais 

incentivadas na participação nas CFRs. Como desafios é a valorização dos saberes locais 

pois as famílias consideram seus conhecimentos voltados à prática, ao trabalho acabam 

não sendo considerados como conhecimento que favorece o aprendizado escolar.  

A tese de Cagliari (2013) buscou compreender os processos de participação das 

famílias nas práticas educacionais e na dinâmica da formação por Alternância na EFA de 

Olivânia (ES), apontando que a interação entre os conhecimentos já existentes na família 

e na comunidade camponesa e EFA se apresenta como possibilidade de uma prática 

educacional dialógica e problematizadora. 

Identificamos, ainda, que as produções acadêmicas que abordam a relação 

CEFFAs e família estão vinculadas com Programas de Pós-Graduação em Educação 

(SILVA, 2000, CRUZ, 2004, LIMA, 2004, PEREIRA, 2005, CAGLIARI, 2013 e 

AMARAL, 2013) e com Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 

(SANTOS, 2013). Apresentam a análise da interferência da família no processo de ensino 

e aprendizagem na PA, seu papel na formação, sua participação e envolvimento político-

pedagógico, assim como, a questão da articulação com a manutenção da escola 

(associação e gestão) e a valorização dos saberes locais e das famílias. Portanto, 

identificamos que não há referência às mulheres na relação pedagógica na pedagogia da 

alternância, sendo o termo família predominante, invisibilizando as mulheres. 

 Atualizando a sistematização da produção acadêmica em pedagogia da 

alternância, trazendo para a temporalidade mais contemporânea, temos mais 131 

trabalhos disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da CAPES avançando nossa 

pesquisa de 2014 a 2019. Dessa forma, abrangendo o período de 1969 a 2019 temos 245 

trabalhos que abordam a Pedagogia da Alternância.  

Buscando as aproximações com a temática da pesquisa, direcionamos nossa 

exploração com novos descritores, Mulheres e Gênero, no recorte temporal de 2007 a 

2019, seguindo e ampliando o trabalho de Ferrari & Ferreira (2016). Partimos da 

expressão Pedagogia da Alternância (2007 a 2019), encontrando 230 trabalhos – 170 

mestrados, 15 mestrados profissionalizantes, 3 profissionalizantes e 42 doutorados. 

Encontramos uma dissertação que relaciona Pedagogia da Alternância e família 



 
73 

7
3 

 

(MARTINS, 2019) e duas dissertações que tratam mulheres e gênero: a de Silva (2008) 

e a de Filho (2012) 

A dissertação de Silva (2008) buscou analisar as relações de gênero na Casa 

Familiar Rural de Cametá - CFRC e no estabelecimento familiar pela observação da 

divisão do trabalho realizada nos dois espaços. Parte-se do pressuposto que a formação 

ofertada pela CFRC aos homens e às mulheres reforça a divisão do trabalho nas suas 

famílias através da compreensão de que as atividades pesadas são tarefas dos homens e 

as atividades leve das mulheres. A autora conclui que os sujeitos envolvidos no processo 

escolar legitimam a socialização estabelecida no núcleo familiar e a escola dá 

continuidade ao enquadrar os alunos em determinadas categorias como de homem e de 

mulher, utilizando mecanismos, como a divisão das atividades “leves” e “pesadas”, 

veiculando valores que naturalizam os comportamentos para cada sexo e, principalmente, 

por não olhar para as diferenças presentes no cotidiano escolar.   

Filho (2012) traz uma análise afetiva e sexual das relações homem e mulher que 

perpassam as atividades formativas dos jovens da EFA-Puris pelos significados que os 

educandos, monitores, direção e pais atribuem. Percebeu que há dificuldade dos 

educadores em tratar das temáticas afetividade e sexualidade. Atribui isto as lacunas na 

formação, ao convívio intenso proporcionado pela alternância e pela responsabilidade 

enquanto orientadores do processo educativo. Nos pais percebe a preocupação com mídia 

e que compreendem que escola e namoro são excludentes. Os estudantes querem o debate 

acerca das temáticas, mas não apenas com o enfoque biológico, mas também filosófico e 

cultural. Traz a sua abordagem teórica gênero na triangulação corpos, comportamentos e 

emoções, trazendo um mapa histórico da sexualidade, afetividade e emoção utilizando 

Foucault e Bourdieu, na compreensão da regulação da vida social, controle de afetos e 

pacificação do comportamento, articulando corpos, sentimentos, valores morais, etc e 

interferindo diretamente nas divisões entre sexo, faixa etária e classe social. 

Os estudos de Silva (2008) abordam as dimensões de gênero na compreensão dos 

trabalhos agrícolas de homens e de mulheres no espaço escolar e familiar, apresenta com 

a questão da divisão sexual do trabalho entre trabalho leve e trabalho pesado. Há a 

presença da relação das mulheres e trabalho, na perspectiva da análise deste enquanto 

aborda a relação mulheres e trabalho, analisando a questão da alternância dos 

espaços/tempos. 
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Já os estudos de Filho (2012), focam na sexualidade, na afetividade e na emoção 

no ambiente escolar e as dificuldades da abordagem na escola e no ambiente familiar. 

Ambos são estudos que não estão ligados à Programas de Pós-Graduação em Educação, 

Silva (2008) ao Programa de Pós-Graduação em Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Sustentável e Filho (2012) em Extensão Rural. 

O estudo de Martins (2019) versa sobre a relação da Escola Família Agrícola Dom 

Fragoso e a contribuição de sua prática pedagógica para as famílias dos egressos (as) em 

seus relacionamentos familiares. A referida instituição adota como metodologia de ensino 

a Pedagogia da Alternância, prática pedagógica que tem como proposta oferecer aos seus 

educandos (as) uma educação contextualizada, oportunizando aos jovens do campo uma 

formação integral e humanizadora. O referido estudo busca compreender como a 

alternância dos espaços pedagógicos e a prática pedagógica favoreceu a mudança na 

convivência familiar dos egressos. Diante dos desafios da relação escola e família e de 

uma educação que contemple em suas identidades os povos do campo. Verificamos na 

EFA Dom Fragoso uma prática pedagógica que alcança essa perspectiva. Conhecer o 

Projeto Político da Escola, estudar sua prática pedagógica e conhecer as relações 

familiares dos egressos alçamos como objetivos neste estudo. Utilizou-se da abordagem 

qualitativa fazendo-se uso da estratégia de história de vida, pois foi debruçado em 

fenômenos já ocorridos. Em relação aos instrumentos metodológicos para coletânea de 

dados primários utilizou-se o recurso de entrevistas semiestruturadas, reuniões informais 

e observação participante. A pesquisa de campo foi realizada na comunidade de Santa 

Luzia com as famílias dos egressos que lá residem, por ser uma comunidade com maior 

número de egressos da Escola. A pesquisa revelou um processo de mudança na família 

dos educandos (as) em seus relacionamentos. A prática da escola em alternar os espaços 

pedagógicos leva a uma convivência no diálogo dentro de uma educação contextualizada. 

A referida prática apresentou – se como uma prática educativa humanizadora, em todo os 

contextos da vida dos educandos/as. 

Seguindo o estudo, buscamos os termos Pedagogia da Alternância e Escolas 

Famílias Agrícolas em virtude da multiplicidade de usos da alternância enquanto proposta 

educativa em diferentes entidades que, em sua grande maioria, estão voltadas para a 

educação do campo, como junto ao Movimento dos Centros Familiares de Formação em 

Alternância – CEFFAs formados pelas Escolas Famílias Agrícolas- EFAs, Casas 

Familiares Rurais- CFRs e Escolas Comunitárias Rurais- ECORs que estão 

internacionalmente vinculadas à Associação Internacional dos Movimentos Familiares de 
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Formação Rural- AIMFR e nacionalmente à União Nacional das Escolas Famílias 

Agrícolas do Brasil – UNEFAB e à Associação Regional das Casas Familiares - 

ARCAFAR. Este movimento trabalha com expressão Pedagogia da Alternância 

abordando a alternância como sendo entre sessões escolares (SE) e sessões 

familiares/comunitárias (SF). A proposta da educativa em alterância também aparece nos 

cursos oferecidos na Fundep e no Iterra, nas Licenciaturas da Educação do Campo e 

outros movimentos sociais populares do campo, organizados pela Via Campesina.  Nestes 

espaços usa-se a denominação Tempo Escolar (TE) e Tempo Comunidade (TC), sendo 

que no Iterra usa-se a denominação Pedagogia da Terra, reiterando o uso da terminologia 

regime ou sistema em alternância, assumindo “uma dimensão própria, diferenciando-se 

da pedagogia da alternância que se faz nas CFRs e nas EFAs” (RIBEIRO, 2010, p. 327). 

Ribeiro (2010) percebe essa diversidade tanto que considera a Pedagogia da 

Alternância como uma expressão polissêmica já que ao mesmo tempo que a PA apresenta 

elementos comuns como a alternância tempo e espaço escolar e tempo e espaço 

comunidade/família, a forma como as atividades são realizadas são diversas em razão 

“dos sujeitos que as assumem, as regiões onde ocorrem as experiências, as condições que 

possibilitam ou restringem e até impedem a sua realização, e as concepções teóricas que 

fundamentam suas práticas” (p 292-293). 

Na sua compreensão a PA das EFAS e das CFRs se aproximam por valorizar os 

saberes resultantes das práticas sociais e se diferenciam tendo a alternância de tempos e 

espaços articulada entre trabalho e educação, de modo que se apresente mais direcionada 

nas CFRs para a aprendizagem do trabalho agrícola e nas EFAs à escolarização formal – 

muito embora não renuncie ao trabalho agrícola. Já a proposta pedagógica de alternância 

desenvolvida no Fundep e no Iterra, na compreensão de Ribeiro (2010), são diferentes 

das CFRs e das EFAs, pois se apoiam teoricamente nos movimentos revolucionários do 

século XIX, embasados em Marx, Engels, Gramsci, Lenin e Blonsky compreendendo o 

“trabalho como princípio educativo de uma formação humana omnilateral” (p. 322).   

Ribeiro (2010) também justifica esta diferença pela sua percepção da existência 

de divergência político-ideológica que se materializa na ação pedagógica, ou seja, “uma 

pedagogia que relaciona trabalho produtivo agrícola e educação formal, na Fundep e no 

Iterra, e a pedagogia da alternância, nas CFR e EFAs” (p. 328). Isto porque a autora vê a 

aproximação das CFRs e das EFAs com sindicatos de trabalhadores, organizações sociais 

e comunitárias da agricultura familiar, que mesmo avançando com a articulação trabalho 

e educação ainda resistem em permanecer com a educação rural somada a oferta de uma 
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“formação para permanecer no campo sem ter a garantia da posse de terra” (RIBEIRO, 

2010, p. 337). O que entende que acontece de forma diferente na Fundep e Iterra. Ou seja, 

para a autora estes estão envoltos numa perspectiva da pedagogia social e de um projeto 

popular de sociedade, identificando “na Fundep e no Iterra, como uma pedagogia 

construída historicamente, caracterizada como educação popular tendo por referência a 

relação prática-teoria-prática e o método Paulo Freire” (p.326). 

Considerando o recorte temporal da escrita da autora e também de suas pesquisas 

somadas às nossas, junto ao Grupo de Pesquisa Educação Popular, Metodologias 

Participativas e Estudos Descoloniais (CNPq), na Universidade de Santa Cruz do Sul- 

UNISC, em diálogo com o Grupo de Pesquisa: Mediações Pedagógicas e Cidadania 

(CNPq), na Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS36, buscamos 

problematizar a Educação Popular e Pesquisa Ação-Participante como processos 

emancipatórios e (des)coloniais na América Latina, identificamos que é possível entender 

a pedagogia da alternância das EFAs como uma ação educativa embebida do legado 

freireano e de sua reinvenção. Assim, entendemos que a pedagogia da alternância das 

EFAs se apresenta como uma “pedagogia forjada na luta pela educação contextualizada 

e escolarizada pauta-se na relação pedagógica na terra (com ou sem a propriedade da 

mesma” buscando “em sua pedagogia o conhecimento novo produzido na/com a terra” 

(MORETTI e VERGUTZ, 2018, p. 134), articulando trabalho e educação a partir da 

realidade dos agricultores e agricultoras.  

Tendo esta compreensão, consideramos ser procedente e pertinente, a opção de 

realizar um estudo do conhecimento na especificidade do recorte da Pedagogia da 

Alternância e Escolas Famílias Agrícolas pelo compromisso social e político junto ao 

próprio movimento das Escolas Famílias Agrícolas brasileiras que lutam por reverter a 

compreensão da Pedagogia da Alternância nas e das EFAs pontada por Ribeiro (2010). 

Assim, com a pretensão de identificar as produções acadêmicas que relacionam a PA das 

EFAs e a questão das mulheres agricultoras/camponesas, partimos para a busca a partir 

 
36 Fruto destas pesquisas e do projeto em nível nacional coordenado pela Prof. Dra. Ana Maria Saul 

(PUC/SP) denominado Paulo Freire na atualidade: legado e reinvenção – análise de sistemas públicos de 

educação a partir dos anos 1990, o projeto e, por conseguinte o livro Paulo Freire no Rio Grande do Sul: 

legado e reinvenção contou com a participação e o envolvimento de várias universidades e que, a partir de 

encontros regulares, objetivou evidenciar a presença de Paulo Freire no Rio Grande do Sul tendo relevância 

em três sentidos: “a) por propiciar uma visão panorâmica da presença de Paulo Freire na produção 

acadêmica do campo da educação do Rio Grande do Sul; b) por criar condições para estudos em 

profundidade sobre temáticas específicas (...); por estimular a curiosidade sobre a apropriação de outros 

referenciais teóricos, nos grupos de pesquisa e nos estudos individuais (MORETTI; STRECK; PITANO, 

2018, p.14). 
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da expressão mulheres camponesas tendo como foco inicial o enovelamento Pedagogia 

da Alternância e Escolas Famílias Agrícolas.  

Na continuidade da exploração temática de mulheres camponesas chegamos a 98 

trabalhos (72 mestrados, 2 mestrados profissionais, 1 profissionalizante e 23 doutorados), 

sendo que desse total identificamos 32 trabalhos, sendo 20 dissertações e 12 teses, que 

julgamos realizar a interlocução com as mulheres camponesas e educação. Não 

encontramos interlocução com as expressões Pedagogia da Alternância e Escola Família 

Agrícola, por isto optamos por observar nos trabalhos na interlocução com Educação no 

recorte temporal de 2007 a 2018, seguindo o trabalho de Ferrari, & Ferreira (2016).  

Nas leituras dos trabalhos identificamos também a presença da expressão temática 

Movimentos Sociais. Dessa forma, sentimos a necessidade de articular também 

movimentos sociais e educação. Assim, partimos da compreensão de educação no sentido 

mais amplo, não resumida apenas a educação escolar, realizada apenas por e nas 

instituições escolares (no caso EFAs), entendendo que as aprendizagens e as produções 

de conhecimento acontecem em diferentes espaços e tempos, para além da escola. Neste 

sentido, consideramos que as expressões Educação, Educação do Campo e Educação 

Popular existentes e articuladas com e pelos diversos movimentos sociais, materializam-

se ultrapassando os limites institucionais/administrativos/burocráticos de processos 

educativos formais, ou seja, permitem-nos compreender os movimentos sociais como 

sujeitos educativos ou nas palavras de Ribeiro (2010, p.136) “sujeitos políticos coletivos” 

que buscam uma unidade nos interesses comuns imersos na diversidade destes interesses 

que se conflituam na contrariedade educativa de conservar e transformar. 

Assim as dinâmicas dos movimentos sociais oportunizam espaços e tempos 

formativos dentro de instituições escolares próprias ou não (MST, EFAs), como também, 

através da participação, do engajamento e da luta. São práticas sociais que educam, que 

possibilitam a pedagogização das ações políticas e sociais. Pois, são aprendizagens que 

dialogam com as necessidades e interesses dos próprios movimentos sociais, ou seja, a 

emancipação dos sujeitos para a transformação social e política. São práxis educativas 

que buscam a conscientização na concepção freireana da transformação social, isto é, não 

como simples tomada de consciência, mas sim na superação da naturalização e 

espontaneidade da realidade e das relações para uma compreensão crítica de sujeitos 

históricos e inacabados imersos de possibilidades de transformar suas relações de forma 

individual e, sobretudo, coletiva. Pois como explica Gohn, “há um caráter educativo nas 

práticas que se desenrolam no ato de participar (...) há negociações, diálogos ou 
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confrontos”, e os movimentos sociais “são fontes de inovação e matrizes geradoras de 

saberes”, com “caráter político-social” (2011, p.333).  

Portanto, observamos nestes trabalhos esta articulação: movimento social e 

educação. Compreendemos movimentos sociais como “ações sociais coletivas de caráter 

sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e 

expressar suas demandas” (GOHN, 2011, p.335), através de denúncia, pressões diretas e 

indiretas a partir de diagnósticos da realidade social buscando construir propostas para o 

bem coletivo. Portanto, nos 33 trabalhos identificados os seguintes movimentos sociais 

foram objetos de estudos, articulando com mulheres camponesas: Movimento de 

Mulheres Camponesas- MMC, Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- MST, Movimento de Atingidos por 

Barragens- MAB, Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras 

Rurales e Indígenas- CONAMURI/Paraguai, Movimento de Mulheres Camponesas no 

Polo da Borborema – Paraíba, Movimento dos Pequenos Agricultores- MPA, Movimento 

Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu- MIQCB, União Nacional de Mulheres 

Indígenas e Camponesas- UNMIC, União Nacional de Organizações Camponesas 

Autônomas- UNORCA do  México, Coordenadora Nacional de Mulheres Indígenas- 

CONAMI do México, Grupos de mulheres camponesas colombianas “Aromas del 

Campo”  e “Sueños de Mujer, Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB ,  Marcha 

Mundial de Mulheres- MMM, Mulheres Camponesas Imigrantes Italianas e Articulação 

Nacional de Agroecologia- ANA. Também, duas escolas do campo foram objetivo de 

estudo: Escola do Campo Projovem Campo Saberes da Terra – Mato Grosso e Escola 

Nacional Florestan Fernandes – ENFF e os Assentamentos Amarela I e II, no município 

de São Miguel de Taipu/PB e o Assentamento Maceió, no município de Itapipoca/Estado 

do Ceará. 

O Movimento das Mulheres Camponesas- MMC é objeto de estudo de 21 

trabalhos (66%), sendo que destes 18 abordam pesquisas com as mulheres deste 

movimento. Com isto, podemos perceber que as teses e dissertações que trabalham a 

temática das mulheres camponesas, articulando com a educação, tem seus olhares 

majoritariamente direcionados para o Movimentos das Mulheres Camponesas – MMC. 

O MMC se apresenta enquanto um movimento que nasce, nos anos de 1980, da 

mobilização de mulheres trabalhadoras rurais em torno de direitos conquistado na 

Constituição Federal de 1988. Lutavam pelo reconhecimento da profissão de 

trabalhador/trabalhadora rural, pela legitimação dos direitos trabalhistas-previdenciários, 
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aposentadoria, auxílio-acidente de trabalho, auxílio-doença, salário-maternidade 

(CONTE e CINELLI, 2014). Esta mobilização das mulheres, inicialmente fica 

denominada de Movimento de Mulheres Agricultoras de Santa Catarina- MMA/SC pois 

se inicia no município de Chapecó/SC e no ano de 2004 tornar-se, a partir da I 

Conferência Nacional do MMC em Brasília/DF, um movimento nacional.  

Suas inquietações iniciais, dão-se pela busca por parte das agricultoras da não 

participação das mulheres junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapecó, ou 

seja, lutavam pelo direito à sindicalização. Por seguinte, na busca da regulamentação dos 

direitos conquistados, percebe-se que as mulheres agricultoras esbarravam na falta de 

documentação básica que as visibilizaria e garantiria direitos civis como também direitos 

enquanto classe trabalhadora da/na agricultura (carteira de identidade, cadastro de pessoa 

física, título de eleitor, certidão de nascimento/ casamento, carteira de sócia do sindicato, 

bloco de notas de produtora rural, talão do INCRA, contrato de arrendamento, carteira de 

trabalho e previdência social, quando assalariadas rurais). Assim, as mulheres se 

organizam e criam a campanha da documentação pessoal e profissional buscando serem 

visibilizadas enquanto agricultoras e cidadãs, ou seja, “ao lutar por direitos sociais, por 

meio de determinada identidade, as mulheres produzem um novo sujeito político: as 

mulheres agricultoras” (SALVARO; LAGO; WOFF, 2013, p. 81). 

Importante destacar que se somam às mobilizações iniciais do MMC, a Comissão 

Pastoral da Terra - CPT, as Comunidades Eclesiais de Base - CEBs da Igreja Católica e 

a Igreja Luterana (CONTE, 2011, 2014; CINELLI, 2012, 2016; GASPARETO, 2009, 

2017; FRANCHI, 2011, SALVARO, 2010). Isto demonstra que além da luta pela 

participação ativa junto ao sindicato, as mulheres estavam organizadas nas comunidades 

através das igrejas, “onde eram feitos estudos bíblicos e discussões sobre um novo jeito 

de fazer igreja, em que o povo fosse sujeito desse processo, por intermédio da teologia da 

libertação, que utilizava como método de organização o trabalho de base” (CINELLI, 

2012, p.87). Portanto, pelas problematizações realizadas e instigadas em diferentes 

frentes, as mulheres começam a perceber que sua participação em muitos espaços estava 

restrita a organização dos espaços e lanches para as reuniões enquanto os homens 

opinavam, planejavam e decidiam.  

Percebem-se imersas na cultura do silêncio coerente com a lógica patriarcal 

imposta e legitimada por um sistema mundo baseado na exploração e dominação 

econômica, social e humana no qual desigualdade é vista como natural e não como fruto 

de estruturas de poder, envoltas em tramas de relações sociais e econômicas. Esta 
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sociedade capitalista, patriarcal e colonizadora naturaliza situações e trabalhos cotidianos 

e rotineiros que são reproduzidos e classificados como inerentes ao gênero, ou seja, 

competem a homens ou a mulheres. Ou seja, estas mulheres consideravam normal e 

coerente com “ser mulher” estarem ocupando o espaço do privado e os homens o espaço 

público, assumindo papel social de submissão e de docilidade, tendo o seu trabalho 

produtivo considerado como “ajuda” e ainda ter invisibilizado e/ou menosprezado o 

trabalho doméstico e do cuidado que executam. 

A responsabilidade tradicional das mulheres com o trabalho doméstico e de 

cuidado e de educação das crianças, idosos e enfermos, na compreensão de Hirata (2015) 

“exacerba o poder desigual na família”, pois na perspectiva da divisão sexual do trabalho 

é necessário associá-la a divisão sexual do saber e do poder, “não se pode pensar a divisão 

social e sexual do trabalho entre homens e mulheres sem associar essa divisão à repartição 

do saber e do poder entre os sexos na sociedade e na família” (HIRATA, 2015, p.4). A 

articulação agricultura e família na perspectiva da agricultura familiar enquanto força de 

trabalho familiar potencializa processos de opressão minimizados pelo enquadramento da 

terminologia família como sinônimo de união de forças, de coletividade em prol de um 

bem comum.  

Para Engels (2014), a construção social da família consolidou definitivamente o 

patriarcado através da instituição da família monogâmica somada à herança pela 

linhagem paterna e pela supremacia do homem sobre a mulher. O estabelecimento da 

família patriarcal e monogâmica, pelo desmoronamento do direito materno, converte a 

mulher em “primeira criada, sem tomar parte na produção social” (p. 89-90), sendo o 

homem o burguês e a mulher representante do proletariado. Ou seja, a família representa 

os antagonismos existente na sociedade em miniatura e contém o germe da escravidão e 

da servidão que Marx justifica pelo vínculo com os serviços da agricultura. 

Para Marx (2013), a revolução que a industrialização causa na agricultura e em 

suas relações sociais, nos séculos XVII e XIX, se dá de modo mais impactante pois 

aniquila com a vida e as relações dos camponeses que são substituídos e/ou transformados 

em assalariados. Além de que, pela introdução das maquinarias na agricultura a área 

cultivada aumenta de forma avassaladora e a população rural diminui. Portanto ocorre a 

substituição da vida do camponês, “do laço familiar” como “lugar do funcionamento mais 

rotineiro e mais irracional entre a aplicação consciente, tecnológica, da ciência” (2013, 

p.572). Ou seja, o modo de produção capitalista cria os pressupostos materiais de uma 

nova síntese da união da agricultura e da indústria mesmo com bases antagônicas nas suas 
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relações sociais e humanas. É a troca material entre homem e terra através do uso 

indiscriminado da natureza pelo homem, construída como um processo natural associada 

a “eterna condição natural de duradoura fertilidade do solo”, destruindo “a saúde física 

do operário urbano e a vida espiritual do operário rural” (2013, p. 573) pela exploração e 

esgotamento da própria força de trabalho. Portanto, “todo progresso da agricultura 

capitalista é não só um progresso na arte de roubar do operário como simultaneamente na 

arte de roubar o solo; cada progresso na subida da sua fertilidade por um dado prazo de 

tempo é, simultaneamente, um progresso na ruína das fontes duradouras dessa fertilidade 

(MARX, 2013, p. 573). 

Percebemos isto, pois nas décadas de 1960 e 1970 a agricultura brasileira é 

marcada pela influência massiva da Revolução Verde que se caracterizava pela 

valorização do uso massivo de tecnologias no sentido de buscar a modernização do 

campo/da agricultura, objetivando maior produtividade. Esta compreensão nasce depois 

da 2ª Guerra Mundial e em razão da sobra de algumas invenções usadas na guerra, como 

máquinas e produtos químicos. Este novo modelo de tecnologia de produção agrícola e 

pecuária, passa a investir, com prioridade, em três áreas da ciência: mecânica, química e 

biologia. Além disso, passa a introduzir a mecanização agrícola, os insumos químicos 

(venenos e fertilizantes), medicamentos veterinários e sementes ditas modernas e 

melhoradas, garantindo maior e “melhor produção” (GÖRGEN, 2017). 

Para dar credibilidade a esta compreensão, a estratégia utilizada foi enfatizar o 

descrédito dos conhecimentos e experiências dos agricultores e das agricultoras. Ambos 

são enquadrados como atrasados sendo necessário sua modernização técnica e 

tecnológica. Portanto, se os agricultores, homens, considerados naturalmente 

responsáveis pelo trabalho produtivo são convencidos que sua forma de vida camponesa 

é atrasada e para modernizar-se precisa fazer uso de novas técnicas e tecnologias, assim 

como, de produtos industriais repassados e comercializados por agentes externos 

legitimados como detentores do conhecimento científico, as agricultoras, mulheres tendo 

seu trabalho considerado de menor valor, como ajuda ou como inerente ao seu destino 

biológico acabam sendo ainda mais invisibilizadas. 

São as consequências de um sistema mundo capitalista fundado e dependente da 

lógica dominação/exploração/opressão para sua mantença e reprodução, ou seja, o 

estabelecimento de relações sociais hierárquicas que, junto ao patriarcalismo, provocam 

a legitimação da desigualdade de gênero, classe e raça. Portanto, são ambos, homens e 

mulheres, que sofrem com a opressão e exploração oriundo dos processos históricos e do 
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advento do capitalismo, entretanto  enraizados na compreensão patriarcal de relações, os 

homens que de oprimidos pelo capital passam a opressores das mulheres.  

Contudo, são as mulheres camponesas que iniciam as mobilizações e luta por uma 

maneira de produzir numa lógica de desenvolvimento agroecológica, são elas que 

questionam a lógica que se faz presente na chamada “Revolução Verde”. Ou seja, mesmo 

imersas e se constituindo mulheres pela imposição da concepção modernizadora do 

trabalho do campo, fazem problematizações sobre a vida. São questionamentos em torno 

do acesso aos direitos, especialmente motivadas pelos recursos do Sistema Único de 

Saúde - SUS e ao seu funcionamento, como menciona Paludo (2009). A partir disso elas 

começam a vincular o modelo de agricultura baseado no uso de tecnologias externas, 

como agrotóxicos e fertilizantes, implantada e disseminada por organismos públicos e 

privados, como causador de muitas doenças na sua família.  

  Se o trabalho das mulheres está historicamente constituído e naturalizado como 

doméstico e de cuidado e seu trabalho produtivo, remunerado ou não, é tido como “ajuda” 

é justificável que são as mulheres as primeiras a lutarem ante às faltas, às contaminações 

ou às precarizações dos direitos básicos. Isto se reflete nas temáticas dos 

trabalhos/pesquisas encontrados no materializar deste estudo do conhecimento que 

aborda mulheres camponesas como: agroecologia, sementes crioulas, plantas medicinais, 

alimentação saudável, soberania alimentar, feminismo (popular, camponês e/ou 

ecofeminismo). Pois quando a expropriação e a precarização atingem a vida das pessoas, 

são as mulheres as primeiras a serem atingidas econômica e pessoalmente através do 

aumento paralelo da violência contra elas.  

 Por fim, são temáticas que envolvem a mantença e a reprodução da vida somadas 

a processos de reflexão e conscientização de gênero. São perspectivas que demonstram a 

busca pelo enfrentamento à lógica da complementaridade na agricultura familiar e a 

identificação e valorização de outras epistemologias latentes no mundo das mulheres e 

ignoradas na materialização do mundo da sociedade moderna, imbricada na compreensão 

patriarcal, ocidental e capitalista das relações necessárias ao fluir da vida. 

 Analisar estas outras epistemologias inerentes ao movimento político pedagógico 

da pedagogia da alternância se apresenta, frente ao universo dos trabalhos pesquisados, 

uma necessidade do reconhecimento da importância dos trabalhos das mulheres na rotina 

da vida que possibilita também a produção na agricultura da família. São outras 

racionalidades para além da racionalidade androcêntrica em que a pedagogia da 
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alternância na relação trabalho e educação pode se apresentar, na vida e nas relações com 

e das mulheres, como construtora de outras pedagogias, imersas nas vozes e nos silêncios.    
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5 PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA, EDUCAÇÃO DO CAMPO E EDUCAÇÃO 

POPULAR: OS NÓS HISTÓRICOS, PEDAGÓGICOS, EPISTEMOLÓGICOS E 

ONTOLÓGICOS 

 

Neste capítulo nos desafiamos a tecer o nó a partir de três processos educativos 

materializados em território brasileiro junto aos sujeitos do campo, ou seja, a pedagogia 

da alternância, a educação do campo e a educação popular. A escrita será tramada por nós 

que tramam aproximações históricas, pedagógicas e epistemológicas e que nos auxiliaram 

a identificar e analisar os nexos presentes que coadunam na luta pela emancipação 

humana forjada nos anúncios e nas denúncias das relações que envolvem a existência 

material dos sujeitos do campo brasileiro através de processos educativos. Buscaremos, 

na medida do possível, buscar as aproximações com as questões das mulheres tanto nas 

propostas educativas por elas mesmas como nos enovelamentos dos nós que vão se 

constituindo no tramar desta escrita. 

 

5.1 O nó histórico 

Historicamente a educação brasileira no espaço camponês se caracterizou pelo 

esquecimento por parte do poder público tanto com relação às estruturas físicas e humanas 

(escolas, materiais e/ou profissionais da educação) para a operacionalização de processos 

educacionais como no planejamento de uma educação coerente com contexto sócio, 

histórico, cultural e econômico do campo brasileiro. Esta característica demonstra o 

projeto de sociedade que historicamente o país vem cunhando, que não reconhece os 

sujeitos do campo como sujeitos de direitos visando a expropriação destes sujeitos em 

defesa de uma práxis de produção agropecuária massiva transformada em estratégias de 

acumulação do capital desenvolvidas pelo agronegócio. 

Uma ação que caracteriza esta compreensão é o contínuo fechamento de escolas 

situadas no campo. Conforme MEC (2017), no ano de 2016, as escolas rurais somavam 

33,9% das instituições educacionais brasileiras, ou seja, 63 mil escolas. No ano de 2010 

o número de escolas rurais espalhadas pelo território brasileiro era de 83 mil, ou seja, 

houve o fechamento de praticamente ¼ das escolas rurais no período de seis anos. Na 

região do Vale do Rio Pardo, onde se situa a EFASC, no período de 2012 a 2016, 

fecharam 19,2% das escolas rurais enquanto os percentuais de escolas rurais do Estado 

do Rio Grande do Sul fechadas somaram 14,2% (VERGUTZ e OLIVEIRA, 2017). 
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Ampliando estes dados e buscando compreender como e porquê se dão os 

fechamentos das escolas do campo, Oliveira e Vergutz (2020) através de pesquisas junto 

ao Observatório da Educação do Campo do Vale do Rio Pardo37, tendo como fonte as 

Sinopses Estatísticas da Educação Básica dos anos 2007 a 2019 do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, cruzando os dados dos 

números de escolas do campo com o número de matrículas nestas escolas, abrangendo 

todos os níveis de ensino da educação básica dos sistemas municipais, estaduais, federais 

de entidades escolares públicas e privadas da região do Vale do Rio Pardo, identificam 

que os 23 municípios que fazem parte do território de abrangência do COREDE Vale do 

Rio Pardo tiveram em média uma redução de 47% de escolas do campo sendo que a 

redução das matrículas nestas escolas foi de 33% em média (FIGURA 10). Portanto, 

quase metade das escolas do campo da região do Vale do Rio Pardo foram fechadas num 

período de 12 anos tendo uma baixa de 1/3 no número de matrículas, o que seguindo a 

redução da população rural que na região atinge uma média -3,22%, segundo 

sistematização do Observatório de Desenvolvimento Regional da UNISC (2020) 

referente aos Censo Demográfico 2000-2010, não se apresenta como justificativa para o 

elevado fechamento das escolas do campo.  

  

 
37 O Observatório da Educação do Campo do Vale do Rio Pardo é uma ação do Grupo de Pesquisa Educação 

Popular, Metodologias Participativas e Estudos Decoloniais, coordenado pela professora Dra. Cheron 

Zanini Moretti do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado da Universidade de 

Santa Cruz do Sul – UNISC. Atualmente ele também compõe o Observatório da Educação do Campo do 

Rio Grande do Sul e a Articulação em Defesa da Educação do Campo do Rio Grande do Sul.  
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Figura 10 - Escolas do campo fechadas e seu número de matrículas no Vale do Rio Pardo no período de 

2007 a 2019 

 

Nº 

 

Município 

 

Percentual escolas do 

campo fechadas 

Percentual de diminuição 

de matrículas nas escolas 

do campo 

1.  Arroio do Tigre 40% 13% 

2.  Boqueirão do Leão 32% 41% 

3.  Candelária 56% 33% 

4.  Encruzilhada do Sul 50% 31% 

5.  Estrela Velha 75% 41% 

6.  General Câmara 0% 35% 

7.  Herveiras 63% 31% 

8.  Ibarama 67% 42% 

9.  Lagoa Bonita do Sul 40% 27% 

10.  Mato Leitão 67% 14% 

11.  Pantano Grande 0% 27% 

12.  Passa Sete 69% 45% 

13.  Passo do Sobrado 29% 22% 

14.  Rio Pardo 56% 15% 

15.  Santa Cruz do Sul 28% 22% 

16.  Segredo 30% 37% 

17.  Sinimbu 62% 45% 

18.  Sobradinho 50% 77% 

19.  Tunas 60% 48% 

20.  Vale do Sol 57% 20% 

21.  Vale Verde 60% 36% 

22.  Venâncio Aires 59% 31% 

23.  Vera Cruz 41% 30% 

MÉDIA 47% 33% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Apenas dois municípios da região não fecharam escolas neste período, General 

Câmara e Pantano Grande, mesmo com redução no número de matrículas de 35% e 27%, 

respectivamente, e com redução na taxa de crescimento da população rural de -2,36% e -

7,16%. Entretanto, os municípios que mais fecharam escolas do campo foram Estrela 

Velha que fechou 75% das suas escolas tendo uma redução de matrículas de 41% e uma 

redução populacional na zona rural de -18,17%; e, o município de Passa Sete que fechou 

69% de suas escolas do campo, tendo uma baixa de 45% de matrículas e um acréscimo 

da taxa de população rural de 9,45%. São dados que indicam que o fechamento das 

escolas do campo não está fundamentado na diminuição da taxa de crescimento 

populacional na zona rural, mesmo sendo possível identificar o êxodo desta população ao 

compararmos com as taxas de crescimento da população na zona urbana, que na região 

do Vale do Rio Pardo atinge 11,01% de 2000 a 2010. Sua razão é política e está embasada 
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no projeto de sociedade capitalista, em que o desenvolvimento econômico hegemônico 

se traduz pela pauta exclusiva da produtividade. As relações de existência e mantença da 

vida são secundárias e, portanto, organiza-se ações que estruturam a exclusão dos sujeitos 

do campo através de sua invisibilidade, esquecimento e inferiorização. O fechamento das 

escolas do campo é uma destas ações políticas que retiram os espaços de convergência 

desses sujeitos do campo e continuam a construir e reforçar a visão urbanocêntrica como 

a superior e ideal para todos e todas. 

O descaso, por parte do poder público, é parte integrante da história da educação 

rural brasileira. Desde a Primeira República, a educação do povo camponês tinha a 

característica de adaptar ou preparar para as necessidades e interesses dos governantes, a 

fim de manter o povo camponês no “cabresto”, somada aos rastos de uma cultura política 

fundamentada numa economia agrária com base no latifúndio e no trabalho escravo. No 

início do século XX, o objetivo do estado brasileiro era civilizar e integrar o povo ao 

projeto de desenvolvimento do país, tendo a escolarização do homem e da mulher do 

campo como instrumento de adaptação destes ao produtivismo necessário à modernização 

e ao projeto de nacionalização, considerando o mundo do trabalho urbano como ideário 

do progresso. Para isto a constituição do chamado ruralismo pedagógico se fundamentou 

na fixação do homem no campo, por meio de uma pedagogia própria, “em contraposição 

às práticas de ensino exercidas no mundo urbano, consideradas nocivas para o trabalhador 

rural” (NETO, 2016, p. 15). 

O ruralismo pedagógico surge no momento de transformações econômicas e 

políticas vinculadas à crise, em especial, das oligarquias cafeeiras somadas ao receio de 

articulações de movimentos comunistas (exigindo reformas sociais e políticas mais 

profundas) e liberais (com reformas mais moderadas) que acabam provocando a chegada 

ao poder de Getúlio Vargas e a exigência de uma nova Constituição em 1934 que institui 

o voto feminino e a vinculação constitucional, pela primeira vez na história, de um 

percentual mínimo de 20% de recursos do orçamento anual para a educação rural. Esta 

ação serve aos interesses da necessidade de capacitação da força de trabalho camponesa 

em razão da aceleração industrial que gera aumento na migração para a zona urbana. 

Portanto, as ações políticas educacionais ligadas ao governo estavam 

estabelecidas na compreensão do sujeito camponês como carente de informação e 

assistência, atrasado e ignorante. Assim, as diferentes ações executadas como as Missões 

Rurais, a Campanha de Adolescentes e Adultos- CEAA, a construção de escolas públicas 
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e normas rurais em território rural, a Extensão Rural (promovida pela Associação de 

Crédito e Assistência Rural – ACAR, mais tarde denominada EMATER) tinham o 

objetivo de levar ao povo camponês o conhecimento pois “o rurícola brasileiro era tido 

como indivíduo extremamente carente, que deveria ser assistido e protegido” (LEITE, 

1999, p.34). 

Em contraste a esta visão, o contexto brasileiro apresenta resistências que vão se 

materializando em movimentos sociais populares que compreendem as singularidades 

existentes no estabelecer da vida destes sujeitos e, neste sentido, buscam ações 

entrelaçadas nas lutas por direitos políticos, sociais, humanos e educacionais. Portanto é 

no nó político educacional que nasce a educação popular brasileira.  

Paludo (2001) aponta a existência na constituição histórica brasileira de uma 

educação do popular como processos educativos que se realizam junto aos setores 

populares e a Educação Popular como prática educativa com compromisso da 

“emancipação das classes subalternas”, que tem seu embrião em diferentes lutas sociais 

que se assemelham pela opressão, submissão e injustiça social como as experiências das 

lutas pela libertação dos escravos e movimento operário que abarca as correntes 

socialistas, libertária (anarquista e anarco-sindicalistas), comunistas, católicos, 

trabalhistas e amarelos (p.82-85), ultrapassando a temporalidade dos anos 1960/1970 

reforçada na literatura. Portanto, a emergência da concepção de educação popular está 

associada, segundo a autora, a cinco fatos: a existência de classes populares e suas 

condições de vida, as escolhas das classes dominantes com relação ao desenvolvimento 

do país, ao movimento internacional dos trabalhadores, a busca por um mundo melhor e 

a compreensão da educação como possibilidade de emancipação das classes populares 

somada ao seu ingresso no campo político.  

O elo com os movimentos sociais populares acompanhando a inconformidade 

destes com a histórica falta de direitos, mas também a existência de lutas por novas 

possibilidades de organização material da vida em comum é, para Streck (2010), uma das 

marcas da Educação Popular. Portanto, segundo o autor, para entender a trajetória da 

educação popular é importante compreender a questão do território, ou seja, as relações 

de poder nele estabelecidas e desenvolvidas, além da ampliação da compreensão da 

implicação dos movimentos sociais no sentido das inúmeras pequenas resistências 

latentes e existentes dentro dos próprios movimentos que configuram e reconfiguram o 

seu todo continuamente. São os enovelamentos dos nós do gênero, da ração, da etnia, da 
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crença, da geração, da orientação sexual e também de classe social que vão configurando 

a constituição história do território e por consequência da educação popular. 

Considero que Freire aborda isto ao explicar as diferentes compreensões de 

educação popular quando traz o exemplo da organização de um grupo de mulheres com 

atuação e apoio de intelectuais não pertencentes ao grupo e às suas características 

específicas. Para Freire & Nogueira (2005) é próprio da educação popular o conhecer o 

mundo feito através das práticas do, no e com o mundo pela mobilização e organização 

popular do poder, do saber, ou melhor, do “saber-fazer” pela prática política, posicionada 

e engajada histórica e socialmente, que criam assim tais diferenças. São compreensões 

que existem no confronto da diversidade de saberes-fazeres populares materializados em 

formas de conhecimento da vida cotidiana, da consciência crítica emergente e na sua 

compreensão enquanto sujeito histórico não determinado. Ou seja, que é agente de sua 

própria história no e com o mundo em busca do ser mais.  

Portanto, estas mulheres organizadas, reunidas, debatendo sobre suas relações de 

vida e de existência, confrontando seus conhecimentos e suas semelhanças e diferenças 

em atos grupais de conhecimento começam a propor atitudes coletivas sem abandonar o 

“gosto de reunirem-se em torno de si mesmas” (FREIRE & NOGUEIRA, 2005, p.22). E, 

assim, passam de um relacionar-se entre si para um relacionar-se com e sobre toda a 

sociedade, exigindo uma outra compreensão de educação popular. Em outros termos, 

trata-se da emergência ser do e no contexto sociopolítico, enquanto educação para 

formação humana no e com o mundo pela leitura crítica da realidade. A educação popular, 

então, tem a possibilidade de captar as singularidades e as instabilidades presentes no 

movimento da vida e de suas relações para além da questão da classe social relacionando 

raça/etnia, gênero enquanto eixos estruturantes dos processos sociais (SAFFIOTI, 2015). 

Os anos de 1960 são o auge do populismo brasileiro somada à crise da hegemonia 

política e à busca da aceleração do desenvolvimento econômico fruto da 

redemocratização do país a partir de 1945. Este processo expandiu a rede escolar no 

território brasileiro, sendo que enquanto a zona urbana exigia acesso ao ensino médio e a 

universidade, a população rural lutava pela educação escolar elementar, vinculada ainda 

à iniciação ao trabalho agrícola e restrição à alfabetização. 

São anos de fertilização de muitos movimentos de educação e cultura popular no 

Brasil que engajados em campanhas e mobilizações governamentais direcionavam suas 

ações contra o analfabetismo de jovens e adultos e a educação de base liderados por 
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setores da sociedade civil como Igrejas e profissionais liberais. O emergir do Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros – ISEB, apresenta-se como fonte de muitas ideias 

alternativas que buscavam entender o papel da educação nesta ideologia, uma vez que 

estavam cientes da necessidade da criação de um novo conceito de educação “cuja tarefa 

inicial será a de definir que tipo de homem (sic) se deseja formar para promover o 

desenvolvimento do País” (VIEIRA PINTO apud FÁVERO, 2013, p. 54). 

Importante destacar o surgimento dos sindicatos rurais e das ligas camponesas que 

foram fecundadas pelo apoio político institucional, da época, às camadas populares. Além 

disso existia uma politização dos trabalhadores rurais que tencionam a própria estrutura 

da sociedade e o papel do Estado, a partir da luta pela reforma agrária. Somada a 

disseminação de diferentes ações vinculadas ao movimento estudantil e ações religiosas 

ligadas à Igreja Católica estabelecem-se ações socioculturais e educativas com conteúdo 

político-ideológico. Millán (2013) e Paludo (2001) nos ajudam a perceber essa ligação:  

No Brasil, três movimentos populares de fé e educação coincidem 

desafiando as estruturas mais aberrantes de desigualdade e exclusão 

social existentes no continente: O movimento de Educação de Base 

(MEB), a Juventude Universitária Católica (JUC) e as primeiras 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB) (MILLÁN, 2013, p. 173)38.  

(..) é no início dos anos 1960 que surgem os primeiros Movimentos de 

Cultura Popular (MCP), o primeiro, data de 1960 e esteve ligado à 

prefeitura de Recife. Paulo Freire pertenceu a este grupo. Em seguida é 

criado, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o 

Movimento de Educação de Base (MEB – março de 1961). Por 

iniciativa da União Nacional dos Estudantes (UNE), são criados os 

Centros Populares (CPC) e, em 1963, surge o Plano Nacional de 

Alfabetização (PNA) (PALUDO, 2001, p. 89). 

 

Mota Neto (2016) traz as articulações populares entre o Brasil, a partir dos 

pensamentos pedagógicos-políticos e éticos de Paulo Freire, e a Colômbia, com o 

sacerdote e sociólogo Camilo Torres e também com o sociólogo Orlando Fals Borda 

através da experiência da Investigação Ação Participativa – IAP como educação e ciência 

popular, isto é, uma “investigação crítica e participativa da realidade social” (p.128). De 

acordo com o autor, na perspectiva da crítica ao “colonialismo intelectual” fruto da razão 

eurocêntrica e da necessidade de uma ciência social de libertação baseada nos saberes 

 
38 Texto original em espanhol: En Brasil, três movimientos populares de fe y educación coinciden 

impugnando las más aberrantes estructuras de desigualdad y exclusión social existentes en el continente: el 

Movimiento de Educación de Base (MEB), la Juventud Universitaria Católica (JUC) y las primeiras 

Comunidades Eclesiales de Base (CEB) (MILLÁN, 2013, p. 173). 
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originárias latino-americanos “para a construção de uma sociedade emancipada e livre” 

(MOTA NETO, 2016, p.234), as suas contribuições são fundamentais. 

A emergência de diferentes ações populares na América Latina com a prerrogativa 

de que a educação popular e a IAP são priorizadas historicamente, assim como 

invisibilizadas em virtude da legitimação do pensamento eurocêntrico que calcou o 

estigma de inferioridade e dependência do povo latino-americano, podemos pensar como 

Streck (2005 apud MORETTI & ADAMS, 2011, p. 452): “apagando” a pluralidade de 

ações de resistência e desclassificando seus saberes, “junto com o silenciamento das 

culturas foram silenciadas suas pedagogias que continuaram sobrevivendo na 

clandestinidade”.  

No contexto histórico dos anos de 1960, dá-se o encontro da pedagogia da 

alternância brasileira e da educação popular, isto é, no entremeio das lutas dos 

movimentos das classes populares e a violência do fechamento democrático a partir de 

1964, já que a pedagogia da alternância chega em território brasileiro em 1968 - “se 

redescobre nos anseios sociopolíticos dos movimentos sociais populares e se potencializa 

nas interações que estabelece com os ideais freirianos” (MORETTI, CORRÊA, 

VERGUTZ, 2016, p.3) e a PA. É o enovelamento dos nós pedagógicos e epistemológicos 

da resistência e da luta contra as latentes formas de desumanização presentes também no 

reconhecimento e na produção dos conhecimentos dos sujeitos camponeses, tendo a 

organização pedagógica alternada como exercício, compreensão, análise e ação na e da 

realidade imposta na época.  

A pedagogia da alternância das Escolas Famílias Agrícolas e Casas Familiares 

Rurais nasce na França em 1935, denominadas de Maison Familiale Rurale – MFR, 

instigada pela falta de perspectivas dos agricultores frente a crise econômica que a Europa 

enfrentava naquele período. Nas décadas de 1960 e na seguinte, inicia-se um intenso 

movimento de disseminação desta proposta pelo mundo atingindo todos os cinco 

continentes. 

Segundo García-Marirrodriga e Puig-Calvó (2010), os números de instituições 

que trabalham com a pedagogia da alternância a partir dos pilares formação integral, 

desenvolvimento do meio, alternância e associação local instituídos como movimento da 

Associação Internacional de Movimentos Familiares Rurais- AIMFR39 são: 523 

 
39 Criada em 1975 no Dakar no Senegal, atualmente com sede em Bruxelas, na Bélgica, com a finalidade 

reunir os movimentos que trabalhavam com a Pedagogia da Alternância para fomentar, promover o 
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instituições na Europa,  494 na América Latina e Caribenha, 99 na América do Norte, 193 

na África e 16 na Ásia e Oceania, totalizando em 2010, 1.325 instituições em todo o 

mundo40.  

A pedagogia da alternância, essencialmente, caminha interligada ao contexto 

socioeconômico do local onde está inserida a EFA, portanto, atualmente é possível 

identificar junto ao movimento internacional41 que há diferenças que se materializavam 

no propósito de cada uma das escolas em seu país, por exemplo: atualmente a França 

objetiva formar os jovens para atuarem no serviço às pessoas, pelo número crescente de 

pessoas idosas somado ao número reduzido de áreas agricultáveis (campo tomado pelo 

conceito do empresário rural). Moçambique busca dar acesso à educação para seu povo, 

objetivando a construção de escolas na zona rural, lutando pela infraestrutura básica (água 

e saneamento). Argentina busca apoio financeiro dos governos para manter as EFAs que 

já possuem pela sua história iniciada em 1969, as famílias apoiam muito as EFAs 

mantendo-as com mantimentos. 

A experiência latino-americana com a Pedagogia da Alternância inicia no Brasil 

e se expande para Argentina também no final da década de 1960 e chega aos demais 

países da nossa América, para usarmos um termo do libertador cubano José Martí, nas 

décadas seguintes: em 1972, no Uruguai; em 1973, na Venezuela; em 1976, no Chile; em 

1985, no Paraguai; em 1992, na Colômbia; e, em 2002, no Peru (GARCÍA-

MARIRRODRIGA E PUIG-CALVÓ, 2010, p. 112). 

A ampliação de experiências que trabalham com a Pedagogia da Alternância na 

América Latina transcorreu de diferentes formas e de acordo com os sujeitos que a 

assume, bem como de acordo com os contextos regionais e as concepções teóricas que 

baseiam suas práticas (RIBEIRO, 2008). Nosella (2012a) aponta que na gênese das 

Maison Familiale Rurale há a característica de manter relações com os sindicatos rurais 

 
desenvolvimento, representar os interesses e estabelecer relações com organismos das diferentes 

instituições promotoras de Escolas de Formação por Alternância para jovens do meio rural. 
40 São dados que estão desatualizados em razão da dificuldade de encontrar sistematizações à nível mundial, 

já que o site da AIMFR, que seria a entidade que poderia reunir todas estas informações não há nada 

referente a isso, ficando apenas o livro de MARIRRODRIGA E PUIG-CALVÓ (2010) como última 

referência. 
41 Em 2015 a doutoranda teve a oportunidade de participar do Congresso e Assembleia Geral da AIMFR - 

Associação Internacional dos Movimentos Familiares de Formação Rural que aconteceu na França e que 

foi antecedido por visitas às diversas Maisons Familiales Rurales (Escolas Famílias Agrícolas) na Espanha 

e na França em comemoração aos 80 anos da pedagogia da alternância. O grupo foi formado por 

professores/as e agricultores/as ligados às Escolas Famílias Agrícolas da América Latina e Caribenha 

(Argentina, Brasil, Peru, Uruguai, Guatemala, Nicarágua, Honduras), América do Norte (Canadá), África 

(Moçambique), Ásia (Filipinas) e Europa (Portugal, Espanha e França). 
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e com movimento da Ação Católica Francesa e com a Juventude Agrícola Católica- JAC, 

apresentando-se não como escolas das instituições oficiais da Igreja, mas fortemente 

alicerçadas a entidades e/ou pessoas ligadas e promotoras da religiosidade católica, 

especialmente progressistas. 

No Brasil, atualmente existem 155 EFAs em todas as regiões do país e em 16 

estados brasileiros (FIGURA 11). A constituição das EFAs brasileiras, e também 

argentinas, tem grande influência ideológica da congregação jesuítica vinda da Itália42, 

personalizada fortemente na figura de padres43, que encontram contextos empobrecidos e 

marcados pelo êxodo rural. Portanto ao direcionarmos o olhar para a constituição da 

Pedagogia da Alternância das EFAs brasileiras e argentinas podemos perceber pontos que 

as aproximam: (1) o recorte de tempo, ou seja, ambas iniciam no final da década de 1960; 

(2) o contexto da época marcado pelo fechamento democrático fruto das ditaduras 

militares; (3) a necessidade do povo em encontrar alternativas que sanassem as 

dificuldades sociais existentes frutos do descaso do Estado com direitos básicos da 

população rural; (4) ambas originaram-se em regiões colonizadas por imigrantes italianos 

(Estado do Espírito Santo – Brasil e Província de Santa Fé – Argentina); e, por fim, (5) o 

vínculo com a doutrina social da Igreja Católica (NOSELLA, 2012a; LÓPEZ, 2009; 

VIER, 2010; FROSSARD, 2014). 

 

 

 
42 Em 1961, na região de Treviso na Itália articulam-se processos de criação da Scuola Della Famiglie 

Rurali, a primeira instituição a ser denominada de Escola Família Agrícola. 
43 Padre Humberto Pietrogrande – Espírito Santo; Padre Aldo Luchetta – Bahia; Padre José Simionato  – 

Rondônia; Padre Luciano Mendes de Almeida – Minas Gerais, Padre Fábio Bertagnolli – Maranhão, Padre 

Jose Marx – Argentina. 
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Figura 11 - Número de EFAs no Brasil 

 
Fonte: UNEFAB (2018) 

 

As EFAs, no Brasil, em seu início, receberam apoio da entidade ítalo-brasileira 

Associazione degli Amici dello Stato dello Espírito Santo - AES que financiou o 

intercâmbio entre italianos e capixabas, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento 

religioso, cultural, econômico e social daquele Estado além da implantação de uma EFA. 

Esta ligação traduzida na criação do Movimento Educacional e Promocional do Espírito 

Santo- MEPES, em 1968, enquanto entidade jurídica representativa dessas primeiras 

EFAs, se apresentou, segundo Nosella (2012a), de forma assimétrica. Pois, embora com 

ideais democráticos e participativos, desencontros com vistas à autonomia de 

operacionalização e conceituação da Pedagogia da Alternância em terras brasileiras foram 

“sentidas”. Inerente a isso, a concentração de poder das decisões que inibia as 

participações nas decisões do movimento, levou o autor a questionar se a experiência das 

EFAs seria uma experiência “na” América Latina ou “da” América Latina. 

Entretanto, como já vimos, no mesmo tempo histórico que emerge a Pedagogia da 

Alternância nas EFAs brasileiras como uma possibilidade político pedagógica para o 

campo, afloram outras iniciativas populares, em sua essência, que vão, sucessivamente, 

disseminando e entrelaçando sua concepção de educação enquanto direito básico de todos 
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sujeitos. Dessa forma, colocam na agenda de lutas uma formação humana e política para 

o povo do campo. Nesta perspectiva, percebemos que a Pedagogia da Alternância das 

EFAs brasileiras se constitui imersa em contradições inerentes aos vínculos que vai 

estabelecendo durante sua formação e difusão pelos Estados brasileiros. 

Em terras brasileiras, a pedagogia da alternância das EFAS se desenha enquanto 

proposta com foco político pedagógico alternado no contexto rural e companha as 

articulações de outros movimentos sociais populares do campo. São movimentos que vão 

constituir a expressão “educação do campo” nos anos 1990 , pois é fruto das lutas de 

diferentes movimentos44 instigados pela redemocratização do país e gerador de esperança 

do acesso e da consolidação de direitos sociais.  

Portanto, a expressão educação do campo, no contexto político educacional 

brasileiro, se apresenta imbricado aos movimentos sociais, que compreendem a 

necessidade da articulação política educacional para garantir o acesso e execução de 

políticas públicas junto e com os sujeitos do campo. A educação camponesa, por tanto, 

apresentou como essência uma práxis educativa as singularidades desses sujeitos, “suas 

cosmologias, lutas, territorialidades, concepções de natureza e família, arte, práticas de 

produção, bem como a organização social, de trabalho, dentre outros aspectos locais e 

regionais” (OLIVEIRA e CAMPOS, 2012, p.238). 

Brandão (s/d) faz referência a educação do campo no que chama de “arqueologia”, 

ou seja, uma busca pela origem da denominação para aquilo que passaram a realizar nos 

princípios dos ano de 1960, a educação popular. O autor a apresenta como herdeira da 

cultura popular inerente às ações de vocação política e emancipatória, as quais identifica 

a investigação-ação participativa e a teologia da libertação como ações que “sulearam o 

mundo”45. E, além disso, identifica a presença do que denomina como “outros 

qualificadores” que são empregados para diferenciar modalidades desta educação popular 

tais como: educação de base, educação popular ambiental e a educação do campo. 

 
44 Movimento dos Pequenos Agricultores, Escolas Famílias Agrícolas, Movimento das Mulheres 

Trabalhadoras Rurais, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento dos Indígenas, Movimento de 

Organização Comunitária, Pastoral da Juventude Rural, Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista 

Missionário, Comunidades Quilombolas, entre outros (CAVALCANTE, 2010). 
45 Moretti e Adam (2011, p.449) também identificam que a “América Latina tem-se mostrado, há muito 

tempo, criativa na construção de alternativas que amenizam os resultados de séculos de dominação, de 

subordinação e de subdesenvolvimento. Sobretudo, a Educação Popular e a Pesquisa Participativa (a 

investigação-ação participativa, pesquisa participante, pesquisa-ação e, mais recentemente, a 

sistematização de experiências) têm sido, em suas práticas libertadoras e democráticas, um instrumento 

fundamental na construção de autonomias, sem abrir mão da rigorosidade metodológica”. 
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A educação do campo é compreendida, segundo Brandão(s/d), como aquela que 

está fundamentada claramente no marxismo, na dialética materialista e numa gramática 

revolucionária. Almejando, assim, atualizar a tradição latino-americana da educação 

popular e tendo seu ideário no “projeto popular de uma educação do campo (...) como 

uma alternativa em seu tempo da educação popular” (BRANDÃO, s/d, p.47). 

Portanto, ao atravessarmos a história das “educações”46 populares, do campo e da 

pedagogia da alternância identificamos o desenho dos nexos pedagógicos e 

epistemológicos na perspectiva da libertação humana no desenvolver em si a consciência 

crítica resultado da sua inserção no mundo como transformadores dele (FREIRE, 2011a). 

Melhor dizendo, frutos da luta, da resistência e do engajamento dos sujeitos oprimidos 

em que materialidade da produção da existência no campo e do trabalho no e com a terra 

ao longo de diferentes formas de apropriação/expropriação deste espaço, com matrizes 

culturais populares que lhes aproximam, constroem pela trama educacional alternativas 

de transformação de si e do mundo. 

 

5.2 O nó pedagógico 

Para analisarmos o nó pedagógico partimos da compreensão de pedagogia para 

além de mero modo de ensinar, definida enquanto metodologia associada exclusivamente 

ao ensino. Trataremos a pedagogia como prática educativa inerente à atividade humana, 

como fato da vida social presente ao conjunto de processos sociais. Entendendo também 

que ela compreende os elementos da ação educativa e suas relações contextuais, ou seja, 

“o objetivo do pedagógico se configura na relação entre os elementos da prática 

educativa: o sujeito que se educa, o educador, o saber e os contextos em que ocorrem” 

(LIBÂNEO, 2001, p. 11). Isto é, a pedagogia possui historicidade. 

Arroyo (2014) traz a emergência de “outras pedagogias” associadas a produção 

do viver que se contrapõem às pedagogias da subversão material da vida cotidiana 

imposta pela empreitada colonizadora e que, para o autor, é o aprendizado que os 

movimentos sociais trazem para o pensamento pedagógico. Portanto, são as pedagogias 

 
46 Romão (2010, p. 133) traz que “para Paulo Freire, não existe a educação, mas educações, ou seja, formas 

diferentes de os seres humanos partirem do que são para o que querem ser”. O autor enfatiza duas: a bancária 

e a libertadora, mas podemos também considerar que nas obras de Freire aparecem mais outras 

denominações como por exemplo a educação humanizadora e a educação problematizadora. Brandão 

apresenta a educação problematizadora com a dimensão pedagógica, a educação humanizadora com a 

dimensão filosófica e a educação libertadora como a “aguerridamente” política, popular e politicamente 

militante. 
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da vida produtiva que se traduzem nas pedagogias da terra e do trabalho em que “a força 

do trabalho está em fazer presente a força pedagógica do real: terra, trabalho, esforço 

humano, coletivo, por transformar a terra, produzir a vida construindo valores, culturas, 

identidades. Humanizando” (ARROYO, 2014, p.85). Nas trilhas que esta pesquisa se 

propôs a caminhar, consideramos a necessidade de construir a existência e a visibilidade 

de outra pedagogia que se constitui e constituída na reprodução da vida e que o autor não 

aborda como “outras pedagogias”: a reprodutiva. Isto porque compreendemos que a vida 

se produz e reproduz através da força de trabalho e que está só existe, se constitui e se 

estrutura através dos trabalhos das mulheres dentro do sistema mundo, ou seja, são os 

trabalhos dos cuidados e domésticos que mantém e garantem a vida e, consequentemente, 

todas as relações necessárias a existência da humanidade. Isto transcorre através de uma 

pedagogia própria presente, essencialmente, nas relações entre as mulheres. Uma 

pedagogia que por vezes é imposta ou naturalizada como inerente ao ser mulher e que 

justifica a ausência do reconhecimento da reprodução social e societal como processo 

pedagógico na constituição do ser mulher, mas que nos indica a necessidade de trazê-las 

para o debate das educações do campo, popular e da pedagogia da alternância a partir e 

com o tripé da classe, gênero e raça/etnia.  

O que nos leva a afirmar que compreendemos que os nexos pedagógicos 

acontecem na articulação trabalho e educação, em especial, na educação do campo e 

pedagogia da alternância. Pois, compreender a escola do campo na sua contribuição ao 

fortalecimento das lutas e resistência dos sujeitos que vivem no campo, articulando a 

práxis educativa e a comunidade, perpassa pela lógica do trabalho e também da 

organização coletiva. É a pedagogia do trabalho, ou seja, o fundamento do trabalho 

pedagógico é a materialidade da vida dos/as educandos/as ressignificando os diferentes 

conhecimentos que são produtos do trabalho coletivo da humanidade (MOLINA; SÁ, 

2012).  

Nessa perspectiva, é pela reprodução da interação com o trabalho que todo mundo 

humano, cultural, intelectual, incluindo valores se constituem, tornamo-nos humanos. 

Portanto, o trabalho é a essência do humano sendo que ao mesmo tempo estes mundos 

determinam o trabalho e o tornam trabalho humano, já que esta “essência humana é 

produzida pelos próprios homens (sic). O que o homem (sic) é, é-o pelo trabalho. A 

essência do homem (sic) é um feito humano” (SAVIANI, 2007, p. 154). Desta maneira, 

a cultura, as linguagens, as formas de ser e estar no mundo não são meros produtos, mas 
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atividades produtivas de formas de trabalhar, de relações de trabalho, de formas de pensar, 

de identidades, de valores, de símbolos que constroem o trabalho como princípio 

educativo.  

A escola, no sistema capitalista, estrutura toda a sua organização pedagógica e 

curricular potencializando sempre o olhar no desenvolvimento da capacidade individual 

e não coletiva, difundindo a ideia do esforço pessoal como prioridade para qualquer 

avanço, considerando o indivíduo e não classes sociais, objetivando “manter a classe 

trabalhadora desunida e digladiando-se entre si” (FREITAS, 2013, p. 105).  

Para Marx e Engels a questão central de toda humanidade é o trabalho e, portanto, 

a educação para classe trabalhadora caminha na “integração da educação com a produção 

material” (2008, p.44). É importante mencionar que para os autores essa interação não 

faz do trabalho manual e trabalho intelectual antagônicos, mas que é de interesse do 

capitalismo, em razão apropriação do conhecimento como um fator de reprodução da 

acumulação do capital47. Assim dizendo, a exploração da força de trabalho contratada faz 

com que seja compreendido como necessária a oferta de instrução limitada para a classe 

que é obrigada a vender seu tempo livre em troca de salário. utilizando a apropriação do 

conhecimento como um fator de reprodução da acumulação do capital. 

A compreensão da existência da hierarquia escolar na organização curricular e 

pedagógica (teoria/prática, sujeito/objeto) permite a continuidade e legitimação da 

separação da escola do mundo do trabalho. E isso em consonância com o antagonismo 

social inerente à sociedade capitalista coaduna também com a compreensão da educação 

enquanto reflexo das concepções de relações sociais existentes na sociedade que a produz. 

Assim, é preciso considerar a ligação da organização do trabalho pedagógico e curricular 

com a organização social historicamente determinada o que faz com “que o trabalho, no 

interior da atual organização da escola, é ‘trabalho’ desvinculado da prática social mais 

ampla” criando “uma prática artificial, que não é trabalho vivo” (FREITAS, 2012, p. 99).  

Em contraponto a isso, a pedagogia socialista48 considera o trabalho material 

como central no processo educacional, não dicotomiza a teoria da prática e nem o sujeito 

 
47 A interiorização/naturalização da divisão entre trabalho intelectual e manual na atual organização escolar 

caminha de forma coerente com a função social seletiva da escola no sistema capitalista, como esclarece 

Freitas (2012, p.96), “vista como local de preparação de recursos humanos para vários postos de trabalho 

existente na sociedade (...) a escola traduz as desigualdades econômicas em desigualdades educacionais e, 

depois, retraduz tais desigualdades educacionais em desigualdades econômicas”. 
48 Pedagogia que tem como inspiração as concepções marxistas buscando elaborar uma proposta 

pedagógica acerca da problemática da educação a partir do contexto histórico da época (início dos anos 
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do objeto, mas sim as/os relaciona, abordando a produção do conhecimento através do 

movimento da “prática refletindo-se na forma de teoria que é desenvolvida à prática” 

(FREITAS, 2012, p.100). Assim, o trabalho assume valor social, passa a ser executado 

com fim na coletividade, na qual esse coletivo participa do trabalho para compreender a 

essência da divisão do trabalho, para além da aquisição de normas e técnicas. Melhor, 

para a compreensão e do trabalho socialmente útil (PISTRAK, 2000). 

Neste sentido, o trabalho passa a ser o elemento mediador de toda a organização 

pedagógica e curricular da escola ultrapassando o aspecto didático-pedagógico centrado 

em conteúdos. Além disso, assume também a organização de toda a escola. Essa 

compreensão permite redimensionar a relação pedagógica professor-estudante-escola, 

pois de sustenta na ideia de apropriação do conhecimento pela mediação do trabalho 

socialmente útil. A relação pedagógica é constituída na relação democrática e horizontal 

de modo que as diferenças não reproduzem os interesses de classes sociais, mas sim são 

consideradas pelas experiências e pelas sabedorias pautadas pelo movimento de aprender 

e ensinar para o coletivo. 

Um exemplo do que se está problematizando, pode ser identificado no processo 

de auto-organização da formação que para Pistrak (2000), dá-se no envolvimento e na 

participação em coletivos de trabalho. Tais coletivos têm o trabalho material como 

mediador no processo educativo estabelecendo formas democráticas de atividade na qual 

a compreensão da coletividade torna-se fundamental no processo. É o entendimento de 

que “o coletivo é uma concepção integral e não um simples total referido a suas partes, o 

coletivo apresenta propriedades que não são inerentes ao indivíduo. A quantidade se 

transforma em qualidade” (PISTRAK, 2000, p.177). 

Na minha experiência junto às EFAs do Brasil tem sido possível identificar a 

operacionalização cotidiana da pedagogia da alternância coadunando com os princípios 

de uma educação do campo. A pedagogia da alternância e a educação do campo 

reconhecem os sujeitos do campo como produtores de conhecimento na diversidade de 

seus saberes através da mediação com o trabalho. Assim como têm, ao observamos o 

recorte do tempo/espaço escolar de uma EFA, o processo de auto-organização ocorrendo 

 
1900) no qual o socialismo se apresentava efetivamente e buscava-se a elaboração de orientações e diretivas 

para uma educação de caráter socialista. O objetivo do processo educativo estava imerso na compreensão 

do trabalho como princípio educativo. Dentre os educadores russos de maior relevância estão Moisey 

Pistrak, Anton Makarenko, Viktor Shulgin e Nadezhda Konstantinovna Krupskaya pedagoga e importante 

dirigente bolchevique que foi responsável pela criação do novo sistema educacional soviético.  
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na rotina escolar da escola. Isto acontece através da participação em coletivos de trabalho 

em que os/as educandos/as assumem a responsabilidade por determinada tarefa/atividade 

no transcorrer da rotina escolar, tais como: coletivo da cozinha, coletivos dos quartos, 

coletivos da área agrícola, coletivos da limpeza do prédio, etc. Ou seja, trabalhos 

reprodutivos que permitem a mantença da vida e das relações entre os sujeitos dentro do 

ambiente escolar e, principalmente, considerados como pedagógicos.  

Os coletivos de trabalho acontecem em momentos determinados e são 

coordenados e executados pelos próprios educandos/as que se auto-organizam atendendo 

às necessidades de um trabalho que precisa ser realizado, mas também compreendendo o 

porquê e para que deve ser realizado. Essa prática dialoga com o que Pistrak aponta como 

sendo a necessidade “da explicação científica do trabalho doméstico” (2000, p. 55). São 

trabalhos que não se caracterizam como tarefas a serem cumpridas, mas sim como a 

realização de um trabalho no qual a coletividade executa e é também beneficiada, tendo 

na relação pedagógica horizontal (entre monitores/as e estudantes) o alicerce para a sua 

realização. 

Compreendemos que isto é a materialidade da relação trabalho-educação que se 

dá através das relações humanas. O trabalho como ação social é útil para a vida individual 

e coletiva. São processos contínuos de ação e reflexão que negam as prerrogativas da 

escola capitalista da exploração, da competição, da concorrência, do individualismo pois 

possibilitam a compreensão através da participação direta nos processos educativos como 

sujeitos e não como objetos alienados49 do processo do trabalho escolar.  

Entretanto, ao direcionarmos para problematização da questão das mulheres nesta 

relação trabalho e educação, tanto no cotidiano da vida de grupo dentro de uma EFA 

como no movimento da alternância articulador de reflexões e ações na família e na 

comunidade dos educandos e educandas, cabe levantar algumas questões frente a 

invisibilidade desta temática na literatura em um posicionamento de crítica em relação à 

compreensão de família imersa num sistema patriarcal, capitalista e colonial: quais são 

os trabalhos executados na família/comunidade que tem sua vida material na agricultura? 

Quem os executa? Como e quando são realizados? Qual sua relação com o trabalho 

doméstico? E na rotina da EFA como acontece os trabalhos agrícola e os domésticos? 

 
49 Marx (2004) explica o estranhamento/alienação da atividade humana como ação na qual o homem se 

torna estranho ou alienado aos resultados ou produtos de sua própria atividade ou do próprio ato de 

produção. 
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Se na educação popular, na educação do campo e na pedagogia da alternância 

existe a luta por uma educação contextualizada com o campo e suas relações, tendo a 

centralidade no/do trabalho enquanto produtor da vida na compreensão do trabalho como 

princípio educativo, como se insere o olhar sobre o trabalho doméstico e do cuidado nos 

entrelaces de gênero com a educação? Como se apresenta epistemologicamente?  

5.3 O nó epistemológico 

Identificar o nó epistemológico na educação popular, na educação do campo e na 

pedagogia da alternância significa reconhecer as produções do conhecimento existentes 

nestes processos políticos pedagógicos seguindo o pressuposto de que todo 

conhecimento, a partir do referencial epistemológico feminista, é “contingente, situado, 

localizado e temporal e que o processo de produção do conhecimento se constitui sob 

determinadas relações de poder” (NEUENFELDT, 2005, p.8-9).  

A partir dos nós históricos e nós pedagógicos que constituem esses processos 

educativos e que estão envoltos na mesma materialidade de origem popular e na busca do 

reconhecimento e valorização dos sujeitos populares do campo na diversidade de seus 

trabalhos para e na mantença da vida, que o enovelamento do nó epistemológico se 

apresenta na possibilidade da libertação do oprimido. Isto seria possívelem razão do seu 

foco político pedagógico, do estar sendo no e com mundo a partir do enovelamento de 

diferentes conhecimentos numa perspectiva horizontal e não hierárquica.  

É o tornar visível, é o processo de reconhecer e de legitimar a pluralidade de 

conhecimentos imbricados na vida material dos sujeitos dentro do território em que 

produzem e reproduzem sua existência. São os conhecimentos do povo que 

cotidianamente fazem e refazem na concretude da vida dos seus sujeitos e que precisam 

ser identificados e reconhecidos para além da dicotomia valor de troca e valor de uso 

inerente ao modo de produção capitalista na ênfase da mercadoria e que acaba 

classificando o trabalho peculiar das mulheres dentro da agricultura familiar como 

“ajuda” ou “por menor”. Ou seja, as mulheres agricultoras são oprimidas e exploradas 

pela sociedade capitalista e patriarcal que expropria sua força de trabalho visando a 

acumulação ratificando a condição da mulher na sociedade de classe pela ordem natural 

vinculada ao sexo. Estão, neste sentido, condicionadas a falácia da mística feminina da 

sexualidade, da reprodução e da socialização dos filhos que, para Saffioti (2013, p.94), 

exerce influência e controle sobre o trabalho feminino sendo regulado pela estrutura 
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econômica da nação servindo, portanto, “consciente ou inconscientemente, aos interesses 

da ordem imperante na sociedade de classes”.  

Logo, independentemente do tempo, da ação ou da força que emprega na produção 

agrícola e seus afins dentro do contexto da agricultura familiar, o trabalho das mulheres 

ora é uma mercadoria a ser trocada e ora está vinculado ao lar como mero valor de uso 

que “guarda uma conexão com a determinação enquanto mercadoria da força de trabalho 

perante o chefe de família”, com poder de decisão e julgamento sobre o trabalho e o 

resultado deste trabalho (SAFFIOTI, 2013 p.96). 

Pensar os nós da educação popular, da educação do campo e da pedagogia da 

alternância nas suas interlocuções com a questão de gênero e das mulheres no meio rural, 

faz-nos identificar que, historicamente, seguem a reprodução da compreensão da 

sociedade regida pelo patriarcado. E que mesmo numa perspectiva contra hegemônica e 

de resistência ao modo de produção capitalista, forjada junto aos movimentos de luta que 

buscam a emancipação humana, a problemática da opressão que sofrem as mulheres se 

apresenta de forma mais aguçada. Tem particular importância, por tanto, a sua presença 

e participação nos movimentos específicos das mulheres como o Movimento de Mulheres 

Camponesas – MMC50. Um exemplo disto se apresenta no trabalho de Cinelli e Ribeiro 

(2016) que nos mostram que as mulheres camponesas, organizadas e participantes no 

MMC constroem, a partir das suas práticas de resistência, de enfrentamento, de luta 

associadas às experiências agroecológicas de produção e ao feminismo popular 

camponês, uma educação popular através de processos de formação.  

Outro aspecto pertinente são as perpectivas de uma educação popular feminista 

que visam a transformação da educação popular a partir das análises feministas, incluindo 

as de raça e de classe. Considera-se, então, a mulher como um todo, ultrapassando a a 

ideia exclusiva de classe, entendendo as relações a partir dos eixos estruturantes da 

sociedade e tendo a educação popular como possibilidade de, junto aos estudos 

feministas, “romper com o patriarcado e suas amarras” na produção e distribuição do 

conhecimento a fim de reconhecer a existência de “outras” epistemologias (MORETTI & 

ROSA, 2018). 

 
50 MMC é o primeiro movimento camponês e feminista em nível nacional que, desde sua origem no início 

da década de 1980, mas oficialmente constituído em 2004, tem como principais objetivos a construção de 

novas relações de gênero. 
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Neste sentido, problematizamos: que tipo de conhecimento é produzido na 

educação popular, na educação do campo e na pedagogia da alternância? Entendendo que 

o conhecimento se constitui a partir do contexto social, político e econômico em que 

estamos inseridos e a perspectiva de uma educação crítica apresenta o texto e contexto 

inerente ao ato cognoscente levando a criação, ação e transformação (FREIRE, 1982) e 

tendo o trabalho enquanto essência do humano no desenvolver das suas práticas sociais 

imersas no sistema mundo moderno, capitalista, patriarcal e colonial, podemos identificar 

sinais que a educação do campo, popular e a pedagogia da alternância se materializam na 

busca de um reconhecer das epistemologias do sul. Em especial, pela característica de 

serem forjadas em coletivos de sujeitos historicamente oprimidos, renegados a não-

existência e a invisibilidade ou a construção social de inferioridade, pela organização 

política educativa lutam pelo reconhecimento dos seus conhecimentos, trabalhos e da 

diversidade de forma de estabelecer sua existência.  

Santos (2002, p. 247-248) distingue cinco lógicas ou modos de produção da não-

existência dos sujeitos: (1) monocultura do saber e do rigor do saber na qual a lógica da 

não-existência assume aqui a forma de ignorância ou de incultura; (2) monocultura do 

tempo linear que parte da ideia de que a história tem sentido e direção únicos e conhecidos 

na qual a lógica da não existência declara atrasado tudo que, segundo a norma temporal, 

é assimétrico em relação ao que é declarado avançado; (3) monocultura da naturalização 

das diferenças com a lógica da classificação social, racial, sexual estruturada na 

compreensão da relação de dominação como a consequência e não a causa da hierarquia; 

(4) a lógica da escala dominante, sob a forma de universal e global na qual a não-

existência é produzida sob a forma do particular e do local e, por fim, (5) monocultura 

dos critérios de produtividade capitalista na qual a lógica produtivista, crescimento 

econômico é um objeto racional inquestionável aplicável tanto à natureza como ao 

trabalho humano. A lógica da não-existência é produzida sobre a forma do improdutivo 

que, aplicada à natureza, é esterilidade e, aplicada ao trabalho, é preguiça ou 

desqualificação profissional. 

As epistemologias do sul enfrentam a validação histórica dos conhecimentos 

eurocêntricos, de uma cultura dominante e opressora que inviabilizou ou, nas palavras de 

Santos e Menezes (2010), provocou “epistemicídios”.  A morte daquelas epistemologias 

que contrariam os interesses dominantes, suprime os conhecimentos locais e 

descredibiliza as práticas sociais a fim de legitimar uma única epistemologia através do 
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enquadramento dos saberes locais, ou tratando-o como sendo matéria prima a ser 

explorada a serviço de um determinado tipo de conhecimento científico. É possível ainda 

compreender essa dominação, a partir da construção falsa de autogoverno dos saberes 

através da tutela dos opressores, o que Santos e Menezes identificam como perda 

gnosiológica e ontológica, perda do ser e estar sendo no e com o mundo, “saberes 

inferiores próprios de seres inferiores” (SANTOS e MENEZES, 2010, p.10). 

Para Ribeiro (2017), a partir dos pensamentos da feminista negra e brasileira Lélia 

Gonzalez esta hierarquização de saberes é produto da classificação racial da população, 

reproduzindo a máxima de quem possui privilégios sociais possui o privilégio epistêmico, 

ou seja, é a consolidação da supremacia epistêmica branca. Mas consideramos também 

ocidental, eurocêntrica e patriarcal que nos demonstra a não neutralidade epistêmica e a 

necessidade de processos de descolonização/descolonialização do conhecimento para 

além do que Alcoff (2016, p. 132) chama de uma perspectiva crítica desconstrutiva. Em 

outras palavras, perspectiva que não relegue o trabalho epistemológico apenas a uma 

esfera descritiva e crítica, mas busca por um “projeto normativo de melhora do processo 

de saber”. Assim, levando a uma reflexão política da epistemologia, entendendo as causas 

deste fenômeno na materialidade da existência abarcando o compromisso social e político 

pois, segundo a autora:    

A função normativa da epistemologia diz respeito não apenas à questão de 

como o conhecimento é produzido, de quem é autorizado a produzir, de como 

a presunção de credibilidade é distribuída e de como os objetos de investigação 

são delineados. Mais do que isso: diz respeito à forma como o conhecimento 

deve ser produzido, a quem deve ser autorizado, à forma como a presunção de 

credibilidade deve ser distribuída e à forma como podemos ganhar alguma 

influência politicamente reflexiva sobre as delimitações da ontologia 

(ALCOFF, 2016, p. 133). 

 

Gebara (2015) ressalta a questão das classes sociais como marcante nos processos 

epistemológicos assim como o gênero, a raça, a idade e a orientação sexual. Para a autora, 

a “nossa maneira de expressar nosso conhecimento do mundo é reveladora de nosso lugar 

social e cultural’ (2015, p.32) e isto determina a confiabilidade ou não no que 

consideramos como conhecimento. Por isto, Gebara traz a emergência da “epistemologia 

da vida ordinária” ou “epistemologia do cotidiano” que não é valorizada como 

conhecimento científico, mas que nos acompanha no materializar de nossas vidas, 

inerente à condição humana, interagindo e se modificando a partir do movimento da 

produção de nossa existência já que “é a epistemologia de todos os mortais” (2015, p.33). 
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A “epistemologia da vida ordinária” está presente na cotidianidade dos homens e 

das mulheres e se apresenta como enfrentamento a redução da epistemologia a um único 

conjunto de conhecimentos considerados científicos, aqueles que são frutos de uma 

racionalidade única, eurocêntrica, ocidental, branca e androcêntrica. A “epistemologia da 

vida ordinária” diz respeito aos inúmeros jeitos de estabelecer a existência, de conhecer, 

de sentir, de compreender as relações com e no mundo e que não são possíveis de serem 

enquadrados na racionalidade científica dominante. Essa epistemologia está presente, 

viva, garantindo a mantença da vida embasadas em tantas outras epistemologias.  

São saberes que desvalorizamos social, cultural e economicamente e que 

inconscientemente desprezamos no entrelace do “conhecimento básico de nosso corpo e 

de seus movimentos cotidianos, [no] distanciamento das coisas que fazem parte de nossa 

vida diária, como o cuidar de si e de seus próximos, o cuidado da casa e do jardim” 

(GEBARA, 2015, p. 33). Quanto conhecimento existe e é produzido na preparação de um 

queijo, na massa da cuca e no modo singular de preparar a cobertura com açúcar e 

manteiga, criando o “streusel”? Quanto conhecimento existe e é produzido no escolher 

qual será a galinha sacrificada para galinhada do aniversário da filha, no ato de colher o 

alecrim para que sempre floresça, no “deitar” a maniva da mandioca na terra, no separar 

da espiga do milho crioulo que serão as sementes da próxima safra ou no crochê do pano 

de prato que será usado durante o advento nos afazeres da cozinha? 

São as experiências sociais dos diferentes sujeitos do campo que são trazidas à 

tona pelos coletivos de mulheres, pelos movimentos sociais, ou seja, são nas “margens 

visibilizadas” (CASTRO; EGGERT, 2012), na materialidade das relações com a vida na 

e da agricultura que pela educação do campo, educação popular e pedagogia da 

alternância apresentam possibilidades de ser traduzidas enquanto processos 

emancipadores em que há espaços e tempos para “dizer sua palavra”, instaurando “o 

aprendizado da pronúncia do mundo, aprendizado verdadeiro, por isto, dialógico” 

(FREIRE, 2011a, p. 243). O “dizer sua palavra”, não apenas no sentido de emitir palavras, 

mas também com propósito e luta por poder existir, que Ribeiro (2017, p. 66) denomina 

de lugar de fala, ou seja, como o “refutar a historiografia tradicional e a hierarquização 

de saberes consequente da hierarquia social” e o reconhecer de espaços, tempos, 

linguagens, maneiras e formas de existir entendendo as condições sociais que constituem 

as experiências das pessoas, cuidando para não reduzir somente às vivências destas mas 
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a compreensão do leque de opressões estruturais que impedem que certos grupos tenham 

direito à fala e, de certa forma, a existência na humanidade. 

Portanto, as experiências são resultantes das causas materiais, da “linguagem da 

vida real” (MARX & ENGELS, 2009, p.31), ou seja, é o processo real de vida que 

determina a consciência e, com isso,  a educação do campo, a educação popular e da 

pedagogia da alternância traçam caminhos históricos, pedagógicos e epistemológicos em 

busca da “raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade mesma 

do ser humano, que se funda na sua natureza inacabada e da qual se tornou consciente” 

(FREIRE, 1996, p.110). Ou seja, consciente de seu espaço e tempo enquanto classe 

trabalhadora, com comprometimento humano diante do contexto histórico-social da 

agricultura e dos seus sujeitos que no enovelamento dos nós do gênero, da raça, da etnia, 

da idade, da orientação sexual, entre outros que vão estruturando historicamente a vida 

na sociedade reconhecem-se como protagonistas da história e da produção de 

conhecimento. Constituindo-se em corpos conscientes, como descreve Freire & Fagundes 

(1985, p. 15) em que “o corpo humano, velho ou moço, gordo ou magro, não importa de 

que cor, o corpo consciente, que olha as estrelas, é o corpo que escreve, é o corpo que 

fala, é o corpo que luta, é o corpo que ama, que odeia, é o corpo que sofre, é o corpo que 

morre, é o corpo que vive!”.  

As reflexões e as problematizações enoveladas até aqui, apontam para a 

possibilidade de pensarmos e agregarmos aos nós históricos, pedagógicos e 

epistemológicos destas “educações” o nó ontológico. Na incompletude, na inconclusão e 

no inacabamento dos seres, que Freire chama de “limitações ontológicas”, tem no 

movimento constante do “ser” justificado pela consciência destas limitações, a 

materialização da esperança da busca pelo “ser mais”, nos tornando, como denomina 

Romão (2010), seres ontologicamente esperançosos e pedagógicos. Trata-se de 

compreender as experiências epistemológicas do ser mulher camponesa na pedagogia da 

alternância da EFASC. 

 

5.4 O nó ontológico 

Partimos para o nó ontológico da educação do campo, da educação popular e da 

pedagogia da alternância nas trilhas freirianas, já que compreendemos que todas elas 

tramam relações com as concepções de Paulo Freire. O esforço de encontrar as 

aproximações ontológicas nestas propostas educativas tem a finalidade de 
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compreendemos as epistemologias implicadas, já que ao pensarmos numa teoria do “ser” 

corresponde mutuamente a pensar a teoria do conhecimento que, para Romão (2010, p. 

292), “ambas fundamentam qualquer formulação conceptual ou estética de quem as 

assume em sua visão de mundo”.  

Neste sentido, trazer para o debate os nós ontológicos destas “educações” nos 

permite compreender de que imagem e conhecimento de mundo e de relações partem as 

informações imanentes destes processos educativos. Partimos do entendimento de que 

todas se aproximam, em forma e intensidade, das concepções de Marx e Feire através do 

entrelace com a questão do trabalho imbricado na constituição do ser humano. Taddei & 

Paludo (2018) analisam a aproximação e distanciamento destes dois teóricos a partir dos 

aspectos ontológico, epistemológico e da teoria do conhecimento pois compreendem que 

ambos trazem seus fundamentos a partir do olhar e análise da própria humanidade. Isto 

é, Marx parte dos “seres humanos vivos” e Freire “dos e nos homens” (sic). O campo de 

análise de ambos tem origem na história física, material e não na metafísica dos homens 

e das mulheres. Suas abordagens são delimitadas pela realidade histórica compreendida 

como dinâmica e não estática.  

Para Marx é o trabalho que constitui o ser social através de sua relação com a 

natureza e com os demais seres humanos, o que indica que para ele é o trabalho que 

humaniza o homem (sic) em que o “ser em si vai passando a condição de ser para si, 

adquirindo a consciência da sua existência e da necessidade de provê-la pela atividade 

transformadora na natureza” (TADDEI; PALUDO, 2018, p.90). Portanto a ontologia do 

ser social de Marx traz a compreensão da existência humana, de sua história como 

responsabilidade dos próprios homens, ou seja, é pelo trabalho que os seres humanos 

criam e recriam a si mesmos. Cabe lembrar que para Marx o trabalho é ontológico quando 

não é explorado pelo modo de produção capitalista, ou seja, os homens e as mulheres 

tornam-se humanos pelo trabalho que produz valor de uso e pelo trabalho socialmente 

útil, vinculado as demandas das necessidades básicas como seres da natureza.   

Para Freire, a ontologia está na cultura, que para ele é a transformação da natureza 

através do trabalho na trajetória histórica dos homens e das mulheres. Portanto, a cultura 

e a história são os resultados da intervenção dos homens e das mulheres na natureza e que 

ao fazerem isso humanizam-se. Esta humanização se dá pela pronúncia da palavra que, 

no sentido freiriano, é a manifestação cultural que constitui e transforma o mundo. Para 
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Taddei & Paludo (2018, p. 91) essa ação humana acontece pelo trabalho, ou seja, o 

“germe da cultura, no sentido da natureza, é o trabalho”. 

Taddei & Paludo identificam que Marx e Freire apresentam diferenças nos 

aspectos ontológicos. Freire tem o ontológico como consequência do resultado da ação 

humana intencional, isto é, o ser social se constitui na manifestação cultural, no dizer a 

sua palavra, que é resultado do trabalho, portanto, para Freire, a experiência humana é 

adquirida pela cultura e não pelo trabalho, mesmo que seja resultado dele, “não que ele 

não reconheça o papel fundamental do trabalho na formação da cultura, mas aquele, em 

sua ontologia, está absorvido por esta” (2018, p. 92). Enquanto que, para Marx, o ser 

social é a causa do trabalho e é através do trabalho que ao mudar a natureza os homens e 

as mulheres mudam a própria natureza humana.  

A educação do campo, a educação popular e a pedagogia da alternância estão 

imbricadas história, pedagógica, epistemológica e ontologicamente na relação trabalho e 

educação. Frigotto (2015) nos traz através do livro Dialética do Concreto do filósofo 

Karel Kosik (1926 – 2003) a discussão sobre a necessidade e o cuidado de compreender 

esta relação pela dinâmica trabalho e educação e não educação e trabalho. Isto em razão 

de que Kosik (1976) identifica que o ontológico precede ao epistemológico e ao político, 

como também, os qualifica, já que ao trazer para análise a metafisica da vida cotidiana, 

da ciência, da razão e da cultura que denomina de “visões do senso comum” ou 

“pseudoconcretas da realidade humana”, concebe a realidade como complexo construído 

e formado pela estrutura econômica e suas relações sociais estabelecidas na produção que 

podem, dependendo das ações, modificar o caráter da ordem social, mas “são mutações 

derivadas, secundárias, que modificam a ordem social, sem, porém, mudar 

essencialmente seu caráter” (KOSIK, 1976, p. 105). O que aponta a necessidade do 

posicionamento e compreensão da dimensão ontológica e, por fim, política da relação 

trabalho e educação na qual parte-se do trabalho enquanto formador dos sujeitos, ou seja, 

o trabalho como gênese da educação. É o sentido do trabalho presente na mantença da 

vida cotidiana e concreta dos homens e das mulheres que é apresentado como produtor 

de conhecimento e que, dessa forma, permite “avaliar adequadamente, na luta de classe, 

quais as políticas e mudanças que alteram a realidade, mas para manter a estrutura social 

capitalista daquelas mudanças que concorrem para a sua superação” (FRIGOTTO, 2015, 

p. 244).  
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A educação do campo, a educação popular e a pedagogia da alternância 

apresentam em comum a origem que as faz materializarem-se enquanto propostas 

educativas que busca transformar os sujeitos e seus espaços de vida e existência. De outro 

modo, nascem da ação de homens e de mulheres oprimidos e oprimidas que lutam pelo 

direito a uma educação contextualizada e crítica, imbricada numa práxis relacionada com 

seus modos de ser e de existir no e com o mundo. Compreendemos que estes homens e 

estas mulheres, sujeitos destas “educações”, tornam-se homens e mulheres nos entrelaces 

que estes e estas realizam com o mundo e que no recorte que esta pesquisa se propôs a 

analisar, se traduz no mundo do campo e da agricultura. São, portanto, enovelamentos 

que transcorrem nas ações e reflexões imanentes destas tecituras e que tem o trabalho 

como ponto de partida para a produção do conhecimento, que se encontra na prática social 

destes sujeitos buscando as trilhas epistemológicas da consciência de si e do mundo para 

a transformação também de si e deste mundo. 

Para Romão (2010) as propostas pedagógicas de Freire se traduzem no que ele 

chama de “ontologia universal” que contemplam a compreensão dos seres humanos como 

incompletos, inconclusos e inacabados. Ou seja, somos seres incompletos porque 

precisamos uns dos outros, seres inconclusos porque estamos em contínuo processo 

evolutivo e inacabados porque somos seres imperfeitos. E esta tríade revelada por Freire 

indica uma “ontologia humana” que nos distingue dos demais seres pela consciência que 

nós humanos temos de nossa incompletude, inconclusão e inacabamento. E isso se dá na 

permanente tensão entre “ser” e “ser mais”, entre o que somos e o que queremos ser, já 

que estamos sempre insatisfeitos com o que somos em razão da consciência de nossa 

incompletude, inconclusão e inacabamento. É isso que nos faz buscar “ser mais”, ou seja, 

buscar “a plenitude, a conclusão e a perfeição” (ROMÃO, 2010, p. 293) que para os 

sujeitos das “educações” do campo, popular e da pedagogia da alternância se materializa, 

na compreensão da educação como condição de alcançar esse “ser mais” para si e também 

para seus filhos e filhas. O que indica a educação do campo, a educação popular e a 

pedagogia da alternância como mecanismos históricos, pedagógicos e epistemológicos 

que emergem da ontológica humana de “ser mais”, da “vocação ontológica de ser mais” 

(FREIRE, 2011a). 

Uma vocação ontológica de “ser mais” que para as mulheres da pedagogia da 

alternância da EFASC trama-se na relação trabalho e educação e que me desafio a trazer 

no próximo capitulo pelo nó mulheres, pedagogia da alternância e trabalho.  
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6 MULHERES, PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E TRABALHO  

Compreendendo a pedagogia enquanto a relação com ações educativas inerente 

ao contexto da produção do viver do humano, trazemos o nó mulheres, pedagogia da 

alternância e trabalho identificando as possibilidades do desvelar ou do obscurecer das 

vozes e dos silêncios das mulheres na materialização da pedagogia da alternância. Para 

isto, percorreremos alguns elementos da história da pedagogia da alternância buscando a 

interlocução com a presença ou a ausências das mulheres dentro desse movimento nas 

EFAs europeias e brasileiras assim como da EFASC. Também, a articulação trabalho e 

educação das mulheres a partir dos conceitos de trabalho historicamente constituídos na 

humanidade e determinados pelos modos de produção. 

 

6.1 As mulheres e a pedagogia da alternância  

Para pensar a relação das mulheres e a pedagogia da alternância das EFAS 

iniciamos pelo caminhar histórico da proposta educativa alternada em território francês 

no ano de 1935 denominada Maison Familiale Rurale - MFR ou Casa Familiar Rural - 

CFR e que emerge, segundo Gimonet (2007) na articulação de sindicalistas e do 

movimento cristão de ação social chamado Le Sillon de Marc Sangnier51, que militava 

para reconciliar a fé na Igreja com as ideias republicanas associado a todo contexto de 

crise econômica pós segunda guerra que provocou grande êxodo rural e pauperização da 

população camponesa. A primeira Escola Família Agrícola – EFA surge em 1961, na 

Itália, no lugar chamado Soligo, região de Treviso, denominada de Scuola Della Famiglie 

Rurali. Atualmente a pedagogia da alternância de vertente europeia é adotada por mais 

de mil instituições distribuídas em 40 países, envolvendo em torno de 150 mil famílias 

rurais52.  

A constituição inicial da pedagogia da alternância europeia apresenta sua gênese 

na busca pela oferta de um processo educativo que possibilitasse a continuidade dos 

estudos para além das séries iniciais aos filhos de camponeses, em razão do desinteresse 

do poder público com o povo do campo, tendo na organização pedagógica alternada, 

vinculada às atividades agrícolas inerentes a produção da vida das famílias camponesas, 

aliando estudo e profissão, a alternativa ao contexto que se apresentava. Portanto a 

 
51 Agricultores vinculados aos sindicatos agrícolas e ligados ao catolicismo social, como o movimento 

social cristão Sillon (RIBEIRO, 2010).  
52 De acordo com a Associação Internacional das Maisons Familiales Rurales (AIMFR). Informação 

disponível em: http://www.aimfr.org. Acesso em Ago.2017. 

http://www.aimfr.org/
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proposta tinha o objetivo de romper com o modelo urbano de educação da época através 

da alternância entre dois espaços e tempos (propriedade/família e escola) articulando o 

trabalho na agricultura e os conhecimentos historicamente existentes no currículo escolar.  

Identificamos que a literatura sobre a constituição histórica da pedagogia da 

alternância (GIMONET, 2007, GARCÍA-MARIRRODRIGA; PUIG-CALVÓ, 2010; 

NOSELLA, 2012a) destaca a participação política e pedagógica de dois sujeitos: a igreja 

e a família. A igreja aparece fortemente na gênese francesa nas citações recorrentes da 

importância do pároco Abbé Granereau, sacerdote local que em comunhão com os 

interesses de alguns pais agricultores iniciam a atividades formativas alternando espaço 

e tempos na casa paroquial e outro período em suas casas, trabalhando e estudando com 

os pais na agricultura, tendo os conteúdos definidos juntos às famílias.  

Buscando experiências e possibilidades nacionais, o grupo de pais das famílias 

agrícolas, cria em 1942 a União Nacional das Maisons Familiales, que significava dar 

maior responsabilidade e independência as famílias, e fortalecer a MFR, diminuído a 

interferência do Estado e da Igreja. Esta compreensão da família enquanto articuladora 

administrativa e pedagógica não se apresenta tão fortalecida quando a possibilidade da 

pedagogia da alternância chega em território brasileiro. No Brasil, os passos iniciais são 

motivados e organizados por um conjunto de missionários católicos, iniciando em 1968 

no Estado do Espírito Santo, tendo a vertente da pedagogia da alternância europeia 

italiana e materializando as EFAs53 (VERGUTZ, CORRÊA, 2018).  

O nome do padre jesuíta Humberto Pietrogrande vinculado a Companhia de Jesus no 

Estado do Espírito Santo aparece como o articulador do iniciar da primeira EFA 

brasileira54 impulsionado pelas Encíclicas Papais55 e pelo Concílio Vaticano II da Igreja 

Católica56 que difundia a necessidade de relacionar questões sociais com a doutrina cristã. 

Sendo que o contexto socioeconômico capixaba dos anos 1960 caracterizava-se pela forte 

crise da economia cafeeira, desenhando um cenário agrícola empobrecido fomentando o 

êxodo rural (CAGLIARI, 2013).  

 
53 As Casas Familiares Rurais – CFRs, de vertente francesa, chegam em 1981 no Estado do Alagoas. 
54 Denominada de EFA de Olivânia, no município de Anchieta, Estado do Espírito Santo. Começa suas 

atividades no ano 1969 (CAGLIARI, 2013). 
55 Rerum Novarum,

 
Mater et Magistra

 
e Popularum Progressio. 

56 Encontros promovidos pelo Vaticano entre 1962 e 1965, com o intuito de defender e difundir a doutrina 

cristã católica. 
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Tanto no berço europeu como no Brasil e também na Argentina57, a pedagogia da 

alternância tem fortes vínculos com religiosos cristãos. Identifica-se ligações com ações 

da Igreja Católica, ligadas ao movimento da Teologia da Libertação58 e à grande 

influência ideológica da congregação jesuítica vinda da Itália personalizada fortemente 

na figura de padres59, que inicialmente estabelecem-se em regiões colonizadas por 

imigrantes italianos (como Anchieta/ES, no Brasil e Reconquista - no norte da província 

de Santa Fé na Argentina) recebendo apoio da Associazione degli Amici dello Stato dello 

Espírito Santo- AES que financiou o intercâmbio com os italianos, com o objetivo de 

fomentar o desenvolvimento religioso, cultural, econômico e social objetivando a 

implantação de uma EFA.    

Portanto a descrição do protagonismo da igreja e da família na literatura da gênese 

da pedagogia da alternância enquanto coletivos de sujeitos, apresenta uma narrativa 

imersa em uma compreensão de mundo e de relações sociais das quais a sua construção 

se encontra coerente com a sociedade moderna, eurocêntrica e colonizadora e, portanto, 

caracterizada como única, verdadeira e hegemônica inviabilizando as singularidades e as 

diversidades de sujeitos que contribuíram e contribuem em seu movimento diário, ou seja, 

suprimindo relações e conhecimentos presentes na diversidade das relações humanas e 

sociais.  

Inicialmente identificamos a presença das mulheres na narrativa histórica da 

pedagogia da alternância aparece reduzidas à descrição sobre a separação das atividades 

formativas para meninos e meninas. Ou seja, a existência de “escolas para rapazes, e 

outras para moças, cada uma delas com sua propriedade agrícola” (ZAMBERLAN, 2003, 

p.30), na formulação dos primeiros instrumentos pedagógicos da pedagogia da 

 
57 A pedagogia da alternância argentina inicia em 1968 na região de Reconquista - no norte da província de 

Santa Fé, território no qual surge a primeira EFA argentina, denominada de Escuela de La Família Agrícola 

de Moussy e apresenta vínculos com setores eclesiásticos, em especial com o Movimento Rural Católico, 

e se materializa numa região do país colonizada por imigrantes italianos. Em 1970, cria-se a Associación 

de Promoción de Las Escuelas de La Família Agrária - APEFA que congrega todas as EFAs argentinas. 

Atualmente, coexistem quatro entidades congregadoras das 119 instituições que se utilizam da alternância: 

APEFA  - EFAs (1970), Fundación Marzaro – CFRs (1974), UNEFAM – EFAs (1990) e FACEPT – CEPT 

– Centro Educativo para la Producción Total (1992).  
58 [...] É caracterizado como um movimento cristão que buscava trabalhar com e para os pobres do mundo, 

propondo “o encontro com o Senhor no pobre que hoje é toda uma classe de marginalizados e explorados 

de nossa sociedade caracterizada por um capitalismo dependente, associado e excludente” (BOFF & BOFF, 

1985, p. 11). 
59 Padre Humberto Pietrogrande – Espírito Santo; Padre Aldo Luchetta – Bahia; Padre José Simionato  – 

Rondônia; Padre Luciano Mendes de Almeida – Minas Gerais, Padre Fábio Bertagnolli – Maranhão, Padre 

Jose Marx – Argentina. 
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alternância em que para os meninos se orientou a formulação do “caderno de exploração 

familiar” para o jovem registrar suas observações, análises e reflexões ao longo de sua 

formação. Para meninas, em razão do estudo estar direcionado às atividades domésticas, 

orientava-se a elaboração do “caderno de casa” (GIMONET, 2007). Também se ofertava 

cursos de economia doméstica, a exemplo do que ocorria nas Scuoles Famiglies Ruralis 

italianas, que eram destinados às jovens rurais (CAGLIARI, 2013). 

Com a publicação de uma nova edicão do Livro de Lauzun onde começou a 

pedagogia da alternância lançado no ano de 2020 que traz a narrativa histórica do iniciar 

da pedagogia da alternância em Sérignac-Péboudou na França pela escrita do próprio 

padre Abble Granererau (1885 – 1987), postulado pelo movimento nacional e 

internacional como criador da primeira Maison Familiale Rurale – MFR é possível 

identificar que o padre, no esforço de materializar seu projeto educativo com jovens do 

campo, apresenta preocupação em ofertar esta educação também para as jovens da região. 

O livro teve sua primeira publicação em 1969 e trata-se de um diário do padre em que 

relata a criação e expansão da pedagogia da alternância neste período. Sua narrativa está 

tecida pelo seu vínculo com a religiosidade, nas crenças e dogmas do catolicismo. 

Entretanto traz junto a esse seu apego à espiritualidade cristã católica uma postura crítica 

da sociedade somada a um desejo de transformar a situação dos sujeitos que frequentavam 

a sua paróquia. Ele compreendia que esta transformação deveria ser pela educação dos 

filhos e das filhas destes camponeses e destas camponesas, como indica sua escrita ao 

descrever os passos iniciais do seu projeto educativo em que tentava convencer o pai e o 

filho à experiência da pedagogia da alternância que estava em elaboração na sua mente: 

“Há muito tempo, eu pensava: ‘se eu pudesse cuidar de sua educação, conseguiria talvez 

lhe dar um pouco de força de vontade?’” (GRANEREAU, 2020, p.63). 

No livro de Granereau (2020), há algumas menções sobre a presença das mulheres 

junto a sua experiência na Casa Familiar Rural. Sua opção de iniciar a experiência 

educativa da pedagogia da alternância apenas com jovens meninos transcorre ao 

identificar que o trabalho com as jovens teria que ser partilhado com outras religiosas na 

casa de Lauzun60 e, neste sentido, toma a decisão de buscar outra casa para colocar em 

 
60 O padre Granereau herda do Decano da região de Lauzun uma casa. O Decano sabia do interesse do 

padre em realizar um trabalho educativo com jovens e oferece esta casa, que tinha como proprietária uma 

mulher chamada de Senhora Dumas e numa tentativa do padre de realizar um acordo com esta ele constrói 

um “projeto de um estabelecimento que teria por objetivo, cursos de economia doméstica para meninas, 

prepará-las para se tornarem colaboradoras ativas nas diversas paróquias, sobretudo nas que se celebravam 
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prática sua ideia educativa, como narra: “Já que não posso me ocupar das meninas, na 

casa de outrem, ocupar-me-ei dos meninos na minha casa...” (p.61). Ao passar a descrever 

o início do seu projeto educativo exclusivo para meninos, a presença das mulheres na sua 

narrativa está nos trabalhos de cozinheira desenvolvidos pela “Srta. Barré” e por 

“Constantine”. Com o passar dos tempos a “Srta. Barré” exerce a função de “cozinheira-

ecônoma” e tem nas palavras do padre o mérito de fundadora da primeira Maison 

Familiale Rurale, “a senhorita Barré, que bem merece o título de fundadora, acompanhava 

a instituição de Lauzun, tanto quanto o fundador (p. 161).  

A narrativa da presença de jovens mulheres como estudantes se inicia no desejo 

de “um grupo interessante de meninas” em também participar da experiência educativa 

do padre. Ele estava atendendo em duas paróquias e viu nisso a possibilidade de em uma 

delas iniciar, o trabalho também com as jovens, ou seja, “algo que correspondesse ao que 

realizava para os meninos na minha casa paroquial de Sérignac” (GRANEREAU, 2020, 

p.90). Entretanto, a outra paróquia acabou sendo destinada a outro padre que, além da 

negativa da “pessoa com a qual eu contava para as meninas” e, em razão disso, postergou 

a experiência da pedagogia da alternância, pois, “quanto às meninas, era prematuro pensar 

nisso. Cada coisa em seu tempo” (p. 91).      

A experiência com as jovens mulheres inicia com a criação das chamadas 

“Jornadas Rurais Femininas” que aconteciam mensalmente e contou com “umas vinte 

moças que seguiam fielmente esses cursos” (p. 143) e que aconteciam nos momentos em 

que os meninos não estavam instalados na casa-escola do padre, ou seja, aconteciam no 

espaço e tempo que eles estavam com a sua família. Os cursos eram ministrados por 

mulheres quando se tratava dos assuntos de corte e costura e de higiene: “Senhorita 

Marie-Thérèse Duranthon, professora de corte e costura e senhorita De Maignas, 

professora de higiene”. E, quando o tema tratava da agricultura era ministrado por 

“professor de agricultura” (p. 143). De 1937 a 1940, o padre narra que “fazia três anos, 

nossas moças tinham, com alegria, ocupado o espaço que tínhamos podido oferecer-lhes 

na nossa Casa Familiar dos rapazes”. Estimulado pelo desejo das participantes das 

jornadas mensais, iniciou-se as tratativas para criação da “Casa Familiar de moças do 

S.C.I. R61”. Escolhe-se uma mulher como primeira diretora da casa, “Sra. Lhoste” que 

 
duas missas diárias (...). No entanto, a Senhora Dumas, tentando, sobretudo, levar religiosas para Lauzun, 

nos fez renunciar definitivamente ao projeto (GRANEREAU, 2020, p.61). 
61 S.C.I.R - Secretariado Central de Iniciativa Rural (Secrétariat Central d’Inicitive Rurale) 
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nas palavras do padre “era uma verdadeira mãe-educadora, ajudada por uma adjunta cheia 

de vida e de animação, uma verdadeira irmã maior” (p.237) sendo que o padre era o 

educador da “Casa das Moças, responsável diante dos pais” (p.238). Assim, em 17 de 

novembro de 1940, iniciam-se as atividades educativas da pedagogia da alternância para 

as jovens mulheres em um espaço específico para elas: 

Finalmente, tivemos no primeiro ano: 

- 7 alunas na primeira semana,  

- 7 alunas na segunda semana,  

- 5 alunas na terceira semana,  

- 5 alunas em meia semana,  

- 3 alunas só nas aulas da terça-feira,  

- 4 jovens da cidade vindo assistir aulas de corte e costura e também 

as aulas comerciais,  

- 2 de nossas egressas, vindo aprender cerzidura (GRANEREAU, 

2020, p. 238).  

 

Cabe trazer também que o padre em sua narrativa também faz crítica ao trabalho 

da mulher na agricultura a partir da sua experiência de vida familiar na figura de sua mãe, 

em que identifica a sobrecarga de trabalho dela, “em garantir todos os cuidados 

domésticos, como toda a direção da casa e, ao mesmo tempo, estar no trabalho com seu 

marido, especialmente nos momentos de aperto” (GRANEREAU, 2020, p. 33). Mesmo 

identificando a exploração das mulheres, Granereau continua a reprodução da 

compreensão do ser mulher patriarcal na sua proposta educativa pautando uma educação 

para as moças voltada quase que por exclusividade, para os trabalhos de cuidado e 

domésticos, o que se apresenta coerente com as reflexões e imposições da época. Mas, 

consideramos que, pelas pesquisas e leituras realizadas para esta tese, o padre Abbel 

Granereau na posição de narrador da história inicial da pedagogia da alternância, 

apresenta em sua escrita preocupação e empenho em buscar uma educação para as 

mulheres filhas de agricultores e agricultoras da época. Em sua narrativa, isso pode ser 

associado à preocupação em nomear aquelas que estavam presentes na experiência. Neste 

sentido, consideramos que as mulheres da história da pedagogia da alternância são 

visibilizadas na sua escrita, mesmo que compreendamos que ainda faltem informações 

mais aprofundadas sobre elas, e em que condições participavam dessa experiência 

pedagógica. Além da falta de informaçãoes sobre outras mulheres como as estudantes, 

mães, avós, irmãs, monitoras, professoras e colaboradoras que participaram e fizeram 

parte da história fundacional da pedagogia da alternância. Assim, entendemos como 
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sendo necessário construir a existência e a visibilidade delas na nossa escrita: Barré, 

fundadora da primeira Maison Familiale Rurale e cozinheira-ecônoma desta; 

Constantine, ajudante e auxiliar de cozinha da primeira Maison Familiale Rurale; Marie-

Thérèse Duranthon, professora de corte e costura da primeira Maison Familiale Rurale; 

De Maignas, professora de higiene da primeira Maison Familiale Rurale e Lhoste, 

primeira diretora da primeira Casa Familiar de moças do S.C.I.R.  

Vergutz, Silveira e Moretti (2019) entendem que a invisibilidades das mulheres 

na pedagogia da alternância pode ser resultado de um múltiplo processo de 

enquadramento de memória62 a partir de pontos de referência coerentes com a 

compreensão capitalista-patriarcal-colonizadora marcando a relação mulher e trabalho. 

Pois, trata-se de uma relação que entende a mulher como submissa e dócil vinculada com 

à maternidade, ao papel produtivo de “ajuda” ou de “menor valor” na relação de trabalho, 

justificando sua exploração e dominação, além de compreender o trabalho doméstico 

como função inerente e mistificada ao sexo feminino. Portanto, ao se produzir e manter a 

invisibilidade das mulheres na história da pedagogia da alternância, está se reproduzindo 

uma compreensão de mundo e de relações nas quais as mulheres, assim como as pessoas 

pretas, homossexuais, indígenas e imigrantes, são categorizados como inferiores e que 

precisam ser dominados, explorados e oprimidos pelo “bem de uma coletividade”. 

As concepções de mundo e a materialização das relações humanas, sociais e 

produtivas são fruto da trajetória histórica e das condições materiais que se estabelecem 

nas diferentes épocas. Portanto, em relação à história da pedagogia da alternância, os 

referenciais que se constituem em relação à mulher encontraram na religião, sobretudo na 

Igreja Católica, um papel fundamental na naturalização da situação de opressão e de 

submissão das mulheres em relação aos homens. As religiões, na sua grande maioria, 

auxiliam na manutenção e na propagação da ideia da mulher como inferior, frágil, 

dominada e oprimida, compreendendo essa situação como condição necessária para a sua 

salvação eterna. 

Portanto, a religião se apresenta como uma das questões centrais na análise do 

problema da opressão da mulher. No cristianismo, a imagem e a postura da mulher devem 

assemelhar-se a de Maria (mãe de Jesus), ou seja, submissa, bondosa e sexualmente pura, 

negando-se, julgando-se e excluindo-se toda e qualquer representação contrária a esse 

 
62 Memória social ou coletiva na perspectiva de Pollak (1989) e de Halbwachs (1990) (VERGUTZ, 

SILVEIRA, MORETTI, 2019). 
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padrão. A divisão de papéis entre homens e mulheres, para o cristianismo, se equivale à 

divisão do mundo entre espiritual e físico (carnal). E compreendendo que o espírito deva 

comandar o físico, o homem se apresenta como a “cabeça da mulher”. Somada a 

“espiritualidade volúvel” das mulheres, essa concepção legitima a força e a racionalidade 

dos homens para governar e dominar. Sob esse aspecto, as mulheres também são vistas 

como “tentadoras perpétuas” que, pela sua proximidade com a natureza, seduzem os 

homens e os distanciam da razão (TOLEDO, 2017). Assim, observa-se que são os 

referenciais colonizadores europeus e cristão que tornam legítimo e natural a não-

existência das mulheres na pedagogia da alternância, uma vez que para o cristianismo 

elas precisam estar distantes dos homens, a fim de não os corromper e garantir o êxito da 

proposta, pois, em grande parte da história, foram percebidas como inferiores. 

A participação política e pedagógica das famílias na pedagogia da alternância, 

novamente enquanto sujeito coletivo enfatizado em todo o processo tanto associativo 

como pedagógico inviabiliza as singularidades dos sujeitos que constituem estas famílias, 

isto é, mulheres, homens, crianças, jovens, idosos e idosas, entre outros e outras, em 

especial enquanto produtores e produtoras de conhecimento (VERGUTZ, CORRÊA, 

2018). 

A família na pedagogia da alternância de uma EFA se apresenta na direção 

associativa e pedagógica. Uma EFA tem como finalidades a formação pedagógica e o 

desenvolvimento do meio, com ação específica no contexto rural através do envolvimento 

e responsabilização jurídica das famílias da associação que as organiza e pelo método 

pedagógico da alternância entre espaços e tempos escolares e familiares (GIMONET, 

1999; 2007; GARCÍA-MARIRRODRIGA; PUIG-CALVÓ, 2010). Portanto, a 

terminologia “família” é marcante na pedagogia da alternância, presente desde sua 

denominação “Escola Família Agrícola”, até na operacionalização pedagógica da 

alternância, dividindo os espaços e tempos em: sessão/espaço e tempo–escolar e 

sessão/espaço e tempo–familiar. Outra presença se apresenta na organização, distribuição 

e responsabilização dos instrumentos pedagógicos, que são e recebem a intervenção da 

escola, da família e dos/as estudantes, visando a partilha de experiências da vida cotidiana 

da família e da comunidade com a teoria e saberes científicos dos programas acadêmicos, 

buscando ações e reflexões transformadoras para si e para o meio. 

Engels (2014) sistematizou as visões a respeito das transições vinculadas da 

família, das formas de propriedade, da organização da divisão do trabalho e o Estado no 
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livro A origem da família, propriedade privada e do Estado, em que aponta três fases 

históricas da humanidade: selvageria, barbárie e civilização. Estas foram se constituindo 

de acordo com a capacidade produtiva das condições materiais de subsistência da vida 

humana associada ao momento histórico das formas correspondentes de agrupamento 

familiar humano e dos momentos de surgimento da propriedade privada e do Estado. 

Assim, cada tempo histórico da humanidade está relacionado com os processos de 

produção e reprodução da vida imediata. A passagem da selvageria para a barbárie se dá 

com o surgimento da propriedade privada, que ultrapassa a questão relativa à terra, 

avançando na materialização de alguns homens como proprietários e de outros como 

escravos. Historicamente, isto resultou em opressão feminina através da subordinação da 

mulher em razão do direito paterno que, ao sublinhar a filiação a partir da paternidade, 

garante a transmissão da linhagem e da propriedade privada como poder exclusivo dos 

homens. 

Engels (2014) discute, ainda, a partir de sua interpretação sobre o livro “Direito 

Materno (1861)” de Johann Bachofen, considerado um dos primeiros estudos sobre 

história da família. Bachofen analisa a família na antiguidade e descreve como os seres 

humanos estabeleciam relações sexuais com diferentes parceiros, o que ele chama de 

“promiscuidade” e, por isso, não havia como estabelecer com certeza a paternidade. 

Assim, a filiação só era estabelecida pela linhagem feminina, o que permitiria cunhar a 

expressão “Direito Materno”. Evelyn Red (apud TOLEDO, 2017) reforça essa 

compreensão, afirmando que o sistema tribal e de clãs estavam estruturados no parentesco 

materno, tendo a mulher o papel de dirigente; um sistema fruto de “relações sexuais e 

sociais igualitárias que emanavam da caça e da coleta coletiva e da posse comunal da 

propriedade” (TOLEDO, 2017, p. 90). Isto demonstra que, no transcorrer da história da 

humanidade, a supremacia masculina não foi sempre dominante nas relações sociais 

como se apresenta na sociedade moderna. 

A perda do direito materno, para Engels (2014, p. 69), foi “a grande derrota 

histórica do sexo feminino em todo mundo”, pois dá à família a compreensão de uma 

organização social na qual os indivíduos desta são submetidos ao poder paterno de chefe 

da família. Portanto, nas palavras de Engels,  

O homem apoderou-se da direção da casa; a mulher viu-se degradada, 

convertida em servidora, em escrava de luxúria do homem, em simples 

instrumento de reprodução. Essa baixa condição da mulher, 

manifestada sobretudo entre os gregos dos tempos heroicos e, ainda 
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mais, entre os dos tempos clássicos, até revestida de formas de maior 

suavidade, mas de maneira alguma suprimida (2014, p. 69). 

A expressão “família” teve origem com os romanos e se apresentava como um 

organismo social, no qual o homem chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e 

filhas, assim como também os escravos dos quais, em razão do pátrio poder detinha o 

direito de vida e de morte sob todos eles. “Famulus” significava escravo doméstico e, 

família, o conjunto dos escravos pertencentes a um mesmo homem. Friedrich Engels 

também traz a visão de Marx ao colocar que, para este,  

a família moderna contém em germe não apenas a escravidão (servitus) 

como também a servidão, pois, desde o começo, está relacionada com 

os serviços da agricultura63. Ela contém em si, em miniatura, todos os 

antagonismos que se desenvolverão mais tarde na sociedade e em seu 

Estado (2014, p. 70).  

Haraway (2004) ao escrever sobre gênero para um dicionário marxista64, ressalta 

que Marx e Engels em seus escritos contextualizados ao seu tempo histórico, explicavam 

a subordinação da mulher em razão da compreensão da categoria da divisão natural do 

trabalho apoiada na “heterossexualidade inquestionável”, além de que suas teorias 

estavam centradas na relação econômica de propriedade tendo como fundamento “a 

opressão das mulheres no casamento, de modo que a subordinação das mulheres pudesse 

ser examinada em termos  das relações capitalistas de classe, mas não em termos de uma 

política sexual específica entre homens e mulheres” (HARAWAY, 2004, p.212). 

Portanto, segundo a autora, Marx e Engels não podiam historicizar sexo e gênero, pois 

partiam do suposto da heterossexualidade como norma da natureza. 

Para Moraes (2000), a perspectiva marxista no tocante à questão das mulheres 

assume a crítica radical ao pensamento conservador, em especial, no olhar das mulheres 

na família, e quanto à propriedade privada. Para a autora, a construção do feminismo no 

Brasil a partir da influência marxista tem sua gênese no enfrentamento da conformidade 

e da naturalização da mulher no papel de mãe e de esposa, em especial, nos anos de 1960 

e 1970. Os anos de 1980 apresentam progressos nas lutas, de um modo geral, em 

 
63 O surgimento dos excedentes nas sociedades primitivas desenrola uma desigualdade na relação entre os 

gêneros na partilha das tarefas da produção e reprodução da vida, ou seja, à mulher cabe, quase 

exclusivamente, as funções de criação dos filhos e da casa. Na sociedade primitiva as mulheres viviam em 

condições igualitárias com os homens e eram as mais importantes fornecedoras de comida e criadoras dos 

artesanatos. Com a expansão da agricultura extensiva e o surgimento de excedentes, sua condição social 

decaiu para um tipo de servidão. O capitalismo colocou a família na posição de unidade de produção. 
64 LABICA, Georges e BENUSSEN, Gerard. (eds.) Dictionnaire critique du marxisme . 8 vols., Paris, 

Presses Universitaires de France, 1985. 
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consonância com a redemocratização do país e promulgação da Constituição Federal de 

1988. Mas, em especial, com relação ao acesso às creches. No entanto, estas conquistas 

vão sendo gradativamente afetadas em virtude do avanço do neoliberalismo que assola os 

direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, sendo as mulheres, novamente no curso da 

história da sociedade patriarcal e capitalista, as mais atingidas através da perpetuação dos 

salários mais baixos e também da segregação em nichos de trabalho vinculados 

especialmente ao cuidado. 

 Para Marx e Engels a visão da família como pilar da sociedade é uma construção 

burguesa, assim como o matrimônio e a propriedade, sendo necessários para justificar o 

poder na sociedade capitalista. Esse olhar moralista tem relação e fundamento na 

articulação entre propriedade privada e a religião cristã, porém, mascara a real intenção 

da mantença da família como fortaleza da sociedade, ou seja, o capital e o lucro. Segundo 

os autores: 

Em que se baseia a família atual, a família burguesa? No capital, no 

lucro privado. A família plenamente desenvolvida só existe para a 

burguesia, mas encontra seu complemento na supressão forçada de todo 

vínculo familiar para o proletariado e na prostituição pública [...]. 

As declarações burguesas sobre a família e a educação, sobre os doces 

laços que unem pais e filhos, ficam ainda mais repugnantes na medida 

que a grande indústria destrói todo vínculo de família para o 

proletariado e faz dos filhos simples artigos de comércio, simples 

instrumentos de trabalho (MARX & ENGELS, 2008, p.37). 

Neste sentido, enaltecer “a” família enquanto pilar de uma EFA, pode significar a 

produção da invisibilidade das particularidades diluídas na amplitude do conceito de 

família, ou seja, a mulher, as crianças, os jovens, os idosos e demais sujeitos que 

estabelecem suas relações sociais, culturais e produtivas dentro dessa “instituição”. É 

necessário, por isso, refletirmos sobre as os trabalhos que as mulheres estabelecem junto 

à família, em especial na família camponesa, em especial na dimensão econômica 

inerente ao cenário agrícola. O trabalho da mulher na agricultura tem sua matriz na 

compreensão de ajuda perante a relação produtiva, já que a produção agrícola apresenta 

centralidade nas relações capitalistas, que marginalizou o trabalho doméstico e todas as 

atividades ligadas à reprodução da vida, pois não produzem o tradicional valor de troca 

na concepção de uma sociedade capitalista. 

Se a pedagogia da alternância na sua organização educativa alternada entre 

espaços e tempos escolares e familiares bem como na sua dinâmica de vida de grupo na 

sessão escolar pautada por coletivos de trabalho, como já mencionamos no capítulo 
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anterior, tem a relação trabalho e educação como base educativa, somada ao princípio 

associativo fundador de uma EFA, em que as famílias agricultoras são protagonistas na 

gestão associativa-educacional, como a relação trabalho, agricultura e educação no 

recorte da existência das mulheres se materializa na pedagogia da alternância de uma 

EFA?  

Ao direcionarmos nosso olhar para a EFASC identificamos que em 2008 inicia-

se a mobilização para a criação da primeira Escola Família Agrícola na região do Vale do 

Rio Pardo - VRP no Rio Grande do Sul. Cabe salientar que até então a região sul do Brasil 

tinha a disseminação apenas das Casas Familiares Rurais65. A região do VRP é 

caracterizada pela agricultura familiar com estrutura fundiária de pequena propriedade 

rural, utilizando-se da mão de obra familiar para produção agropecuária. Congrega 23 

municípios, segundo o recorte regional estabelecido pelo COREDE – VRP66 e a economia 

destes municípios baseia-se na produção do tabaco, enquanto uma monocultura na região 

já que a participação do tabaco no Valor Bruto da Produção Agrícola nestes municípios 

é em média 61,5% (GOMES, 2014).   

A emergência de uma EFA nesta região mexe com o contexto regional desde seus 

primeiros passos tanto no envolvimento de instituições regionais relacionadas com a 

economia tabagista como na articulação das famílias agricultoras que estabelecem suas 

relações com o sistema integrado do tabaco67. Pois, 85% das famílias dos e das jovens 

 
65 No Brasil a pedagogia da alternância dentro do movimento internacional constitui-se como uma rede que 

abrange as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) e Casas Familiares Rurais (CFRs) e que a nível mundial está 

filiada à AIMFRs (Associação Internacional de Movimentos Familiares Rurais). Assim, as Escolas Famílias 

Agrícolas estão afiliadas à UNEFAB (União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil) e as Casas 

Familiares Rurais filiadas à ARCAFAR/Sul (Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do 

Brasil) e à ARCAFAR/Norte e Nordeste (Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Norte e 

Nordeste do Brasil). Importante destacar que existem diferenças na operacionalização da pedagogia da 

alternância nas diferentes instituições, assim como, também quanto a ênfases político pedagógicas. Um 

exemplo disto é a oferta do curso técnico em agronegócio que se apresenta em contradição ao caminhar 

histórico da pedagogia da alternância no Brasil (VERGUTZ, 2013). 
66 Os COREDES são criados pela Lei nº 10.283, de 17 de outubro de 1994 e têm por objetivo a promoção 

do desenvolvimento regional através da integração dos recursos e das ações de governo na região, visando 

à melhoria da qualidade de vida da população. Os municípios que integram a Região do Vale do Rio Pardo 

são: Arroio do Tigre, Boqueirão do Leão, Candelária, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, General Câmara, 

Herveiras, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Mato Leitão, Pantano Grande, Passa Sete, Passo do Sobrado, Rio 

Pardo, Santa Cruz do Sul, Segredo, Sinimbu, Sobradinho, Tunas, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio Aires 

e Vera Cruz. 
67 Segundo o Sinditabaco (Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco) o SIPT é “considerado um dos 

pilares do agronegócio do tabaco, o SIPT prima pela sustentabilidade em sua essência, econômica, social e 

ambiental, fortalecendo toda a cadeia produtiva, do produtor ao cliente final”. Na região Sul do Brasil o 

SIPT está “Presente em 656 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o tabaco é cultivado 

em 327 mil hectares, por 165 mil produtores integrados.” (http://sinditabaco.com.br/sistema-integrado- 

Acesso em janeiro/2019). 

http://sinditabaco.com.br/sistema-integrado-
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matriculados/as na EFASC cultivam tabaco sendo este a principal fonte de renda destas 

(VERGUTZ, 2013). Neste sentido, são articuladas ações que justificaram a implantação 

de uma EFA na região em virtude da necessidade de agregar parceiros tanto públicos 

como privados, que ajudassem a mantê-la, já que uma EFA é antes de uma escola, uma 

Associação de Famílias com intuito de oportunizar uma educação contextualizada 

visando o desenvolvimento de seu território a partir de reflexões e ações humanizadoras 

e emancipadoras. Portanto são organizados seminário e encontros sobre a pedagogia da 

alternância na região com profissionais da educação e pessoas ligadas à diferentes 

entidades, assim como visitas aos municípios e possíveis parceiros68.  

Estas ações de articulação, mobilização e aceite de uma EFA nesta região tiveram 

na pessoa de Sérgio Zamberlan um grande apoio em razão do seu envolvimento histórico 

com a pedagogia da alternância deste a chegada no Brasil. Zamberlan é de origem italiana, 

egresso de uma EFA na Itália e veio ao Brasil, em 1967, com o objetivo de trabalhar e 

disseminar as EFAs pelo país e na América Latina. Atualmente, é monitor aposentado do 

MEPES. Seu envolvimento com a EFASC se dá especialmente na contribuição formativa 

sobre a operacionalização e conceitualização da pedagogia da alternância, além da ação 

e da participação da associação das famílias dentro de uma EFA. Participou ativamente 

no início dos trabalhos, atuando junto aos monitores e monitoras nos primeiros trinta dias 

da EFASC em 2009, e, depois realizou visitas periódicas para formação pedagógica.  

Existe a identificação da necessidade de ofertar para as populações do campo da 

região do Vale do Rio Pardo, uma educação que trabalhe com as questões da agricultura 

e das suas relações com o território no qual estabelecem suas relações históricas, culturais, 

sociais e produtivas. Conforme relata Costa (2012), em 2008, foi realizada uma pesquisa 

interna pelo SICREDI que apontava um avanço na idade dos sócios, que na época girava 

em torno de 47 anos e que justificou o apoio dessa instituição de crédito no processo de 

implantação da EFASC. Portanto, a origem de uma Escola Família Agrícola na região 

central do Rio Grande do Sul, com ênfase no Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 

 
68 De acordo com Costa (2012), o parceiro inicial foi do Sicredi do Vale do Rio Pardo. Em 2008 realizou-

se o I Seminário Regional da Pedagogia da Alternância, no auditório central da UNISC, com participação 

de Sérgio Zamberlan. Esse “evento com Zamberlan na UNISC, naquele final de semana marcou o início da 

formação básica dos futuros monitores (sic) da escola e, mais tarde, parte estaria se integrando ao efetivo 

da EFASC e parte à direção da AGEFA. Foi o primeiro contato com os instrumentos pedagógicos da 

Pedagogia da Alternância, o perfil do (sic) estudante da EFASC e sua família, assim como o perfil dos 

educadores (sic), as responsabilidades da associação local, nesse caso a AGEFA, além de uma reflexão 

sobre os pilares de uma EFA (Associação Local, a Alternância, a Formação Integral e o Desenvolvimento 

do Meio) (p. 82). 
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em Agricultura, além buscar contribuir para a oferta de educação contextualizada com 

campo e seus sujeitos, surge com a justificativa de problematizar outras questões que 

permeiam o campo, como: “o êxodo rural, a monocultura do tabaco, a diversificação de 

culturas, a agroecologia, o uso de agrotóxicos, a degradação ambiental, a assistência 

técnica, entre outros” (VERGUTZ, 2013, p.41). 

Alguns pontos não se apresentam visíveis nas motivações da fundação da EFASC 

e que, na compreensão de eixos estruturantes da sociedade (SAFFIOTI, 2013, 2015) são 

fundamentais nos processos sociopolíticos como o enovelamento do nós, gênero, raça e 

classe.  

A região reproduz a exclusão das mulheres e dos pretos e pardos do controle e 

acesso à terra, bem como, as possibilidades produtivas como o crédito, a assessoria 

técnica ou a informação. Ou seja, a região do VRP tem 37% da sua população distribuída 

em 97,9% de área rural, ou seja, mais de 154 mil pessoas vivem na zona rural, sendo que 

32.207 (7,70%) são proprietárias de estabelecimentos rurais, nos quais apenas 3.509 são 

mulheres de acordo com Censo Agropecuário 2017. Focando na questão geracional 

apenas 6,1% da população rural com menos de 30 anos é proprietária de terras e quanto 

a raça, 92,8% dos proprietários de terra são brancos, 1,98% pretos, 4,97% pardos, 0,15% 

amarelos e 0,06% indígena69 de acordo com o Censo Agropecuário 2017. No processo de 

constituição histórica da EFASC o que se apresenta de forma latente é a preocupação com 

a questão da agricultura familiar com o foco na questão da classe social e geracional, ou 

seja, são as dificuldades econômicas vinculadas a dependência da monocultura do tabaco 

somada a pouca perspectiva da juventude do campo em permanecer ou não vinculada a 

agricultura. Isto acaba mobilizando a busca de construção de alternativas para as famílias 

agricultoras e para os jovens “enquanto agricultores com formação técnica” a partir de 

uma “formação que vise debater e construir junto aos jovens e suas famílias, 

possibilidades concretas de diversificação da produção, com a possibilidade de geração 

de novas fontes de renda aos agricultores e garanta a produção de alimentos para a 

subsistência dos mesmos” (COSTA, 2012, p.122).  

A constatação da falta de problematização do nó gênero, raça/etnia e classe social 

na constituição da EFASC, não se trata de desviar ou diminuir a compreensão do foco na 

luta de classes, centrando-se em características identitárias, mas compreender que a luta 

 
69 A maior quantidade de indígenas proprietários de terra está estabelecida no município de Encruzilhada 

do Sul, com 11 propriedades do total de 22 na região do VRP. 
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de classe sempre está atravessada por outras tensões sociais geradas pelo modo de 

produção capitalista. Para Saffioti (2015) é o sujeito múltiplo, com a mobilidade de estar 

imbricado nas contradições materializadas no gênero, na raça/etnia, na idade, na classe 

social, etc, não apresentando homogeneidade, sempre instável no transcorrer das relações, 

pois “uma visão globalizadora da sociedade de classes não poderá de percebê-las como 

mecanismos autônomos operando contra a ordem social capitalista” (SAFFIOTI, 2013, 

p.59). 

Recusamos uma relação mecânica entre processo produtivo e posicionamento de 

classe, compreendemos a questão da classe na articulação dos critérios econômicos, 

políticos e ideológicos, numa relação conflitual com outras classes (BENSAÏD, 1999) 

num conjunto heterogêneo de diferentes classes sociais existentes nas classes 

trabalhadoras que precisam ser analisadas na simbiose patriarcado-racismo-capitalismo 

que historicamente estruturam a nossa sociedade (SAFFIOTI, 1987).  

Logo, pensar a emergência de um processo educativo na pedagogia da alternância 

da EFASC, enquanto uma coletividade de pessoas com interesses comuns considerando 

o território de uma região caracterizada pela economia tabagista, tanto na produção 

agrícola como na indústria pelo aglomerado de multinacionais vinculadas ao tabaco, 

aponta a exigência de reflexões e ações que perpassam diferentes questões para além do 

cunho econômico e produtivo, mas sim, possibilitar um processo educativo que 

potencialize a emancipação dos sujeitos oprimidos neste contexto, conscientes das 

opressões que os afetam e de seu inacabamento que lhes permite ser agentes de sua 

construção histórica. 

Assim, caminhar em busca do reconhecimento das relações entre as mulheres e a 

pedagogia da alternância se constrói no sentido não apenas de construir a visibilidade de 

sua existência, mas reconstruir uma nova compreensão epistemológica para além de um 

olhar individualista da produção do conhecimento das mulheres, mas sim articulada com 

as questões contextuais de nossa sociedade enovelando-se gênero, raça/etnia, classe social 

entre outros. Trata-se, por isso, do desafiar-se a traduzir as pedagogias das vozes e dos 

silêncios existentes nas mulheres da pedagogia da alternância em experiências históricas, 

pedagógicas, epistemológicas e ontológicas. 
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6.2 Educação e Trabalho das mulheres 

Partimos da compreensão de trabalho embasada no materialismo histórico 

dialético, portanto não homogêneo e não apenas compreendido como aquilo que o ser 

humano faz para sobreviver, mas sim, trabalho humano dentro da sua diversidade 

histórica e coerente com as relações contextuais em que a humanidade está imersa, isto é, 

econômica, política, cultural e social.  Assim, seguimos na compreensão da perspectiva 

histórica não autônoma, mas sim vinculada às condições do mundo e de quem a produz 

somada a ideia de que, deste modo, a história humana é a existência dos humanos e 

depende das condições materiais da sua produção (MARX & ENGELS, 2009) 

constituindo processos determinantes e determinados em que a educação molda-se 

seguindo as necessidades e concepções destas relações. 

Percorrendo a história da humanidade, no período da Antiguidade Clássica e Idade 

Média identificamos que o trabalho era concebido com desprezo pois estava vinculado 

aos escravos, servos e camponeses que tinham a relação intrínseca com a terra, ou seja, a 

produção material estava essencialmente ligada à subsistência e, portanto, com a natureza. 

Nosella (2012b) explica que esta era a concepção de trabalho como tripalium, vinculado 

à tortura que naturalmente fazia parte aqueles seres humanos que tinham a produção 

material de sua existência vinculada à terra. Isto gera menosprezo ao trabalho e 

condiciona a educação para estes direcionada à repressão como método para garantir o 

controle dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

Dentre as represálias, Federeci (2017) aponta a caça às bruxas como um dos 

acontecimentos mais importantes do desenvolvimento da sociedade capitalista e da 

formação do proletariado pois, através do enaltecer do terror contra as mulheres, 

enfraqueceu-se a capacidade de resistência do campesinato tanto com impacto da 

privatização da terra e da deflagração constante de aumento de impostos quanto pela 

perda da autonomia por parte dos camponeses. Além de aprofundar a divisão entre 

homens e mulheres, construindo um sentimento de medo dos homens sobre as mulheres, 

ou seja, do poder delas. Para isto destruiu-se “um universo de práticas, crenças e sujeitos 

sociais cuja existência era incompatível com a disciplina do trabalho capitalista, 

redefinido assim os princípios elementos da reprodução social” (FEDERECI, 2017, p. 

294). 

A maioria das bruxas eram mulheres camponesas pobres, muitas vezes com idade 

mais avançada, vivendo de assistência pública, devedoras de aluguel ou de alguma 
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mercadoria para sua subsistência, mendigas, prostitutas imersas num contexto de 

pauperização ou aquelas consideradas libertinas, promíscuas ou adúlteras que acabavam 

sendo acusadas de crimes diabólicos que, para a Federeci (2017), faziam a luta de classe 

na escala do contexto do vilarejo da época. Também eram enquadradas como bruxas as 

mulheres que usavam ervas medicinais ou místicas para o bem-estar das pessoas, tanto 

na cura como no controle da fecundação e da reprodução, assim como, as práticas das 

parteiras e a manipulação do ambiente e das relações com o uso da natureza.  

A caça às bruxas, com apoio do clero e do Estado, deu início a criminalização do 

controle da natalidade e do corpo feminino, a fim de garantir o aumento da população, ou 

seja, da força de trabalho e consequente acumulação do capital. Assim, através do 

controle dos corpos e dos trabalhos das mulheres, vinculados a autonomia na manutenção, 

garantia, controle e reprodução da vida, a caça às bruxas deve ser considerada como uma 

questão de classe e de sexo, em que a magia e a auto-organização das mulheres em prol 

do cuidado de si e das pessoas tornaram-se obstáculo para o capitalismo somado as 

resistências das mulheres e dos pobres.  

Podemos concluir que a caça às bruxas na Europa foi um ataque às 

resistências que as mulheres apresentaram contra a difusão das relações 

capitalistas e contra o poder que obtiveram em virtude de sua 

sexualidade, de seu controle sobre a reprodução e de sua capacidade de 

cura (FEDERECI, 2017, p. 305). 

  A revolução burguesa encaminhou a libertação do tripalium passando a força de 

trabalho ao controle do mercado, no qual os corpos “livres”, enquanto propriedade de 

cada indivíduo tinham a “liberdade” para negociá-lo em troca de salário. Portanto, o 

emergir de uma nova forma de organizar o trabalho produtivo tem na ascensão da 

maquinaria a ideia de libertação do labor forçado dos trabalhadores. A apropriação das 

forças de trabalho com o avanço da indústria e da grande maquinaria ressaltou o uso do 

trabalho feminino e infantil repercutindo no âmbito familiar e doméstico. Segundo Marx 

(2013), ao lançar no mercado todos os membros da família do trabalhador, é repartido o 

valor da força do trabalho do homem entre toda sua família, desvalorizando sua força de 

trabalho e ampliando o material humano de exploração, acrescido da compreensão 

patriarcal do homem enquanto chefe da família. Ou seja, para Marx: “antes o trabalhador 

vendia sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa formalmente livre. 

Agora ele vende a mulher e filho. Torna-se mercador de escravos (2013, p. 469).  

Analisando a questão da divisão do trabalho e da propriedade privada, Marx 

compreende que é a família, com sua divisão natural de trabalho, isto é, a divisão sexual 
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do trabalho somada a construção social da sociedade dividida em famílias individuais, o 

embrião da desigualdade do trabalho e dos seus produtos e, portanto, embrião da 

propriedade privada. Desta forma, cabe ao homem, explorado pelo capitalismo, explorar 

pelo patriarcado a mulher e seus filhos e filhas, já que são considerados escravos e 

escravas do homem e, portanto, sua propriedade. O casamento, se apresenta então, como 

o grande processo histórico de opressão e dominação pela união capitalismo e patriarcado, 

ou como denomina Saffioti (2013, p. 120) “a forma-célula da sociedade civilizada” e que 

ultrapassa a questão apenas do fenômeno da propriedade, pois se enovela na opressão 

geracional, racial, de gênero, etc. Ou seja, a dominação se revela de diferentes formas não 

diretamente derivada da propriedade privada. Isto podemos constatar nas nações 

socialistas em que as relações de poder, de opressão e de dominação continuam sendo de 

homens, brancos e heterossexuais.  

Compreendemos a questão da dominação e exploração das mulheres não apenas 

como questão de gênero, enquanto construção social do masculino e feminino, mas sim 

de relações de poder inerentes a compreensão de mundo a partir do patriarcado que não 

abrange apenas as famílias, mas atravessa toda sociedade e que se apresenta em constante 

transformação (SAFFIOTI, 2015). Ou seja, se na origem do capitalismo a compreensão 

do poder do patriarca abrangia o poder de decisão de vida e morte sobre sua esposa e 

filhos, atualmente os números de violência contra as mulheres continuam crescendo e 

mesmo com o apoio da Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006) as 

engrenagens institucionais continuam sendo sexistas e reprodutoras da opressão às 

mulheres e os índices de violência contra as mulheres continuam aumentando.  

De acordo com Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul 

(2018), o ano de 2018 foi de recorte em casos de feminicídios no Estado: de 83 casos em 

2017 passou-se para 117 em 2018. É o maior número de feminicídios desde 2012, quando 

se iniciou a contagem no RS, isto sem contabilizarmos as demais violências que abrangem 

desde as ameaças, as lesões corporais, os estupros e até as tentativas de feminicídios.  

O ano de 2020 com a pandemia do Covid-19 de março a agosto uma mulher foi 

morta por feminicídio a cada 9 horas no Brasil. Isso significa que, em média, três 

mulheres são mortas por dia. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do 

Rio Grande do Sul (2020) totalizam 72 feminicídios consumados até novembro de 2020, 

1.680 estupros e 16.996 lesões corporais contra mulheres. São dados notificados pelas 

vítimas e que demonstram, que a cada dia de 2020, num contexto de pandemia e de 
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isolamento social, foram registrados mais de 5 estupros no Estado do RS, uma mulher foi 

morta a cada 4 dias e mais de 50 mulheres gaúchas foram agredidas todos os dias. Isto, 

contabilizando os dados oficiais do recorte de violência contra as mulheres, pois existe 

em muitos casos a subnotificação, pela existência da confusão entre feminicídio e 

homicídio somada a não notificação por parte das mulheres da violência sofrida em 

virtude do medo, da desinformação, da falta de apoio de pessoas próximas entre outras 

justificativas que demonstram o quanto o patriarcado se nutri desta opressão, repressão e 

violência contra as mulheres.  

O Vale do Rio Pardo, de acordo com Lopes (2016, p. 102) é a região do Rio 

Grande do Sul com maior índice de violência sexual, considerando o período de 2012 a 

201570, tendo 4,74% dos registros de estupros e 3,82% da população feminina do Estado 

do RS. Com a finalidade de ampliar o estudo de Lopes (2016) sobre os índices de 

violência sexual nos mesmos municípios da região do Vale do Rio Pardo buscamos os 

dados no recorte temporal de 2012 a 2020 (FIGURA 12). 

  

 
70 A dissertação de Lopes (2016) seguiu o recorte regional dos COREDES – Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento e identificou as regiões mais violentas a partir do que chamou de Índices de Violência 

Feminicida.  
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Figura 12-Números de estupros notificados no VRP – 2012 a 2020 

 
Fonte: Elaborada pela Autora com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do 

Sul (2020). 

 

E, com isso, identificamos que há um decréscimo neste índice a partir do ano de 2016 

passando para 4%, em 2016 e 2017; e, para 3%, em 2018 a 2020. Ou seja, mesmo com os números 

de estupros crescendo no Estado do RS, na região do VRP o período de 2016 a 2020 aponta uma 

queda na violência sexual contra mulheres 

Na continuidade de nossa análise sobre a questão do trabalho e as mulheres 

precisamos considerar também a sobrecarga de trabalhos que recaem sobre elas, a partir 

da compreensão da divisão sexual do trabalho, ou seja, a dupla jornada de trabalho que 

as mulheres desempenhavam e ainda desempenham, articulando o trabalho remunerado, 

doméstico e do cuidado, o que provoca a exploração das mulheres duplamente: pelo 

capital e pelo patriarcado. O patriarcado não é apenas uma questão de hierarquia entre os 

sexos, mas uma contradição de interesses (homens querendo a manutenção do status quo 

e as mulheres querendo a igualdade social entre homens e mulheres), para além de apenas 

 

Nº DE ESTUPROS NOTIFICADOS NO VALE DO RIO PARDO PERÍODO DE 2012 - 2020 

Nº Município 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

1.  Arroio do Tigre 0 1 5 1 1 0 0 0 0 9 

2.  Boqueirão do 

Leão 

4 4 2 1 2 4 1 4 0 22 

3.  Candelária 4 4 6 6 3 8 5 2 7 45 

4.  Encruzilhada do 

Sul 

7 3 12 7 4 2 6 7 2 50 

5.  Estrela Velha 1 1 1 1 2 1 0 0 1 8 

6.  General Câmara 0 6 1 1 1 1 1 2 0 13 

7.  Herveiras 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 

8.  Ibarama 0 1 0 0 7 1 1 0 0 10 

9.  Lagoa Bonita do 

Sul 

0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 

10.  Mato Leitão 0 3 1 5 0 0 0 0 0 9 

11.  Pantano Grande 0 0 0 2 0 0 1 3 0 6 

12.  Passa Sete 0 0 0 2 2 4 1 0 1 10 

13.  Passo do Sobrado 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

14.  Rio Pardo 5 1 3 5 3 4 2 3 1 27 

15.  Santa Cruz do 

Sul 

19 11 17 21 15 18 16 22 11 150 

16.  Segredo 3 0 0 1 0 0 1 0 3 8 

17.  Sinimbu 4 3 3 2 1 0 0 1 1 15 

18.  Sobradinho 1 0 1 3 1 2 2 1 1 12 

19.  Tunas 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

20.  Vale do Sol 5 5 3 1 2 3 5 5 0 29 

21.  Vale Verde 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

22.  Venâncio Aires 9 9 8 8 13 11 10 11 12 91 

23.  Vera Cruz 9 9 11 4 4 1 4 0 0 42 

TOTAL VRP 71 64 74 72 63 60 57 59 43 563 

TOTAL RS 1.454 1.448 1.407 1.472 1.574 1.661 1.712 1.714 1.680 14.122 
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uma relação conflitual. Isso, nas palavras de Saffioti, não se resolve apenas em relações 

sociais isentas de hierarquia já que natureza do patriarcado permanece, mas sim através 

de “mudanças cruciais nas relações sociais mais amplas” (2015, p. 114) e que exigem a 

quebra de toda a compreensão de exploração e dominação em todas as relações humanas, 

sociais, políticas e econômicas.  

Saffioti (2013) identifica que Marx não propõe a destruição da família, mas sim 

compreende como antagônico a relação família e o trabalho da mulher fora do lar. Pois, 

Marx considera insalubre para os filhos e para os pais a saída da órbita doméstica, criando 

assim novas bases de produção da existência familiar. Logo, o filósofo alemão aborda a 

questão do trabalho doméstico como natural do sexo feminino e, desta forma, analisa o 

trabalho feminino fora do lar na compreensão da exploração por parte do capital, 

relatando o trabalho das mulheres, em especial das mães, nas fábricas como 

“extradomiciliar”. E, com isso, traz através de uma investigação médica oficial em 1861, 

as consequências desta mudança, relacionando-a as altas taxas de mortalidade infantil 

acarretadas pelo descuido, maus-tratos, negligência, falta de alimentação ou 

estranhamento da mãe que acabava em infanticídios. Assim associa a preferência dos 

donos das fábricas pelo trabalho das mulheres casadas em razão destas serem mais dóceis 

e com perfil de se submeterem a maiores esforços em prol do sustento. Marx exalta a 

compreensão de “peculiaridades do caráter feminino, em detrimento da própria mulher – 

e, assim tudo que é moral e terno em sua natureza converte-se num meio de sua escravidão 

e sofrimento” (MARX, 2013, p. 475).  Portanto, para Marx, a libertação das mulheres era 

um “processo geral de humanização de todo gênero humano”, não se preocupou em 

realizar estudos específicos sobre elas, mas sim traz, através da análise da família, a 

situação da mulher nela e na sociedade a partir da sua configuração histórica na relação 

com modo de produção (SAFFIOTI, 2013, p.116). 

Segundo Goldman (2014), a Revolução Russa de 1917 foi um momento na 

história da humanidade que materializou situações e posicionamentos sociopolíticos que 

buscavam a libertação das mulheres problematizando o trabalho doméstico e do cuidado 

e, portanto, a família e o casamento. A identificação, pelos bolcheviques, do trabalho 

doméstico e do cuidado como “escravidão do lar”, almejava a separação de todo trabalho 

desenvolvido no lar pela necessidade do uso da força de trabalho das mulheres na 

produção, como trabalhadoras buscando a reconstrução do país sucumbido por uma 

situação social de pauperização provocada pela guerra civil e também oportunizando 
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independência econômica às mulheres. Para isto, os revolucionários russos organizaram 

estratégias para socializar o trabalho doméstico através de criação e mantença de creches, 

lavanderias e restaurantes públicos reorganizando toda a estrutura familiar também no 

que diz respeito ao casamento substituindo-o pela união livre, na perspectiva do direito 

ao amor livre.  

Esses são mecanismos que buscam problematizar todos os tipos de hierarquias 

presentes na estrutura capitalista e, ambicionando a sociedade socialista, propunha uma 

mudança radical na organização social a fim de possibilitar o desenvolvimento de novas 

relações sociais, não regidas mais pela obrigatoriedade, mas sim pelo sentimento e 

respeito mútuo tendo a assistência do Estado que sairia da posição de intervenção e 

repressão para o apoio e para a manutenção. Nas palavras de Goldman (2014, p. 21),  

Os bolcheviques argumentavam que somente o socialismo poderia 

resolver a contradição entre trabalho e família. Sob o socialismo, o 

trabalho doméstico seria transferido para a esfera pública: as tarefas 

realizadas individualmente por milhões de mulheres não pagas em suas 

casas seriam assumidas por trabalhadores assalariados em refeitórios, 

lavanderias e creches comunitárias. Só assim as mulheres se veriam 

livres para ingressar na esfera pública em condições de igualdade com 

os homens, desvencilhadas das tarefas de casa. As mulheres seriam 

educadas e pagas igualitariamente, e seriam capazes de buscar o próprio 

desenvolvimento e seus objetivos pessoais. Sob tais circunstâncias, o 

casamento se tornaria supérfluo. Homens e mulheres se uniriam e se 

separariam como quisessem, desassociados das pressões deformadoras 

da dependência econômica e da necessidade. A união livre substituiria 

gradualmente o casamento à medida que o Estado deixasse de interferir 

na união entre os sexos. Os pais, independente do seu estado civil, 

tomariam contra de seus filhos com a ajuda do Estado; o próprio 

conceito de ilegitimidade se tornaria obsoleto. A família, arrancada de 

suas funções sociais prévias, definharia gradualmente, deixando em seu 

lugar indivíduos completamente autônomos e iguais, livres para 

escolher seus parceiros com base no amor e respeito mútuo. 

Para os e as bolcheviques a chave para a emancipação das mulheres era abolição 

da família através da socialização do trabalho doméstico e de relacionamentos não-

obrigatórios o que possibilitaria as mulheres a inserção no mundo do trabalho assalariado 

exercendo “o trabalho que realiza para a grande família-sociedade”, nas palavras de 

Alexandra Kollontai (apud GOLDMAN, 2014, p. 28). Isto acarreta o aumento do papel 

social do Estado e o trabalho do indivíduo como bem coletivo de toda a sociedade 

socialista. E, com isso,m ratifica que os bolcheviques desconsideravam os laços 

emocionais entre mães e pais com seus filhos e filhas e a importância na sobrevivência e 
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no desenvolvimento das crianças na infância, quando estabelecerem seus fundamentos do 

seu pensamento. 

Alexandra Kollontai (1872-1952), uma das poucas mulheres bolcheviques, 

problematiza veemente a questão da família e do trabalho doméstico. Considerava a 

família obsoleta e que a transferência do trabalho doméstico para o trabalho assalariado 

faria com que os laços da família fossem apenas psicológicos sendo, nas palavras de 

Kollontai, “não somente inútil, mas nociva” e o casamento seria irrelevante pois “não 

acarretava obrigação econômica ou social alguma” sem sujeição a qualquer “julgamento, 

controle ou liderança do coletivo” (apud GOLDMAN, 2014, p.22-24). 

A ideia de libertar as mulheres do trabalho doméstico dando condições materiais 

e econômicas para elas através do trabalho assalariado está imersa na compreensão de 

que a alienação do trabalho doméstico coíbe as mulheres de emanciparem-se. Entretanto, 

a opressão do patriarcado avança para outros pontos além do núcleo familiar, como a 

diferenciação salarial entre homens e mulheres dentro do contexto do trabalho assalariado 

somada a compreensão, segundo Goldman (2014), de que as mulheres para se libertarem 

econômica e psicologicamente necessitariam se assemelhar aos homens, em especial, aos 

homens trabalhadores.  

Clara Zetkin (1857-1933) dirigente do movimento social-democrata alemão 

defensora dos direitos das mulheres trabalhadoras identificava este destoar na valoração 

do trabalho assalariado, bem como a busca massiva dos empregadores pela força de 

trabalho feminina em razão de ser mais barata. Por essa razão, propôs que homens e 

mulheres lutassem por “salário igual para trabalho igual” (GOLDMAN, 2014, p, 62), 

contrapondo o interesse de membros conservadores do partido socialista que defendiam 

o salário familiar. Também foi a primeira a entrelaçar a questão gênero e classe, 

pressupondo que os interesses das mulheres condiziam diferentemente em cada classe 

social na sociedade capitalista, ou seja,  

Mulheres de classe alta se preocupavam principalmente com a liberdade 

de administrar sua própria propriedade. Mulheres de classe média, com 

educação formal, buscavam treinamento e oportunidade de emprego 

(...). Mulheres proletárias, forçadas a trabalhar para complementar a 

renda de suas famílias, defendiam seus interesses unindo-se aos homens 

para lutar por melhores condições de trabalho para ambos os sexos 

(GOLDMAN, 2014, p. 63). 

  Outra mulher economista e socióloga que analisou a questão da vida familiar da 

classe trabalhadora na época foi Elena Osipovna Kabo (1888-1968). Ela defendeu a 
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compreensão de que família, mesmo não sendo mais uma unidade de produção, 

continuava sendo a unidade primária da organização da reprodução e do consumo, 

fornecendo cuidados para todos os entes da família (crianças, jovens, idosos, doentes), 

portanto afirmou que sem a família a classe trabalhadora não seria capaz de se reproduzir, 

ou seja, para ela a família é “a forma mais lucrativa da organização do consumo e criação 

de uma nova geração de trabalhadores” (GOLDMAN, 2014, p. 67). É o que Federeci 

(2017) aponta ao examinar a acumulação do capital do ponto de vista das transformações 

que esta incorporou na posição social das mulheres e na produção da sua força de 

trabalho. Para a autora, a questão da reprodução geracional e dos cuidados e da mantença 

da vida cotidiana, garantindo assim a capacidade de trabalho dos trabalhadores e das 

trabalhadoras, se converte em “trabalho de mulheres” no capitalismo, “embora 

mistificado, pela condição de não assalariado, como serviço pessoal e até mesmo como 

recurso natural” (GOLDMAN, 2017, p. 26).  

Envoltas em contradições, inerentes a conjuntura social da época como a escassez 

de alimento e dificuldades do Estado soviético de operacionalizar a efetiva ação das 

instituições públicas para a população como as creches e, mesmo tendo a primeira 

Constituição da União Soviética depois da revolução ter facilitado o divórcio, através do 

Código da Família71, as mulheres enfrentavam a problemática da falta de condições 

financeiras de sustentar a si e suas famílias, em razão do desemprego e dos baixos salários 

pagos as mulheres associada a ausência de creches72. Pois mesmo com aumento da 

alfabetização e da educação especial para as mulheres, reivindicada com a fundação do 

chamado Zhenotdely73, isto é, a primeira federação de mulheres que ajudou a baixar de 

95% para 70% o analfabetismo no país, as mulheres se posicionaram contra o amor livre 

e o divórcio demonstrando a dificuldade da relação da vida cotidiana com os ideais 

 
71 De acordo com o Código da Família de 1918 o casamento não criava propriedade comum, os dois 

cônjuges permaneciam independentes tendo conservado seu direito a sua própria propriedade e ganhos 

(GOLDMAN, 2014). Facilitando o divórcio, como também, aboliu o conceito de filhos ilegítimos e a 

pensão alimentícia em razão de que se esperava que todas as mulheres ingressassem na força de trabalho 

assalariada (MURARO, 2002).  
72 Segundo Muraro (2002), as mulheres só conseguiam os empregos mal pagos e menos qualificados, e no 

ano de 1928 eram menos de 28% da força de trabalho soviética. 
73 Também chamado de “Zhenotdel” ou женотдел, em russo, que significa “seção das mulheres”, era o 

Departamento de Mulheres Trabalhadoras e Mulheres Camponesas da Rússia Soviética, criado em 1919. 

Segundo Senna (2012, p.5), seu objetivo era “instruir as mulheres que não eram do partido para que 

soubessem usar seus direitos recém-conquistados, aprofundando também sua consciência política e como 

ser político que pudesse cooperar para a construção do Estado operário”. 
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revolucionários, ou seja, a libertação das mulheres esbarrava no consolidado e histórico 

patriarcado.  

É relevante destacar que a libertação das mulheres na zona rural soviética 

enfrentou dificuldades em razão do forte envolvimento dos membros da família no 

trabalho, desenvolvido no sistema de cultivo de base familiar, ou seja, “eles trabalhavam 

juntos, consumiam coletivamente o que produziam” (GOLDMAN, 2014, p. 188), o que 

conflita diretamente com a proposta da lei familiar embasada na lógica dos direitos 

individuais. Mesmo com a tentativa através do Código da Terra, em 1922, que reconhecia 

o direito à terra derivado do uso do trabalho para todos os membros da comuna -  

independentemente do sexo, idade, religião ou nacionalidade, não conseguiu alterar 

também a estrutura patriarcal da vida camponesa. Nessas circunstâncias as mulheres 

ainda deixavam, obrigatoriamente, o lar do pai para entrar no do marido, mantendo a 

sociedade camponesa patrilocal. 

Ao direcionarmos nosso olhar para a questão da relação educação e trabalho é 

possível de identificarmos aspectos contraditórios na concretização das pedagogias nas 

sociedades socialistas e capitalistas. A concepção de trabalho na sociedade capitalista está 

organizada, segundo Nosella (2012b) com o fim de melhorar essa “livre” força de 

trabalho humano para o mercado.  

É uma educação que se preocupa com a formação da mão de obra no 

sentido de torná-la mais adequada às novas funções nas fábricas e nos 

serviços modernos. Em vez de cultuar as habilidades manuais, reforça 

o nivelamento cultural, o amor ao trabalho que liberta, amor à 

disciplina, transmite informações básicas de ciências naturais e 

mecânicas, difunde uma religião natural, negando os fanatismos, 

defende o espírito laico e o individualismo civil (p. 47). 

  Com o objetivo de estabelecer no conjunto da população a conformação moral e 

intelectual do modo de vida em sociedade baseado na desigualdade, a pedagogia 

capitalista reiterou a corresponsabilidade dos sujeitos pelo seu sucesso ou fracasso, 

cabendo ao indivíduo superar pelo seu próprio esforço as dificuldades inerentes no 

transcorrer do seu desenvolvimento. É a educação atendendo aos propósitos do mercado 

de trabalho, preparando os trabalhadores e as trabalhadoras aos padrões de produção 

adequando-os psicologicamente para as necessidades competitivas do mercado 

(RAMOS, 2012; MARTINS e NEVES, 2012).      

A pedagogia socialista, conforme Ciavatta e Lobo (2012), está vinculada com 

experiências de formação humana no bojo de processos revolucionários e movimentos ou 
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organizações sociais e políticas tendo presente a relação do trabalho produtivo na 

aprendizagem escolar. Para Nadezhda Konstantinovna Krupskaya (1872-1952), 

pedagoga e revolucionária bolchevique, o trabalho precisa ser gratificante e educativo 

desenvolvendo a disciplina, a fim de pensar o trabalho coletivo relacionando o trabalho e 

a vida social através da oferta de educação pública para as crianças, ou seja, 

A sociedade garantirá para a criança não apenas meios para sua 

existência, mas garantirá também que a criança tenha todo o necessário 

para que ela possa ter um desenvolvimento pelo e multilateral 

(KRUPSKAYA, 2017, p.28).  

Os estudantes da escola do futuro irão adquirir muito mais 

conhecimento, ao mesmo tempo, eles acostumar-se-ão à escola e ao 

trabalho produtivo e, mais importante, a escola não irá apenas ensinar, 

mas também desenvolver todas as suas forças físicas e espirituais, a 

escola formará cidadãos úteis e com energia (KRUPSKAYA, 2017, 

p.30). 

Para Saviani a origem da educação coincide com a origem do homem já que ele 

não nasce sabendo o que é ser homem (e, seguramente, nem o que é ser mulher), sendo 

que isto ocorre na produção de sua existência, portanto relacionado ao trabalho: 

“aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a 

trabalhar trabalhando” (2007, p. 154), o que para o autor fundamenta a relação trabalho e 

educação na perspectiva histórica e também ontológica.  Entretanto, o desenvolvimento 

da produção levou a divisão do trabalho e apropriação privada da terra e, com isso, à 

divisão da humanidade em classes. Isto acarreta também na divisão da educação: uma 

centrada em atividades intelectuais e outra no próprio processo do trabalho manual. 

A educação vai moldando-se dentro do sistema societário capitalista seguindo o 

que Antunes e Pinto (2017) chamam de “constrangimentos do capital”, tendo seu alicerce 

no fortalecimento da dicotomia trabalho intelectual e manual. Uma dicotomia baseada na 

hierarquização em que o trabalho manual fica relegado ao posto de menor valor em 

comparação ao trabalho intelectual, coadunando e consolidando com a divisão social 

calcada na desigualdade e na dominação. O que, na perspectiva do enovelamento, as 

tramas dos nós estruturantes da sociedade, desenha um cenário legitimador do 

capitalismo, do patriarcado e do racismo no qual o trabalho apresenta uma única a 

abordagem: a androcêntrica. É uma abordagem vinculada ao mundo público e à economia 

mercantil monetarizada. Como podemos identificar no relatório da Oxfam Brasil (2017), 
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o qual expõe as desigualdades brasileiras74, as mulheres recebem mais que os homens 

apenas quando a faixa salarial varia de zero a 1,5 salários mínimos, ou seja, 65% das 

mulheres ganham até 1,5 salários mínimos enquanto que nos homens isto representa 52%.  

Ao analisar a distribuição de pretos e brancos por faixa salarial as diferenças são mais 

acentuadas, ou seja, 67% dos brasileiros pretos recebem até 1,5 salários mínimos 

enquanto que menos de 45% dos brancos entram nesta faixa salarial. Relacionando a 

questão de gênero e escolaridade, as mulheres com ensino médio ganham 66% do que 

ganham os homens com a mesma escolaridade e na faixa de ensino superior completo as 

mulheres recebem 63% do que recebem os homens. 

Problematizar essa noção capitalista e patriarcal do trabalho reduzido apenas ao 

que pode ser trocado no mercado invisibiliza o trabalho das mulheres, em especial, o 

trabalho doméstico e do cuidado, e se dirigirmos nosso foco no espaço e no tempo do 

campo, o trabalho das mulheres na roça que é compreendido como a extensão do trabalho 

doméstico é duplamente inviabilizado. As mulheres na agricultura, segundo Faria (2008),  

sofrem com a falta de autonomia econômica e de liberdade, o que leva a uma maior 

migração feminina em especial das jovens para a cidade, fruto das relações patriarcais 

estabelecidas numa ideologia patriarcal que naturaliza a subordinação da mulher e 

organiza os acessos à direitos civis, sociais e patrimoniais diferentes para homens e 

mulheres, como a desigualdade de gênero na posse da terra assegurada pela preferência 

masculina na herança e também pelo casamento.  

Deere & Léon (2002) argumentam que esta desigualdade de gênero na posse da 

terra75, na América Latina, tem vertente na família, na comunidade, no Estado e no 

mercado, ou seja, são mecanismos institucionais, estruturais e culturais que trabalham 

pela expulsão das mulheres dos direitos de propriedade, a partir da compreensão patriarcal 

de “homens chefes de família” inerente nas relações patrimoniais e sustentada pelos 

códigos civis que historicamente compreendiam o marido como representante da família 

para assuntos relacionados à esfera pública. Isto legitimado pela divisão sexual do 

trabalho, na qual o “homem era socialmente reconhecido como agricultor e a mulher era 

considerada apenas ‘ajudante’, ou trabalhadora secundária da família, independentemente 

 
74 O relatório da Oxfam Brasil “A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileira”, usa como 

fonte neste recorte analisado o IBGE/Pnad Contínua 4º trimestre de 2016. 
75 Deere e Leon (2002) diferenciam a questão do acesso à terra e do direito à terra pois os direitos à terra 

são requeridos legalmente e reforçados por autoridade externa legitimada, como a comunidade ou o Estado 

enquanto que o acesso à terra não inclui apenas o direito à terra, mas também formas de a obter para cultivo. 
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da quantidade de tempo que dedicava a atividade de agricultura” (DEERE & LÉON , 

2002, p.30). 

Construir visibilidade ao trabalho das mulheres rompendo com as fronteiras 

tradicionais da economia é desafio da economia feminista que a partir da dimensão de 

classe nas relações de gênero pretende recuperar as experiências das mulheres no cuidado 

dos corpos e da vida, buscando incluir a economia não mercantil propondo reformular os 

principais conceitos de análise econômica (CARRASCO, 2008). É o reconhecer das 

vozes e dos silêncios das mulheres presentes no desenvolver de seus trabalhos através da 

crítica à dicotomia proposta na economia mercantil que além hierarquizar o trabalho 

intelectual e manual também o divide em esfera pública e privada. Ou seja, se o 

patriarcado historicamente destinou o espaço do privado, do lar, da casa como natural das 

mulheres, portanto relegando a esfera doméstica ao âmbito privado separado da produção 

social, o espaço público assume o status do trabalho produtivo e, portanto, destinado aos 

homens, sendo que o trabalho doméstico está a serviço deste trabalho produtivo, como já 

identificava Engels (2014, p. 89) quando aborda a questão da família e do casamento, “o 

governo do lar perdeu seu caráter social. A sociedade se transformou em serviço privado; 

a mulher converteu-se em primeira criada, sem mais tomar parte na produção social”. 

Historicamente, a compreensão do ser mulher é construída no vínculo com a 

natureza, com o não racional e, portanto, sem capacidades, exigindo a sujeição destas aos 

homens, naturalizando a compreensão da humanidade e da ciência como masculina. 

Neste sentido, é o homem, por ser um ser naturalmente superior, que define a mulher 

sendo esta definição sempre relacionada a ele. De acordo com Beauvoir , “o homem é o 

Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro” -, outro em que a falta de capacidade é decorrência do 

seu sexo, da sua biologia, porque “a fêmea é fêmea em virtude de certa carência de 

qualidades”, seu caráter sofre de “certa deficiência natural” de acordo com Aristóteles ou 

se apresenta como um ser incompleto para São Tomás (2016, p. 12-13).  

Para Pateman (1993), a construção social e histórica de inferioridade e 

incapacidade das mulheres e, portanto, da necessidade de submissão e comando dos 

homens sobre elas, é justificada pela natureza validando o não status de indivíduos ou de 

cidadãs e, desta forma, afastando as mulheres do mundo e das relações públicas e 

políticas. 

 Entendemos que a materialização do trabalho das mulheres está imersa numa 

racionalidade feminina, onde o movimento da ação e da reflexão é constante e intrínseco 
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sendo a ação, propriamente dita, mais perceptível e material (ex.: bordados, crochês, tricô, 

processamento dos alimentos como compotas e conservas, etc, assim como, as ações 

relativas à especificidade do cuidar). Entretanto, esta ação está repleta de pensamentos, 

reflexões, avaliações e planejamentos que são conhecimentos legitimados sócio e 

historicamente como inerentes ao mundo privado pela compreensão do vínculo das 

mulheres à natureza, ao “inessencial perante ao essencial” (BEAUVOIR, 2016, p. 13) e, 

portanto, desvalorizados, sem status de ciência. Diferentemente das ações desenvolvidas 

pelos homens que estão vinculados ao público e, portanto, legitimados pela racionalidade 

científica. Não se trata apenas de classificar as mulheres como seres naturalmente imersas 

numa outra racionalidade, que as constitui pela sua essência feminina ou “eterno 

feminino”, mas sim compreender que ser mulher não é um dado natural, mas sim, 

“performático e social” e, portanto, construído na trajetória social, cultural e histórica das 

mulheres, “no conjunto da civilização” que as condicionam em ações e comportamentos 

tendo a centralidade do trabalho como parâmetro de análise (BEAUVOIR, 2016). 

 Os anos de 1960 foram notáveis na emergência da teoria feminista que para 

Carrasco (2008) desenvolveu-se a partir de duas grandes correntes de pensamento: (1) a 

teoria política dos direitos com o entendimento da busca por igualdade de direitos entre 

os sexos porém sem olhar o modelo dominante, ou seja, a inclusão das mulheres no então 

mundo masculino ocupando espaços sociais e políticos reconhecidos como dos e para os 

homens e (2) a busca da compreensão da situação feminina a partir e com as mulheres, 

isto é, “a partir de suas potencialidades, de sua riqueza, e não daquilo que lhes falta para 

se igualarem aos homens” (CARRASCO, 2008, p. 94), na qual o feminismo assume a 

compreensão de uma outra forma de entender e se relacionar com o mundo. 

Desta forma, a economia feminista compreendida como emancipação das 

mulheres partir das elaborações embasadas na teoria feminista, identifica que os trabalhos 

das mulheres precisam ser reconhecidos a partir da ruptura com visão centrada no 

mercado pois, como explica Faria (2009, p. 17) são as mulheres que historicamente 

trabalham para a “sustentabilidade da vida humana e seu bem-estar incorporando tanto o 

âmbito produtivo como da reprodução”, gerando uma falsa autonomia dos homens na 

esfera mercantil. Ou seja, trata-se de reconhecer que o trabalho reprodutivo também faz 

parte da economia, não na busca da equivalência ao trabalho mercantil mas sim com 

características, ou melhor, com racionalidades próprias que não dialogam com o 
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interesses da acumulação do capital, mas se conectam com a produção e mantença da 

existência dos seres humanos. 

Neste sentido, se a pedagogia da alternância das EFAs se apresenta interligada 

com a materialidade da vida dos agricultores e agricultoras, buscando articular educação 

e trabalho a partir do contexto do campo no qual os sujeitos estabelecem suas relações de 

existência, pensar a educação e trabalho necessita, emergencialmente, refletir a respeito 

da compreensão de trabalho para além do trabalho produtivo. Ou seja, é preciso redefinir 

conceito e ideia de trabalho, enovelando-o aos nós estruturantes da sociedade. É adentrar 

no reconhecimento e na análise da existência histórica de trabalhos que possuem o seu 

objetivo na vida humana, na reprodução e garantia da mantença da vida. São os trabalhos 

domésticos e de cuidados os quais garantem os trabalhos cotidianos na e da agricultura 

ou relacionados a ela, recheados de aspectos afetivos-relacionais que, como identifica 

Carrasco (2008, p. 96) “não podem ser comprados no mercado”. 

É com este novo olhar da relação com trabalho que o entrelace com a educação 

tende a potencializar o resgatar das experiências das mulheres que dão sustentabilidade 

para vida e também para todas as relações produtivas monetárias. É, portanto, o identificar 

da existência destes trabalhos enquanto produção de conhecimentos com legitimidade 

econômica, social e política que se materializam em processos pedagógicos no transcorrer 

da vida, gerando pedagogias imersas nas vozes e nos silêncios das mulheres.  

 

6.3 Mulheres e Epistemologia 

Partindo sempre da compreensão histórica da materialidade do viver proponho 

tecer os caminhos das mulheres na história da humanidade identificando as 

epistemologias presentes com o intuito de, a partir da teoria feminista, trazer as “outras” 

formas de pensar, ser, estar, produzir e reproduzir a si e ao mundo no contexto da 

agricultura. 

Para tanto, temos como ponto de partida o concreto da história das mulheres a fim 

de identificar suas epistemologias. Entretanto, quando nos propomos a pesquisamos a 

história das mulheres no transcorrer da humanidade, deparamo-nos com duas situações: 

a primeira, é a constatação de pouquíssimo registro das histórias de mulheres ao 

direcionarmos nosso olhar para situações marcantes na constituição da humanidade; e a 

segunda, é que ao nos deparamos com algum registro percebemos que ele é relatado por 

homens, ou seja, a história das mulheres é contada por homens, brancos e ocidentais.  
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Perrot (2007) considera isto como um “silêncio do relato”, em que as mulheres ao 

mesmo tempo que são excessivamente descritas, representadas e imaginadas são 

silenciadas. Logo, é o silêncio não da mera ausência de fontes, mesmo que 

quantitativamente este seja também um ponto que mereça destaque, pois as que vêm 

legitimando os fatos históricos e científicos são, majoritariamente, de homens. Mas o que 

Michelle Perrot problematiza é a falta de autenticidade destes relatos e discursos, falta do 

relato da existência cotidiana e rotineira da vida real de mulheres.  

A história de mulheres que temos tido acesso, é das rainhas e heroínas ou daquelas 

mulheres imaginadas e idealizadas pelos homens. As histórias das mulheres reais, que 

produzem e reproduzem a vida diária não são narradas, ou seja, são invisibilizadas ou 

classificadas como não-existentes. Isto ocorre, pois, imersos num sistema mundo 

capitalista, patriarcal e colonial o espaço autorizado e naturalizado das mulheres é o 

espaço privado, ou seja, sua experiência se passa quase que exclusivamente no ambiente 

privado da família e do lar já que o espaço público pertence aos homens. É o domínio 

político, econômico e social exclusivamente masculino que produz uma única história da 

humanidade, a história dos homens, como nos esclarece Saffioti, 

A vida social não se resume as grandes decisões tomadas pelos 

poderosos. Ela também se constitui de ações pessoais e, sobretudo, 

coletivas, praticadas no dia-a-dia. Aliás, como se procurou deixar claro, 

a história real é feita por homens e mulheres anônimos, através da luta 

diária. Só a história oficial é feita pelos grandes homens (1987, p.112). 

Portanto, seguindo a lógica eurocêntrica colonizadora, patriarcal e imersa no 

modo de produção capitalista pautado na dominação e exploração, as experiências das 

mulheres, sua produção de conhecimento, suas epistemologias não se apresentam 

registradas pelo olhar, pelas vozes e pela compreensão das próprias mulheres. Para 

Gebara (2000), esta “pouca” história de mulheres construiu ao longo do tempo a 

compreensão e a naturalização de que o conhecimento é totalmente controlado pelos 

homens, isto é, este é o conhecimento verdadeiro e legítimo, construído na exclusão dos 

conhecimentos femininos e na legitimação de um padrão normativo androcêntrico, 

pautado na compreensão de que o poder de registrar e contar a História é dos homens.  

Segundo Moretti e Eggert (2017), as mulheres vivem suas experiências não apenas 

no campo das ideias, mas também como sentimentos relacionados com as diversas 

interações que estabelecem em seu viver como a cultura, normas, obrigações familiares, 

arte ou a religiosidade. Portanto, a consciência do ser mulher parte da experiência comum 

dessas mulheres nas relações interdependentes, ultrapassando o caráter unificador de 
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classe, que na tradução da história da humanidade, aparece como determinante 

desconsiderando o gênero, história, raça, etnia e sexualidade. 

Neste sentido, a compreensão de que historicamente a invisibilidade das mulheres 

foi construída é essencial enquanto busca da emancipação feminina.  Federici (2017) 

argumenta que o capitalismo se apresenta como potencializador das diferenças de poder 

entre mulheres e homens e que, a exclusão das mulheres garante a perpetuação e maior 

desenvolvimento desse modo de produção. A autora ultrapassa a compreensão de 

dois ramos do movimento de mulheres: as feministas radicais e as feministas socialistas, 

já que considera que nenhum deles consegue explicar de forma satisfatória as raízes da 

exploração social e econômica das mulheres. Pois, segunda a autrora, as feministas 

radicais apresentam a tendência de explicar a discriminação sexual e o domínio patriarcal 

independente das relações de produção e classe e as feministas socialistas não separam a 

história das mulheres da história do sistema de exploração, olhando para as mulheres 

enquanto trabalhadoras na sociedade capitalista, colocando a gênese da diferença de 

poder entre homens e mulheres apenas na exclusão das mulheres do desenvolvimento 

capitalista.  

Ou seja, para Federici (2017) a questão da divisão sexual do trabalho e o trabalho 

não remunerado (doméstico e cuidado) realizado pelas mulheres é a raiz da exploração 

feminina. É a separação entre a produção e a reprodução que legitima e naturaliza a 

opressão e dominação das mulheres, portanto, a “subordinação aos homens no 

capitalismo foi causada por nossa não remuneração, e não pela natureza ‘improdutiva’ do 

trabalho doméstico, e a dominação masculina é baseada no poder que o salário confere 

aos homens” (FEDERICI, 2017, p. 12). 

Estrategicamente associado ao patriarcalismo, compreende-se como natural a 

aptidão das mulheres ao serviço do lar e do cuidado e, desta forma, reforça o acúmulo do 

capital tendo este como apoio na condição de exploração e dominação, ou seja, a 

compreensão patriarcal de relações sociais e humanas. De acordo com Federici (2017), 

para compreender a história das mulheres precisamos analisar as transformações que 

aconteceram na transição do feudalismo para o capitalismo, uma vez que houve a 

introdução da reprodução da força do trabalho na reprodução social, mudando as relações 

de produção e reprodução e as relações entre homens e mulheres nos séculos XVI e XVII. 

Isto acarretou a reorganização do trabalho doméstico, da vida familiar, dos cuidados e 

criação dos filhos e das filhas e assim como da compreensão do corpo e da sexualidade.  
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A partir da análise dos escritos de Marx, autora tece seus argumentos a partir do 

ponto de vista das mudanças que a acumulação primitiva do capital introduziu nas 

relações sociais das mulheres e na sua produção de força de trabalho. Assim destaca três 

fenômenos que estão ausentes na análise marxiana sobre a acumulação capitalista: 

i) o desenvolvimento de nova divisão sexual do trabalho; ii) a 

construção de uma nova ordem patriarcal, baseada na exclusão das 

mulheres do trabalho assalariado e em sua subordinação aos homens; 

iii) a mecanização do corpo do proletário e sua transformação, no caso 

das mulheres, em uma máquina de produção de novos trabalhadores 

(FEDERICI, 2017, p.26). 

 A ligação do capitalismo, enquanto sistema socioeconômico, precisa estar 

articulado com o racismo e sexismo. É através da discrimanação, da invisibilização e da 

inferiorização dos que designa como “outros” e “outras” a quem precisa explorar e 

dominar que estrategicamente articula a sua continuidade e fortaleza. A opressão das 

mulheres para o capitalista é um instrumento que permite gerir o conjunto de toda força 

de trabalho. Neste sentido, Saffioti (2013) da mesma forma de Federici (2017), 

compreende que dentro deste modo de produção capitalista, enquanto “configuração 

concreta de vida” (SAFFIOTI, 2013), é impossível pensar a libertação ou emancipação 

das mulheres. Pois “o fator sexo opera nas sociedades de classe de modo a alijar da 

estrutura ocupacional grandes contingentes de elementos do sexo feminino” de acordo 

com as necessidades deste sistema para se reproduzir (SAFFIOTI, 2013, p. 39) e “se o 

capitalismo foi capaz de reproduzir-se, isso se deve somente à rede de desigualdades que 

foi construída no corpo do proletariado mundial e à sua capacidade de globalizar a 

exploração (FEDERICI, 2017, p. 38). 

Desta forma, a invisibilidade ou não existência das epistemologias das mulheres 

parte da construção histórica das nossas origens produzidas como inerentes a força e a 

violência como essencial para a evolução da espécie humana ou sob uma óptica religiosa 

ou “científica” que considera “a submissão das mulheres como algo universal, 

determinado por Deus ou natural, portanto, imutável (LERNER, 2019, p. 42). Muraro 

(2002) e Lerner (2019) desconstroem esta compreensão machista e patriarcal de nossas 

origens e que vai, historicamente, legitimando a exclusão das mulheres das relações de 

poder. Isto porque as autoras concebem que é o grupo mãe com seus filhos e filhas que 

constitui a unidade nuclear universal das espécies mamíferas e através da diferenciação 

entre dominação e dominância explica a relação macho e fêmea nas espécies. Demonstra 

a relação histórica da luta pela sobrevivência, busca e preservação dos alimentos, ou seja, 
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é a questão da reprodução da vida e da existência o âmago das relações nas espécies. Isto 

faz cair mitos que norteiam a vida animal e que objetivam justificar a sociedade 

hierárquica e competitiva como a humana, ratificando o domínio de uma única 

epistemologia androcêntrica e, posteriormente, branca e eurocêntrica76. Esta 

compreensão associada ao colonialismo77, na perspectiva da colonialidade e da 

modernidade, constrói uma concepção de humanidade dicotômica na qual, segundo 

Quijano (2010, p. 86), “a população do mundo se diferenciava em inferiores e superiores, 

irracionais e racionais, primitivos e civilizados, tradicionais e modernos”, tendo como 

marco histórico desta dicotomia “representado pela ruptura ontológica entre corpo e 

mente, entre a razão e o mundo” (LANDER, 2005, p. 24). 

O trabalho sócio histórico de inferiorização da mulher perpassa pela construção 

de referenciais teóricos presentes na formação social da humanidade e que naturalizam 

as compreensões do ser mulher colocando-a sempre em espaços e tempos de sujeição e 

dominação do homem.  Levi-Strauss e Freud, para Muraro (2002) e Lerner (2019), são 

fundamentais para isto. O primeiro compreende que o início da espécie está 

fundamentado na troca das mulheres pelos homens entre si objetivando estratégias de 

busca de mais alimentos, territórios ou segurança. As autoras quebram esta argumentação, 

pois entendem que as primeiras sociedades humanas se constituíam de núcleos de mães 

com seus filhos e filhas rodeadas de outras mães, irmãos e irmãs além de alguns machos. 

Logo, eram as mulheres que estavam fixas nos territórios e organizam sua mantença de 

vida nele, diferentemente dos homens que eram móveis que precisam buscar sua 

sobrevivência constantemente. Ou seja, os primeiros grupos de seres humanos eram 

matrilocais e matrilineares já que a paternidade era desconhecida nos primeiros tempos.  

Já as afirmações de Freud da “horda primitiva” de que os machos dominantes 

matavam os filhos e os machos do núcleo e, desta forma, dominavam todas as fêmeas 

para si, é desmontada por Muraro (2002) a partir dos estudos com dentes caninos dos 

primeiros fósseis humanos. Percebe-se que os sexos não eram dimórficos, ou seja, 

 
76 Compreendemos o eurocentrismo não como um fato exclusivamente na perspectiva dos europeus como 

esclarece Quijano, “ou apenas dos dominantes do capitalismo mundial, mas também do conjunto de 

educados sob a sua hegemonia. (...) Trata-se da perspectiva cognitiva durante longo tempo do conjunto 

mundo eurocentrado do capitalismo colonial/moderno e que naturaliza a experiência dos indivíduos neste 

padrão de poder” (2010, p.86). 
77 Para Quijano (2010) o “colonialismo se refere a uma estrutura de dominação/exploração onde o controle 

da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma população determinada domina outra 

de diferente identidade” (p. 84). 
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homens e mulheres tinham tamanhos semelhantes, o que aponta para uma relação 

amistosa, não violenta, buscando a dominação a todo custo. Assim, como as fêmeas eram 

independentes na organização de sua mantença de vida escolhiam os machos que se 

apresentavam como cooperadores, que compartilham os alimentos com elas e suas crias. 

Segundo Lerner (2019), o pior argumento utilizado e disseminado por Freud e que busca 

consolidar a supremacia masculina é a definição de que a “anatomia é destino” para 

mulheres, em especial pelo seu entendimento de ser humano normal como macho e a 

fêmea como um ser humano desviante sem pênis, e, que a estrutura psicológica das 

mulheres estava no seu esforço constante em compensar a ausência do falo.  

Saffioti (2015, p. 34) caracteriza Freud como o “maior misógino da história da 

humanidade” ao apontar através de pesquisas sobre violência contra as mulheres 

realizadas entre 1988 e 199278 com vítimas de abuso sexual acometidas por seus pais de 

que a teoria do abuso incestuoso é fruto do desejo feminino de ser possuída por seu pai a 

fim de destronar sua mãe. Uma concepção machista que somada a compreensão freudiana 

de que a mulher tem inveja do pênis por este representar poder, transformou os escritos 

de Freud em “bíblia”, como classifica a autora, justificando a violência do patriarcado. Já 

Simone de Beauvoir explica esta possível inveja do pênis e o desejo por castrá-lo, quando 

a mulher adulta sente sua feminilidade mutilada e “é então, por encarnar todos os 

privilégios da virilidade, que ela almeja apropriar-se do órgão masculino (2016, p. 542).  

Portanto, as primeiras formas de humanidade não foram selvagens e violentas, 

com violações das mulheres ou troca de mulheres como mercadorias, isto é fruto do 

imaginário patriarcal. As sociedades primitivas de coletores e caçadores tendiam a serem 

mais harmônicas desenvolvendo muito mais a cooperação do que a competição, pois 

precisavam proteger e manter a vida. Assim gradativamente com o desenvolvimento de 

técnicas que permitiam melhor controle da natureza como o fogo, o armazenamento e 

processo dos alimentos, a invenção da roda e o aperfeiçoamento da caça, da coleta e da 

própria agricultura somado ao cercamento para a contenção dos animais, ou seja, sua 

domesticação separou os seres humanos da natureza, constituindo uma posição de 

domínio e controle supremo sobre o meio ambiente. 

 
78 De acordo com Saffioti (2015, p. 20) na pesquisa realizada não se encontrou nenhum caso de fantasia. O 

que pode ocorrer é a criança “enfeitar o sucedido, mas a base é real, isto é, foi, de fato, molestada pelo pai”. 

Para melhor entendimento sobre a pesquisa consultar texto: SAFFIOTI, Heleieth. A transgressão do tabu 

do incesto. Relatório apresentando ao CNPq, 96p. Apoio: CNPQ, 1992. 
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A vida nos primeiros tempos da humanidade poderia ser nômade, seminômade ou 

sedentária dependendo do território em que habitavam. Aparentemente, percebe-se haver 

rodízio de poder, o que se aproxima da compreensão de não se materializar processos de 

dominação, mas sim de dominância ou pré-dominância que se caracteriza como 

“capacidade inata ou adquirida de um membro de um grupo de sobressair, seja pela sua 

personalidade, beleza, capacidade reprodutora (...) mas não inclui a repressão e a coerção 

da vontade dos outros membros do grupo” (MURARO, 2002, p. 15). Isto não descarta 

haver a divisão sexual do trabalho que se apresentava de forma arbitrária e coerente com 

as necessidades do grupo e das relações com o meio onde habitam, ou seja, o trabalho 

executado por homens e mulheres considerava as compreensões e necessidades da vida 

diária. Haviam grupos das quais as mulheres realizam as coletas e o processamento dos 

alimentos coletados e caçados e os homens caçavam e pescavam, outras que as mulheres 

eram as responsáveis pela caça e pesca junto com os homens e assim por diante.  

Portanto, as mulheres apresentam a sua função social muito bem definida no início 

da humanidade, ou seja, a reprodução da vida. O fortalecimento da divisão sexual do 

trabalho emerge pela busca por parte dos homens de uma definição do seu papel no 

núcleo, já que a compreensão da participação dos homens na procriação da espécie só 

acontece há mais ou menos 10 mil anos atrás e os trabalhos das mulheres de produção e 

reprodução da vida, cuidados com alimentação e garantia da sobrevivência neste período 

possuíam mais valor do que os masculinos relativos à caça, pesca e limpeza de terras 

aráveis. Os trabalhos femininos exigiam mais tempos de dedicação do que os dos homens, 

neste sentido, identifica-se que os homens, em função de um relativo ócio em comparação 

com as mulheres, apresentam tempo livre e podiam pensar a respeito das relações 

existentes.  

Saffioti (2015) explica que em razão da caça não ser uma atividade diária, sobrava 

tempo para os homens exercerem a sua criatividade, ou seja, “na chamada ‘sombra e água 

fresca’ que os homens criaram sistemas simbólicos da maior eficácia para destronar suas 

parceiras” (p.62-63). Portanto a divisão sexual do trabalho na sociedade de caça e coleta 

não se explica pela força física, mas sim em razão das mulheres estarem envolvidas com 

o cuidado, em especial, no aleitamento dos seus filhos e filhas. Isto acaba dificultando a 

caça pois o choro do bebê afasta a caça diferente do manejo com os grãos e plantas em 

que as mulheres executam seus trabalhos tendo as crianças próximas ou no seu colo. 
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São as mulheres que descobrem a arte de plantar e escolher os grãos férteis que 

eram colhidos sazonalmente. São elas que pela interlocução ação, observação e reflexão 

contínua do trabalho de coletar, manusear os vegetais para consumi-los diretamente ou 

processá-los além da identificação dos processos envolvendo os elementos terra, água, ar 

e fogo, ainda utilizam as próprias mãos para o cultivo. Seu objetivo era o de diminuir o 

território, já que coleta acarreta o distanciamento do núcleo e, consequentemente, dos 

cuidados com a prole. Somado a isto, são as mulheres que identificavam de que o plantio 

produz mais alimentos e assim qualifica a mantença da vida do núcleo. Portanto, são as 

mulheres as primeiras horticultoras da humanidade, ou seja, são elas que produzem este 

conhecimento, uma epistemologia emergente das relações de produção da materialidade 

do viver. 

O aumento substancial da população exigiu técnicas mais avançadas para o cultivo 

de alimentos a fim de alimentar toda a população. Isto acarretou em trabalhos mais 

pesados e, posteriormente, na utilização de mão de obra escrava, instrumentos e máquinas 

específicas. Ou seja, os homens assumem o trabalho que era das mulheres e o que se 

materializava como ação visando a subsistência, passa a gerar excedentes. Isto também 

levou à busca constante por mais terras visando mais lucro e transformando a sociedade 

primitiva, baseada numa organização de pequenos clãs, em uma sociedade escravista, 

classista, dominante, exploradora. Logo, uma sociedade fundante da compreensão 

autoritária das relações humanas, ambientais, sociais e econômicas.  

A formação do capitalismo se constrói a partir das diferenças sexuais existentes 

reconstruindo novas funções sociais tendo a exploração das mulheres como estratégia 

central no processo de acumulação de capital. A dicotomia trabalho pesado ou leve, e a 

persistência na falácia da naturalidade da diferença entre eles, segundo Paulilo (2016), se 

apresenta clara ao percebermos as variações existentes nas classificações de “leve” e 

“pesado” de acordo com o território no qual se observa. Portanto, a classificação de 

trabalho leve ou trabalho pesado no contexto agrícola sofre variação a partir do sexo do 

trabalhador e das condições de exploração da terra dependendo da região agrícola e é 

mensurado de acordo com a hierarquia familiar que seus realizadores ocupam e não por 

suas características técnicas. O que não muda “é a convicção de que o trabalho feminino 

é mais barato” (PAULILO, 2016, p.110) independente, portanto, do território ou da 

natureza. 
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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: por que se 

paga menos pela realização dessas tarefas? A resposta não deve ser 

procurada em realidades específicas em regiões estudadas ou do próprio 

meio rural como um todo. Essa situação decorre da valorização social 

do homem como “chefe de família”, responsável pela reprodução de 

seus “dependentes”. Assim, o trabalho destes últimos fica em plano 

secundário, cabendo, nesses casos, uma remuneração que apenas 

“ajuda” a composição do orçamento familiar (PAULILO, 2016, p. 115). 

 Portanto, assim como o patriarcado teve uma origem gradual e as epistemologias 

produzidas pelas mulheres no desenvolver da produção do viver seguem paulatinamente 

sendo construídas como inferiorizadas ou condicionadas a não existirem enquanto 

racionalidade na sociedade. Isto no transcorrer da história da humanidade tem o apoio da 

Igreja Católica que reforça a construção de uma doutrina religiosa na qual o ser mulher 

se delineia como secundária ou suspeita, vinculando-a sempre a maternidade e as 

crianças, ao trabalho doméstico e cuidado, sendo desta forma a garantidora da 

prosperidade familiar (SAFFIOTI, 2013). Logo, a sujeição da mulher ao homem se 

apresenta como um princípio da Igreja. Federeci (2017), ao abordar a questão da 

politização da sexualidade argumenta que o clero cristão reconhece um determinado 

poder sexual das mulheres sobre os homens e entende que é preciso exorcizá-lo e, para 

isto, trata de identificar “o sagrado com a prática de evitar as mulheres e o sexo. Expulsar 

as mulheres de qualquer momento da liturgia e do ministério dos sacramentos; tentar 

roubar os poderes mágicos das mulheres de dar vida ao adotar trajes femininos; e fazer 

da sexualidade um objeto de vergonha” (p.80). 

 O vínculo das mulheres com o sagrado tem origem na sua capacidade biológica 

gerarem a vida humana. Durante muito tempo não se compreendia o papel masculino na 

procriação. Até o século XIX, embasado nas ideias de Platão e Aristóteles, acreditava-se 

que o útero feminino fosse um receptáculo vazio que aguardava o recebimento do sêmen 

masculino e que este é que gerava a vida. Apenas em 1827, descobriu-se o processo de 

ovulação. Entretanto a humanidade continuava a encontrar meios de inferiorizar a mulher, 

negando-a o reconhecimento enquanto indivíduo na sociedade (MURARO, 2002). 

 O universalismo iluminista calcou na humanidade a deslegitimação das 

epistemologias que não coadunavam com a homogeneização das relações, enquadrando 

como inferiores ou desqualificadas as experiências contrárias à lógica dominante, 

androcêntrica, racista e classista. O associar das mulheres à natureza, ao exótico, ao 
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irracional, ao não controlável, condiciona-as, assim como, seus trabalhos aos espaços e 

aos tempos do privado. Aos homens, racionais por excelência, é lhes designado a 

ocupação dos espaços e tempos do público, do livre, do político, consolidando com essa 

diferenciação a base para excluir as pessoas de uma efetiva participação na esfera pública 

(MATTOS & PARADIS, 2014). 

A relação, historicamente construída, da mulher com natureza é parte das 

discussões e estudos do ecofeminismo que vem se constituindo desde a década de 1970, 

fruto da busca da reinterpretação das relações humanas com a natureza requerendo que 

estas aconteçam de forma não sexista, com respeito e valorização de todos e todas. 

Siliprandi (2015) ao abordar a questão do ecofeminismo traz os diferentes 

posicionamentos existentes dentro desta concepção e que historicamente vão 

problematizando as relações entre a dominação das mulheres e da natureza sob o 

patriarcado. Isto é, o ecofeminismo essencialista (todas as mulheres são portadoras do 

chama de “feminilidade” voltada a propensão do cuidado, da maternidade, não 

agressividade e da docialidade); o ecofeminismo cultural e espiritualista (questiona o 

androcentrismo das religiões dominantes, em especial, a judaico-cristã e recria a mística 

da “irmandade” feminina, da comunidade de mulheres na busca de recuperar “princípio 

feminino”); e o ecofeminismo ilustrado (baseado no pensamento crítico, na igualdade e 

autonomia das mulheres, no fomento a universalização da ética do cuidado entre humanos 

e natureza), Com base em Alicia Puleo, o ecofeminismo ilustrado se fundamenta na ideia 

de ecojustiça e de um materialismo solidário, contribuindo para a construção de uma 

sociedade sustentável e justa sem o apoio de sentimento místicos e religiosos, permitindo 

“repensar as interfaces do ecologismo com o feminismo e vice-versa, em uma perspectiva 

de ampliação dos direitos das mulheres e reconhecimento das suas contribuições para o 

enfrentamento das crises ambientais atuais” (SILIPRANDI, 2015, p.80).  

Caminhando na interlocução essencial das relações humanas com a natureza o 

desvelar da agroecologia enquanto ciência surge enquanto abordagem agrícola 

incorporando cuidados especiais com o ambiente, mas também com as demais relações 

estabelecidas pela humanidade na materialidade da sua existência. Siliprandi (2015) 

conceitua em linhas gerais a agroecologia enquanto ciência com o objetivo de apoiar a 

transição da agricultura atual baseada massivamente na produtividade e na concepção de 

desenvolvimento rural insustentável para processos agrícolas que conciliam as 
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características ecológicas do ambiente somadas a meios de vida dignos para as pessoas 

envolvidas.  

A agroecologia apresenta três vertentes79 na formulação de seu pensamento, 

associando a diferentes atores e atrizes sociais e teóricos80: a agronômica, a sociológica e 

a indígena/camponesa. Todas vão se desenvolvendo associadamente com lutas sociais 

rurais que questionam as intervenções da Revolução Verde81. Ou seja, a agroecologia é 

emergente de processos de resistência que pela organização social de homens e mulheres 

do campo lutam por relações ambientais, humanas, sociais e econômicas mais justas. É a 

interlocução das áreas das ciências agrárias, do ambientalismo, dos estudos sobre o 

desenvolvimento agrícola e dos estudos sobre os sistemas tradicionais de produção 

indígena e camponesa que nos anos de 1960 e 1970 problematizam e refletem sobre 

sistemas ecológicos e sociais existentes na sociedade (SILIPRANDI, 2015). 

Compreendermos a agroecologia para além de apenas uma abordagem agrícola, 

mesmo tendo a sua definição tradicional embasada enquanto um conjunto de disciplinas 

do âmbito agronômico, social, humano e econômico entrelaçadas inter e 

transdisciplinarmente intervindo e refletindo sobre os agrossistemas82 (ALTIERI, 2004; 

SÉVILLA GUZMÁN, 2001) acreditamos que a mesma se apresenta como uma visão de 

mundo que materializa em um ser e estar no e com mundo dialogando com a 

horizontalidade e diversidade de saberes e de seres. Ou seja, não se resume na valorização, 

nas práticas e técnicas de uma agricultura ambientalmente “limpa” ou “natural”, sem usos 

de elementos químicos tóxicos e pautada numa agricultura orgânica e biológica. Mas sim, 

agroecologia enquanto uma outra racionalidade epistêmica e ontológica que se tece 

essencialmente nas relações humanas, sociais e econômicas tendo a compreensão do 

trabalho enquanto ação humanizadora e potencializadora de relações emancipatórias. 

 
79 Altieri (2004) considera que a agroecologia “integra os princípios agronômicos, ecológicos e 

socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a 

sociedade como um todo” (p.23). 
80 Os teóricos que se destacam na literatura são Miguel Altieri, Stephen Gliessman, Eduardo Sevilla 

Guzmán, Susanna Hecht, Ana Primavesi, entre outros e outras. 
81 Após a 2ª Guerra Mundial a agricultura mundial é marcada pela disseminação do uso intensificado de 

agroquímicos sintéticos, fertilizantes e insumos. Uma tendência que visava à modernização do campo 

através do uso massivo de tecnologias a fim de garantir maior quantidade de alimentos. 
82 Tipo específico de ecossistema, modificado pela ação humana através de atividades agrícolas. A 

agroecologia utiliza os agroecossistemas como unidade de estudo, ultrapassando a visão unidimensional 

vinculada apenas a genética, agronomia e ciência dos solos, incluindo dimensões ecológicas, sociais e 

culturais, sendo que a preservação e ampliação da biodiversidade dos agroecossistemas é o primeiro 

princípio utilizado para produzir auto-regulação e sustentabilidade através do equilíbrio entre plantas, solos, 

nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos coexistentes (ALTIERI, 2004; SILIPRANDI, 2015). 
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Assim, entendemos que o âmago da agroecologia está para além apenas da 

agricultura, mesmo cientes de que seu nascer, dentro da perspectiva científica, emerge 

das reflexões junto às questões agrícolas, seus fenômenos e trabalhos inerentes às relações 

agrícolas e a natureza, na interlocução com a ecologia. Consideramos que o pensar/agir 

agroecológico se inicia com a compreensão da existência de outras epistemologias que 

historicamente foram relegadas ao status de não-existentes ou invisibilizadas pela 

racionalidade ocidental, masculina, branca, heterossexual, europeia e colonizadora. 

Assim como a existência da diversidade de formas de viver e de se relacionar com a 

natureza, seus sujeitos e suas maneiras de interação produtiva e social. É, o que Siliprandi 

(2015, p.87) chama de “afirmação do protagonismo dos 

agricultores/camponeses/indígenas como elemento central na construção de um novo 

desenvolvimento rural” que inclui o diálogo de saberes entre os diferentes conhecimentos. 

Trata-se, conforme a autora, de um diálogo estabelecido no respeito aos sujeitos 

na relação, sem dominados e dominantes, mas sim alimentada na humildade e na 

conscientização do espaço e tempo para “dizer a sua palavra”, como nos ensina Freire 

(2011). Um diálogo de saberes, portanto, organizado em momentos de escuta, de 

perguntas e de falas nos quais a dialogicidade se assume como a essência do pensamento 

na sua dupla função: cognitivo e comunicativo, ou seja, um diálogo que pela reflexão e 

ação assume a palavra como verdadeira práxis social comprometida com a humanização 

(FREIRE, 1982, 2011).  

Bombardi (2017), apresenta o trabalho da família camponesa no cultivo da terra 

como a complementaridade entre masculino e feminino para a fecundação da terra. 

Contudo, a autora chama a atenção para o avanço das culturas capitalistas que 

transformam a terra de um princípio de feminino de reproduzir a vida para uma 

masculinização desta “na medida que o alimento neste mecanismo de reprodução 

ampliada do capital, está sendo transformado em commodities” (2017, p.19). É a 

transformação do alimento em mercadoria, destituído do seu valor de uso. É, portanto, a 

esterilização da terra, ou seja, a terra enquanto bem comum atende à demanda do capital 

e não a demanda humana83. 

 
83 Segundo o Relatório The State of Food Security and Nutrition in the Word 2017 (O estado da segurança 

alimentar e nutricional no mundo, em tradução livre) mostra que 815 milhões de pessoas passam fome no 

mundo, ou seja, 11% da população mundial. Um aumento de 777 milhões em 2015 para 815 milhões em 

2017. http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/relatorio-mostra-que-815-milhoes-de-

pessoas-passam-fome-no-mundo  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/relatorio-mostra-que-815-milhoes-de-pessoas-passam-fome-no-mundo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-09/relatorio-mostra-que-815-milhoes-de-pessoas-passam-fome-no-mundo
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Pensando as mulheres na sua realidade material vinculada na produção e 

reprodução da vida, suas epistemologias se entrelaçam com a materialidade do viver e do 

manter a existência, ou seja, as mulheres criam epistemologias para enfrentar as 

condições materiais da vida. No recorte das mulheres do campo são elas que pela relação 

direta e intrínseca da mantença da vida pelo trabalho com a produção, manipulação, 

conservação ou processamento dos alimentos, da água e do combustível, como a lenha, 

criam e recriam condições de sobrevivência com os recursos naturais e, desta forma, 

sentem toda e qualquer ameaça ao bem-estar e saúde dos sujeitos próximos a si, sendo as 

primeiras a reagir contra processos de privatização, contaminação ou escassez destes 

recursos84.  

A relação mulheres e agroecologia pode ser percebida na história da própria 

agricultura. São elas que há mais de dez mil anos atrás, através da observação da natureza 

para o cultivo de plantas e de sementes, imbuída da responsabilidade do cuidado dos 

filhos e das filhas e das demais pessoas (homens ou mulheres) iniciam pequenos 

processos de domesticação de plantas como podemos discutir, anteriormente. Siliprandi 

(2015, p. 82), a partir dos estudos de Susanna Hecht, aponta a agricultura desde seu início 

como agroecológica, pois era “o resultado de adaptações contínuas dos seres humanos 

aos ecossistemas e às variações ambientais” e a agroecologia atual apenas recuperou esta 

herança agrícola perdida com o avanço excessivo da agricultura moderna.  

Entretanto, a agroecologia atual precisa problematizar as questões para além de 

apenas uma produção agrícola ecológica, mas estar articulada no tripé estruturante da 

sociedade gênero/classe/raça. Neste sentido, não podemos abordar a agroecologia 

simplificando a opção pela agroecologia como o fim de toda discriminação social, 

econômica, política que atinge as mulheres e, assim, por si só emancipador (VERGUTZ, 

CORRÊA, MORETTI, 2018). Mesmo se apresentando como uma ciência “pluri 

epistemológica”, e originalmente emergente de resistências sociais e políticas, existem 

processos de desigualdades de gênero. Siliprandi (2015, p.95) denuncia não haver 

aprofundamentos sobre esta questão nos estudos agroecológicos, ficando a 

 
84 Um exemplo são os movimentos: Movimento de Mulheres Camponesas – MMC, Movimento dos 

Atingidos por Barragens – MAB, Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, Movimento dos 

Trabalhadores Desempregados – MTD e Movimento Popular Urbano – MPU que liderados por mulheres 

lutam pela vida contra o agronegócio, hidronegócio, uso de agrotóxicos, violência contra as mulheres, 

superexploração do trabalho e o desemprego, criminalização da luta e pelo justo financiamento do Estado 

(http://www.mabnacional.org.br/materiais/280211_panfleto_8marco_rs.pdf).  

 

http://www.mabnacional.org.br/materiais/280211_panfleto_8marco_rs.pdf
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problematização apenas no nível macro, ou seja, na produção agrícola existindo um 

“vazio de análise” no nível micro no qual encontram-se as pessoas concretas, homens e 

mulheres, que trabalham na agricultura. Construindo-se um falso desenvolvimento 

sustentável sem o entrelace das análises macro e micro, ou seja, da produção e da 

reprodução do trabalho com os sujeitos e suas especificidades. 

Outra invisibilidade na agroecologia é a epistemológica, ou seja, os referenciais 

teóricos reproduzem a racionalidade androcêntrica, como identifica Siliprandi (2015) ao 

analisar a ausência e omissão de citações da produção de conhecimento de mulheres – e 

mesmo de suas experiências – e/ou de reflexões sobre gênero e resistência delas, 

preocupando em abordar apenas às considerações gerais sobre o sistema agroalimentar. 

É como se, no nível macro, em que os autores agroecológicos dão destaque 

para as formas de resistência dos camponeses às transformações globais, as 

mulheres permanecessem invisíveis. Porém, mesmo quando se desce ao nível 

dos manejos dos agroecossistemas, onde as mulheres necessariamente teriam 

que aparecer (visto que estão em todas as famílias camponesas, trabalhando na 

terra e transformando os ecossistemas), tanto a análise das atividades 

realizadas por elas quanto sua participação enquanto sujeito político 

dificilmente são enfocadas (SILIPRANDI, 2015, p. 97). 

 Por essas razões, faz-se importante destacar o nome de Ana Primavesi85 como 

uma mulher referência na agroecologia no Brasil e na América Latina. Seus estudos estão 

direcionados para a questão do manejo ecológico do solo, muito embora, não mencione 

diretamente a participação das mulheres na construção da agroecologia. Ana Primavesi 

constitui sua vida através de ações e reflexões que perpassam pelo cuidado dos seres e do 

planeta. Sua agroecologia compreende a vida como um conjunto de relações em que os 

humanos são e estão como resultado delas, ou melhor, são nutridos por elas pois 

compreende que a “natureza funciona em conjunto” (PRIMAVESI apud KNABBEN, 

2017, p. 443). Neste sentido ao nutrirmos as plantas através dos cuidados com o solo, 

estaremos nutrindo consequentemente os seres humanos.  

Siliprandi (2015) traz o nome de Maria Emília Lisboa Pacheco86 como a primeira 

autora brasileira a referenciar a participação das mulheres na agroecologia em meados 

dos anos 1990. O trabalho de Maria Emília denuncia a invisibilidade do trabalho das 

mulheres na agricultura e a importância destes para o conjunto do sistema de produção 

agrícola, como os cuidados e mantença da horta, dos pomares, dos animais domésticos e 

 
85 Nascida na Áustria em 3 de outubro 1920, formou-se como engenheira agrônoma e naturalizou-se 

brasileira. Veio a falecer em São Paulo em 5 de janeiro de 2020. 
86 É antropóloga ligada a uma organização não governamental de assessoria a movimentos populares. 
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os trabalhos considerados de naturais de esposa e mãe. Ou seja, argumenta claramente a 

necessidade da agroecologia se aproximar da discussão do “caráter familiar da agricultura 

camponesa” (SILIPANDI, 2015, p.103), buscando desconstruir o mito da família como 

núcleo harmônico e integrado na agricultura familiar e problematizar a reprodução do 

patriarcado neste espaço e nestas relações.  

 A ausência das mulheres tanto nas relações de poder e de decisão como na 

produção do conhecimento, tem na participação delas nas lutas sociais rurais um espaço 

para problematização. Nos anos de 1980 e 1990, o Movimento das Mulheres Agricultoras 

direcionaram suas lutas na articulação gênero e classe tendo a busca pelos direitos 

trabalhistas e previdenciários como grande bandeira de luta. Já nos anos 2000, Siliprandi 

(2015) ressalta que com as pesquisas acadêmicas sobre a participação das mulheres no 

movimento agroecológico identifica-se fatores que possibilitam a melhoria das situações 

das mulheres em sistemas de produção agroecológicos como: valorização dos trabalhos 

tradicionalmente realizados pelas mulheres, mudança no modo de se relacionar com a 

natureza e com as pessoas, na perspectiva da ética do cuidado, exigência da participação 

e integração de todos os membros da família, exigência dos órgãos financiadores da 

presença das mulheres nos espaços de decisão, em cursos, seminários e espaços de 

comercialização dos produtos e a obtenção da renda pelas mulheres, garantindo maior 

autonomia. 

 Entretanto, as mesmas pesquisas demonstram que estas transformações não são 

automáticas e que o domínio dos homens sobre as mulheres permanecia 

independentemente do nível do envolvimento com a agroecologia dentro da agricultura 

familiar, ou seja, o patriarcado permanecia latente em especial nas atividades que 

geravam renda traduzindo muitas das experiências agroecológicas camufladas de uma 

divisão sexual do trabalho igualitária e justa, mas sem divisão do poder. 

 Portanto, pensar as mulheres e as epistemologias exige relacionarmos os nós 

estruturantes da sociedade gênero/raça/classe como traduz Saffioti (1987, 2013, 2015), a 

fim de criarmos alternativas que possibilitem a emancipação das mulheres. E ao 

direcionarmos nosso olhar para contexto das mulheres do campo consideramos a 

necessidade de além de reconhecermos os trabalhos das mulheres (domésticos, cuidados, 

produtivos) enquanto essenciais para a produção agrícola e pecuária, que as mulheres se 

conscientizem na perspectiva libertadora e humanizadora freireana, ou seja, criticamente 

engajando-se na ação transformadora de si e de sua realidade, humanizando-se (FREIRE, 
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2011) e assumindo-se enquanto sujeitos políticos na família, na propriedade e na 

sociedade. 

 E é neste sentido que na próxima parte da tese trazemos a experiência de Ana 

Primavesi, nos desafiando a identificar nos seus trabalhos enquanto mulher, professora, 

pesquisadora, esposa, mãe, avó e profissional da agronomia a sua constituição como 

referência na agroecologia.   

 

6.4 As mulheres como referentes históricos, epistemológicos, pedagógicos e 

ontológicos na Agroecologia: a experiência de Ana Primavesi   
  

Este ponto da tese se desafia a tornar presentes os silêncios que permeiam a 

existência das mulheres na agroecologia, em especial, quando buscamos compreender 

seus primeiros passos. Neste sentido, identificamos a presença de Ana Primavesi como 

uma mulher de visão social de mundo agroecológica que tem sua trajetória de vida tecida 

na elaboração e defesa da agroecologia. Ana Primavesi é uma “mulher agroecológica”. 

Buscaremos, através da análise da sua biografia escrita por Virgínia Mendonça Knabben87 

(2017), encontrar os entrelaces históricos, epistemológicos, pedagógicos e ontológicos 

dos trabalhos, dos pensamentos e do existir desta mulher pesquisadora, engenheira, 

professora universitária, agricultora, esposa, mãe e avó. 

Nos desafiamos realizar a transcriação da vida de Ana Primavesi a partir da escrita 

da sua biografia feita por Kanbben (2017) buscando a tradução desta escrita com o olhar 

de gênero, classe e raça/etnia. Ou seja, recriamos, a partir do texto original da biógrafa, 

os caminhos da vida pessoal e profissional de Ana Primavesi tendo como direção analítica 

e conceitual o ser mulher e a agroecologia88.  

Ao juntar as palavras “mulher” e “agroecologia” materializando o sujeito “mulher 

agroecológica”, busco fazer a interconexão entre o ser mulher, um ser ontológico e 

epistêmico e um estar mulher, situado, historicamente determinado e socialmente 

construído. É um ser e estar concreto que se situa de um modo crítico frente as relações 

 
8787 As histórias e falas de Ana Primavesi estão na sua biografia, escrita por Virgínia Mendonça Knabben 

com o título Ana Primavesi: História de Vida e Agroecologia (2017).  
88 Entendemos e trabalhamos com a transcrição a partir da tese de doutoramento de Edla Eggert (2003) que 

considera a textualização (GATTAZ, 1996), bem como a da transcriação (CAMPOS, 1998) para trazer e 

analisar as narrativas de vida de mulheres pomeranas, agricultoras, luteranas, lideranças em suas 

comunidades do município gaúcho de São Lourenço do Sul.  
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com e no mundo, tendo na materialidade da mantença da existência, da vida dos seres 

humanos e não humanos a sua forma de existir, a agroecologia.  

 Defino a “mulher agroecológica” como um ser que vive e convive com o mundo 

e os demais seres compreendendo a ligação imanente e necessária de todos e todas para 

a existência destes e destas neste planeta. Esta compreensão esta imbricada na luta por 

um mundo justo e solidário sem dominação, exploração e controle tanto sobre as mulheres 

como sobre a natureza. Assim, entendo ambas como estando interligadas. Este sentido 

transcende a compreensão agroecológica como apenas relacionada com o mundo rural, 

ou seja, pretende trazer a agroecologia como uma visão de mundo que precisa 

problematizar todos os espaços e formas de existências.  

 A partir desta concepção, a existência de Ana Primavesi (1920-2020) se traduz 

em uma “mulher agroecológica”. São diversos momentos da trajetória de sua vida que 

podemos identificar e compreender a sua luta como mulher se entrelaçando na sua 

concepção e convicção de viver e existir no mundo. Ela sentiu as consequências de 

grandes tragédias da humanidade, como os efeitos da 1º Guerra Mundial, a própria 2ª 

Guerra Mundial pois nasceu na Áustria e foi presa uma vez acusada de nazista (aos 16 

anos) e outra no pós guerra (1945) na prisão de Judenburg junto a mais de 300 mil pessoas 

com a finalidade de tirar de circulação pessoas que poderiam organizar alguma revolta.  

 Annemarie Conrad nasce em 3 de outubro de 1920 na Áustria, vem para Brasil 

em outubro de 1948, junto com marido Artur Primavesi e o primeiro filho Odo e tem seu 

nome aportuguesado para Ana Maria Primavesi. Sua trajetória de vida, escrita por 

Virgínia Mendonça Knabben (2017), a partir de conversas com Ana e de seu diário escrito 

quando jovem (1938 a 1946), demonstram o cotidiano de uma mulher em sintonia com o 

que é naturalmente condicionado ao ser mulher: o assédio sexual, a constante necessidade 

de provação de que é capaz, de que possui e produz conhecimentos, o casamento e a 

maternidade associada aos trabalhos de cuidados com a família e, por fim, a acusação de 

loucura. Este último, foi acentuado pela defesa inegociável da agroecologia, que vai se 

constituindo em suas ações e reflexões como agricultura alternativa ou agricultura natural, 

mas que parte do solo e das relações com o clima, a vegetação, a água e os 

microrganismos tendo pôr fim a vida. 

“Ana fala da vida!”, como ressalta Knabben (2017, p. 442). Ou seja, fala de 

manutenção da existência dos seres e isto ela aprende pelas suas experiências com 

diferentes pessoas em diversos territórios. São as experiências de Ana, de sua história de 
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vida, que definem sua consciência (THOMPSON, 1984) e possibilitam sua prática 

reflexiva, sua práxis, ou seja, pelas trilhas do pensamento de Paulo Freire podemos 

identificar que Ana Primavesi, teoriza praticando e pratica teorizando, refletindo sobre e 

com suas próprias experiências enquanto “mulher agroecológica”.  

É uma ação sobre o mundo que transcorre pouco a pouco pela consciência do seu 

próprio fazer sobre o mundo, que Freire (1996) chama de “consciência da prática” que 

“gesta sua ciência” e vai constituindo, descobrindo e desvelando o mundo. 

São as experiências da vida cotidiana de Ana Primavesi que se relacionam com a 

família (pai Sigmund, criador de gado, liderança na comunidade e mãe Clara, mãe de seis 

filhos, herdeira do castelo chamado Pichlhofen em que a família morava), com trabalho 

de campo, “serviço braçal” que foi obrigada a realizar para ingressar na universidade e 

que lhe fez a aprender a “lidar com o homem, lidar com o tempo, lidar com a fome, com 

a desnutrição, com as expectativas, a saudade de casa” (KNABBEN, 2017, p. 84), como 

uma das três mulheres estudantes de agronomia na universidade frente aos quase trezentos 

estudantes homens que a assediavam “acima do normal” (Ibidem, p. 123) e que levou ao 

reitor a adverti-la, acusando-a de “fomentar tamanha desordem” (Ibidem, p. 98). 

Experiência com a guerra no constante medo que a obrigava a alternância entre o 

silenciamento e o enfrentamento como mulher frente ao assédio, ao estupro89, a morte e 

a solidão, vão constituindo as relações e as produções do conhecimento de Ana.   

Para Freire o contexto da cotidianidade, do movimento no mundo concreto exige 

a curiosidade, a postura de indagação para haver atividade gnosiológica. O contexto 

concreto se apresenta como reflexivo-crítico quando a curiosidade espontânea passa a 

tornar-se epistemológica e o distanciar do contexto concreto pelo assumir reflexivo do 

contexto teórico se apresentar como consciência e não como ação mecânica. Neste 

sentido, autodescrição do movimento de Ana no mundo concreto da cotidianidade se 

 
89 Uma das escritas do diário de Ana traz um relato que indica o medo da violência sexual: “(...) de repente 

alguém as chama por trás: “Bom dia, pequenas damas”. Annemarie enxergou sobre os ombros as caras de 

dois oficiais russos em uniformes impecáveis, um pouco perfumados demais. “Podemos ajudar em alguma 

coisa?” um deles perguntou, sarcástico. “Ah, sim”, disse Annemarie imediatamente, “vocês podem capinar 

as verduras, é muito importante”. Ela não tinha medo. Os dois olharam desconfiados para as meninas. Só 

Annemarie conversava, Erika [a irmã mais nova] não entendia russo. “Vocês são as filhas da casa?” – 

perguntaram “O que vocês estão pensando? Somos apenas trabalhadoras”.  Os soldados abanaram a cabeça. 

“Vocês não parecem trabalhadoras, mesmo com as mãos duras e calejadas”. “Bem nos somos estudantes 

de trabalho”. Isso eles compreendiam. “Então, de noite viremos visitar vocês”. “De noite, nós estaremos 

cansadas e vamos dormir”. “Não faz mal, vamos entrar nas suas camas e conversar”. (p. 182). 
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encharca de intencionalidade de consciência. Ela é um corpo consciente que nas 

experiências relacionais e de vida, apresenta a disposição de “espantar-se diante das 

pessoas, do que elas fazem, dizem, parecem, diante de fatos e fenômenos, da boniteza e 

da feiura” tendo a contaste “necessidade de compreender para explicar, de buscar as 

razões de ser dos fatos” (FREIRE, 1995, p. 76). 

A sua formação acadêmica em engenharia agronômica na Universidade Rural 

para Agricultura e Ciências Florestai, a Boku em Viena, Áustria e o doutoramento em 

Cultura dos Solos e Nutrição Vegetal não distanciou Ana da inquietação permanente de 

aprender junto as pessoas. A trajetória de sua vida demonstra sua imanente curiosidade 

frente aquilo que lhe apresentava. Uma curiosidade que se traduzia em determinação, 

observações, questionamentos, aprendizagens e afagos que a ajudava em suas reflexões, 

mas também aos demais envolvidos. Como quando pessoas doentes vinham ao encontro 

dela, em sua casa, para serem atendidas pela “doutora”:  

Um dia, uma senhora vieram à casa da fazenda trazendo o filho. Contou 

que o moço era policial, mas duas a três vezes por sai era acometido por 

um ataque epiléptico, o que lhe valera uma dispensa do posto. A mãe 

estava desesperada, porque era pobre e não podia manter um filho 

adulto e doente. Mais uma vez, Ana explicou que não era médica, mas 

doutora em agronomia, mas não adiantou. “Doutor é doutor, diziam” 

(...). Ana usava ervas, porque se não curassem, mal não fariam. E assim 

receitou um remédio para vermes (...) A receita ela tinha ganhado de 

uma índia e continha nove plantas e substâncias muito difíceis de achar. 

A mãe do rapaz (...) fez o preparado e obrigou o filho a tomá-lo. Dois 

dias depois apareceu para contar que do filho saíram duas bacias 

repletas de vermes (...). O problema estava resolvido (...) (KNABBEN, 

2017, p. 314). 

Logo apareceu uma moça que quase não andava. Seu problema estava 

no coração, uma vez por semana ela ia ao médico para receber uma 

injeção diretamente na veia coronária, porque seu coração ameaçava 

parar. Ana explicou, de novo, que não era médica. (...) Corria risco, 

inclusive de ser vista como charlatã. De novo não adiantou. A família 

acampou em frente à casa (...) Quando Ana viu a moça mais uma vez, 

não aguentou: os olhos estavam afundados em buracos quase negros. 

(...) Penalizada, resolveu receitar chá de folhas de abacate para os rins, 

e depois de dez dias, chá de cabelos de milho verde. (...) A família deu 

os chás e ela sarou (KNABBEN, 2017, p. 315). 

As experiências existenciais, históricas e sociais de Ana vão se entrelaçando. E a 

“mulher agroecológica Ana Primavesi” elabora conceitos e formas de ser, estar e existir 

no e com o mundo identificando a ligação das necessidades, do desenvolvimento e da 

nutrição das plantas com a nutrição do ser humano, “[m]esmo tentando ter uma 
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alimentação saudável, as pessoas ficam doentes, porque se a planta esta deficiente, o solo 

também está. E quem se alimentar das plantas doentes terá uma nutrição deficiente 

(KNABBEN, 2017, p. 429). É o conhecimento produzido pela experiência na relação com 

e no mundo que a faz concluir: “toda a natureza é igual: a planta, o animal e o ser humano, 

o princípio é o mesmo” (Ibidem, p. 362). 

Gebara (2015) compreende que este conhecimento emergente e inerente a vida 

cotidiana é anterior ao conhecimento da vida científica, mas também é condição para este 

se realizar. Neste sentido, podemos pensar que Ana produzia seus conhecimentos 

agroecológicos para além de uma epistemológica única – conhecimentos são frutos de 

suas relações com as epistemologias da vida cotidiana do ser mulher em diferentes 

territórios e situações, assim como, também através das experiências com outras mulheres 

que a ajudaram a enxergar a partir de outras formas de ser e existir. 

 Uma destas mulheres é Perciliana, que trabalhou na casa de Ana em Passos – MG. 

Perciliana era uma mulher de uns 40 anos, filha de uma índia que fora adotada por uma 

negra escravizada quando se perdeu fugindo dos homens brancos e se casou aos 12 anos 

com o filho da mãe de criação. Com ela Ana teve experiências que não sabia como 

explicar, “Perciliana foi uma presença ao mesmo tempo bem-vinda e inquietante”. Ela 

cuidava da casa e dos filhos de Ana e chegou quando ela ainda estava grávida de Carin90. 

As experiências que teve com Perciliana são relacionadas com a vida e com a natureza.  

Knabben (2017, p 292 - 293), trazendo as falas de Ana Primavesi, conta a surpresa dela 

quando o neto recém-nascido de Perciliana foi levado para que a avó o conhecesse e está 

negou-se a pegá-lo no colo. Ana ficou sentida e perguntou “porque você não pegou seu 

Netinho?” e ela respondeu, “não quero me apegar a esta criança, que vai morrer antes de 

fazer um ano”. Ana assustou-se, “por que essa criança tão saudável e bonitinha deve 

morrer?” Perciliana respondeu: “não viu? Quando dei a ele uma flor, ele a olhou 

encantado e ficou com ela na mão. Quando dei a sua filha, ela a destruiu quase 

imediatamente”. E Ana incrédula não compreende: “por que uma ação destrutiva de um 

nenê era sinal de vitalidade?” Alguns meses depois o neto acabou morrendo. 

Com Percialiana, Ana também aprendeu sobre ervas medicinais. Seu marido Artur 

teve febre amarela e ao receber a notícia de que febre não tinha cura, Ana foi-se ao mato 

 
90 Carin Anne Claire Margarete Baronesa Primavesi, é a segunda filha de Ana Primavesi nasceu em 1951. 

O primeiro filho é Odo Maria Artur Pedro Rudolfo Barão Primavesi, que nasceu na Áutria antes do casal 

vir ao Brasil, em 1948. E em 1953 nasceu seu caçula Artur Maria Oto Paulo Antonio Carlo Barão Primavesi. 
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e procurou os índios perguntando a cura deste mal. Não conseguiu respostas. Percebeu 

que deveria mudar a pergunta, já que tinha identificado que o fígado era atacado nessa 

doença. Assim, passou a perguntar aos índios: “o que vocês fazem para os problemas de 

fígado e bílis?” (PRIMAVESI apud KNABBEN, 2017, p. 294), e eles começaram a passar 

receitas utilizando ervas medicinais. Como Ana, naquele tempo, meados da década de 

1950, não distinguia a maioria das ervas, Perciliana a ajudou, já que conhecia muito sobre, 

e juntas conseguiram curar Artur. 

 Estas são experiências que têm sua base na relação intrínseca do amor e do saber 

que possibilitaram à Ana Primaversi produzir suas reflexões, criar e recriar novos 

conhecimentos sobre a vida. Para Freire (1996), só pode ser possível compreender a vida 

com amor e com a incessante busca do conhecimento. O entrelace do amor e do saber se 

materializam pela curiosidade para ele. É uma curiosidade problematizadora e 

inquietante, ou seja, epistemológica que pela busca constante do “ser mais” assume uma 

postura questionadora frente ao mundo, ao seu cotidiano e as suas experiências na 

existência da vida diária, produzindo novos conhecimentos.  

E, é essa curiosidade epistemológica que Ana desenvolve frente as experiências 

com essas mulheres que atravessam a sua existência. Estes acontecimentos do movimento 

da cotidianidade lhe provocam dúvidas, mexem com as certezas construídas em outras 

situações de sua vida pessoal e acadêmica. Como quando questiona a compreensão de 

Perciliana de que uma ação destrutiva de um nenê seria sinal de vida e também quando 

identifica a necessidade de alterar a pergunta que fez aos índios na busca da cura da febre 

amarela. São estas reflexões, a partir e com as ações da vida cotidiana, que fazem Ana 

produzir novos conhecimentos que vão a tornando uma mulher agroecológica.  

  Dona Palmira foi outra mulher que trabalhou junto à família de Ana quando da 

mudança para Itaberá-SP. Da mesma forma que Perciliana, esta mulher trabalhou nos 

cuidados com os filhos de Ana. A necessidade de apoio de outras mulheres nos cuidados 

com a casa e os filhos é descrito várias vezes na trajetória da vida de Ana Primavesi. A 

ausência e distanciamento do pai Artur com os cuidados diários com os filhos a 

sobrecarregava, pois além dos trabalhos domésticos e de cuidado ela “ajudava seu marido 

em seu trabalho, fazia análise das amostras do solo, detectava as deficiências nas plantas 

e outras coisas a pedido de Artur"91. Nas palavras de Ana, “Artur não era muito paciente 

 
91 Ana Primavesi e Artur Primavesi escreveram juntos, pela Editora Melhoramentos nove livros, na década 

de 1950. 
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com as crianças. Estava sempre ocupado trabalhando, e se incomodava com a 

movimentação na casa, algo normal quando se tem filhos pequenos” (KNABBEN, 2017, 

p.319 - 320). 

 O enquadramento histórico e social das mulheres ao trabalho doméstico e do 

cuidado atinge Ana diariamente, “atarefada com as crianças e com a casa, ela ainda 

conseguia ajudar o marido” (KNABBEN, 2017, p. 293). Este é mais um dos trechos em 

que identificamos que a biógrafa de Ana Primavesi ecoa a naturalização imposta as 

mulheres, isto é, da responsabilização das mulheres pelos trabalhos com os sujeitos a 

serem cuidados – filhos, filhas, doentes, idosos e os homens do lar – assim como da 

compreensão de “ajuda” quando a referência são os trabalhos intelectuais. Isto porque a 

biógrafa faz a referência as publicações conjuntas de Ana e seu esposo, mas a coloca na 

posição secundária quando recorrentemente traz a participação de Ana como “ajuda” aos 

trabalhos realizados com o esposo.   

Ana com o apoio das mulheres que vão passando na sua vida consegue associar 

os trabalhos do cuidado e doméstico e os trabalhos dos estudos e de escrita que envolvem 

o seu observar curioso, sendo que este aparece sempre entrelaçado com a necessidade da 

mantença da vida. Como nos passeios que fazia com os seus filhos, em que filha Carin 

relata que “pelo caminho Ana catava matinhos como dente-de-leão, beldroega, taioba e 

outras ervas que iriam comer mais tarde” (p.299). É a mulher agroecológica que imersa 

nas necessidades da mantença e reprodução da vida precisa buscar alternativas para 

efetivar, defender e garantir a sobrevivência dos que a rodeiam.  

Os anos iniciais da chegada ao Brasil são de dificuldades financeiras para a família 

Primavesi e para manter a vida, a “mulher agroecológica”, faz uso das epistemologias da 

vida cotidiana que vão se entrelaçando com as demais epistemologias (científicas, 

filosóficas) (GEBARA, 2015), que inundadas da sua curiosidade epistemológica vão 

constituindo, o que mais tarde, seria denominado de “agricultura ecológica” ou 

“agroecologia92”. 

 
92 A biografia de Ana Primavesi também traz os caminhos que vão sendo trilhados no constituir de um 

grupo de pessoas no Brasil que, envolvidas com agricultura e ecologia e identificadas com outras formas 

de produzir, tendo a vida como prioridade vão organizando grupos associativos. Entre estas pessoas 

estavam Yoshio Tsuzuki (agrônomo japonês, defensor da agricultura orgânica) que junto com Ana e outras 

pessoas fundaram a Associação da Agricultura Orgânica - AAO e José A. Lutzenberger (engenheiro 

agrônomo, militante ecológico). O contato de Ana com a Fundação Mokiti Okada que abordava a questão 

da Agricultura Natural foi onde Ana encontrou ressonância em suas reflexões, já que para ela a Agricultura 

Orgânica pensa no orgânico como não químico e usa técnicas orgânicas para o cultivo e a Agricultura 

Natural ela considera a mais agroecológicas de todas, pois a agroecologia “lida com a concepção de todos 
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Ana Primavesi dizia “agricultura ecológica” ou “agroecologia”, 

explicando que a agricultura orgânica trabalhava com matéria orgânica 

no lugar do adubo químico – era uma agricultura que substituía os 

insumos, mas que não procurava atacar as causas de problemas -, e a 

ecológica trabalhava com o conjunto de fatores naturais de um local, 

incluindo solo-água-clima, uma agricultura adaptada ao lugar. Ana 

sempre explicava que, para saber qual a cultura se adapta melhor a 

determinado lugar, joga-se um punhado de sementes das diferentes 

espécies ou variedades na terra, e a que brotar com mais força é a “eco-

lógica”, apta a crescer bem naquele terreno (ou ecótipo) (KNABBEN, 

2017, p. 425). 

A legitimação de uma outra forma de conhecer, pensar, ser e existir fora do que 

padroniza e dissemina o sistema mundo em que estamos imbricados fundamentado na 

expropriação, exploração e domínio da natureza, se apresenta no que considero de 

suspiros de resistência. Isto porque entendo a resistência pelos caminhos conceituais de 

Freire que as vê como manhas necessárias para que haja a sobrevivência das e dos 

oprimidos e oprimidas frente aos opressores e opressoras. Não são como movimentos de 

reação ou autodefesa, mas como ações “ou política ofensiva” (MORETTI, 2010, p. 360). 

Neste sentido, considero suspiros de resistências, pois frente ao sistema mundo 

capitalista, patriarcal, racista, colonialista, imperialista, sexista, lgbtfóbico e demais 

opressões, as resistências se materializam como pequenos suspiros de esperança de 

libertação, ou seja, respiros fortes e prologados de resistência a opressão e a exploração.  

Ana teve uma vida envolta em suspiros de resistências: resistiu a guerra, à fome, 

ao medo da violência física e sexual, a perda dos dois irmãos para guerra, a perda de seu 

filho caçula Artur em um acidente de carro aos 32 anos. Resistiu há muitas provocações 

de pessoas e instituições contrárias ao que Ana disseminava em suas palestras e livros. 

Resistiu até as ameaças das quais não fala. Resistiu as constantes investidas financeiras 

de multinacionais voltadas ao que Ana considerava de “trabalhos contra a vida”93. E 

também foi chamada de louca por um reitor de uma universidade que se negou a 

cumprimentá-la dizendo: “Para loucas, não dou minha mão” (KNABBEN, 2017, p. 437). 

O enquadramento das mulheres como loucas é uma construção cultural, política e 

social que historicamente vai se constituindo para o fortalecimento do capitalismo. É este 

o pensamento de Federici (2019), que fala da loucura através da acusação das mulheres 

 
os componentes da vida” pois “é um modo de produzir no qual você equilibra e harmoniza a vida” 

(KNABBEN, 2017, p. 462). 

93 Um destes convites relatos em sua biografia é o da fumageira Souza Cruz que insistia para Ana dar 

assistência técnica nos campos de tabaco. “A cada negativa, a oferta monetária subia, ao que ela recrutava: 

“Não adianta, por nada no mundo vou trabalhar contra a vida!” (KNABBEN, 2017, p. 431). 
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de bruxas. As mulheres que produziam conhecimentos que não seguiam ao estabelecido 

pela racionalidade científica foram consideradas como contrárias a ordem social. Este 

cercamento epistemológico das mulheres foi também um cercamento de seus corpos e 

das suas relações com outras pessoas e com a natureza.  

 Lagarde (2015) chama estes cercamentos de cativeiros, os quais considera como 

categoria antropológica que define culturalmente o estado das mulheres no mundo 

patriarcal se materializando politicamente nas relações das mulheres com o poder e com 

as suas privações da liberdade. Neste sentido, as mulheres não são presas, mas sim estão 

presas. O que Lagarde define como, “están cautivas94” pelo poder que as encanta mas que 

está nos homens, “están cautivas” no seu corpo pré-derminado pela sociedade, “están 

cautivas” do seu medo de mudar, pois desconhecem outras formas de ser e existir que não 

seja pela sujeição, “están cautivas” das famílias, da religião e do Estado e “están cautivas” 

de si mesmas, o que as aprisiona na compreensão de si pela impossibilidade subjetiva que 

é apoiada e reproduzia “por um conjunto de relações e de instituições econômicas, sociais, 

jurídicas, religiosas, eróticas e políticas, que fazem as mulheres cumprir uma ordem social 

convertida em ordem vital cósmica95” (LAGARDE, 2015, p. 146).  

A loucura é um cativeiro que trabalha na desmoralização cognitiva das mulheres, 

ou seja, é a perda da credibilidade, da confiança na e da palavra das mulheres. Freire 

(2011a) nos diz que a confiança e a fé são condições a priori do diálogo que possibilita o 

encontro dos homens e das mulheres, que mediatizados pelo mundo, podem pronunciá-

lo e pronunciando-o vão conscientes agindo e transformando a si e ao mundo, pois a 

palavra ganha significação para este transformar. Ao enquadrar as mulheres como loucas 

retira-se delas a possibilidade de “dizerem a sua palavra”, determina-se a cultura do 

silêncio nutrindo-se a compreensão da incapacidade moral e intelectual, fruto de 

patologias mentais que proporcionam ações desajustadas na sociedade e, portanto, devem 

ser colocadas às margens e desconsideradas, ou seja, não levadas à sério. 

Para Lagarde (2015), numa sociedade construída na base dicotômica do bem e do 

mal, as mulheres consideram loucas todas as outras mulheres, o que a autora denomina 

de “loucura da inimizade”96 já os homens consideram loucas todas as mulheres, a 

 
94 “Estão presas” (LAGARDE, 2015). 
95 Tradução livre de “por el conjunto de relaciones y de instituciones económicas, sociales, jurídicas, 

religiosas, eróticas y políticas, que hacen a las mujeres cumplir um orden social convertido em orden vital 

cósmico” (LAGARDE, 2015, p. 146).  
96 Tradução livre de “loucura de la enemistad” (LAGARDE, 2015, p. 497). 
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“loucura da virilidade”97. É a constituição do paradigma político da racionalidade mestre 

e única que configura a loucura patriarcal, na qual as loucas são:  

As suicidas, as santas, as histéricas, as solteironas, as bruxas e as 

enfeitiçadas, as monjas, as possuídas e as iluminadas, as mães ruins, as 

madrastas, as que matam seus filhos, as putas, as castas, as lésbicas, as 

na menopausa, as estéreis, as abandonadas, as políticas, as sábias, as 

artísticas, as intelectuais, as mulheres sozinhas, as feministas98 

(LAGARDE, 2015, p. 497) 

 As epistemologias de Ana Primavesi vão de encontro com a proposta de produção 

e reprodução do mundo capitalista. O projeto de sociedade que ela acredita, passa pela 

compreensão da agricultura como ação necessária para alimentar os homens e mulheres 

numa perspectiva equilibrada com a natureza, compreendendo o todo. Esta proposta 

contra hegemônica de ser e estar no mundo tem a base numa outra compreensão 

epistemológica, não imediatista, em que a vida é o ponto central de tudo.  

Para a “mulher agroecológica” Ana Primavesi a vida não pode ser explorada e 

dominada em todas as relações existentes, humanas e não humanas. A compreensão de 

interdependência dos seres na natureza na perspectiva crítica de classe acompanha as 

reflexões de Ana. Como a sua postura crítica e reflexiva frente a fome na guerra e no pós-

guerra, “em suas memórias, guarda a cena de crianças famintas perambulando pela cidade 

e implorando comida, cujos pais tinhas sido mandado para o front e as mães estupradas e 

mortas” (KNABBEN, 2017, p.166). Também, através do contato com Movimento dos 

Trabalhadores Rurais, Via Campesina e Pastoral da Terra, entendeu a necessidade de uma 

reforma agrária que além da terra considerasse as e os sujeitos do campo. Pois, estes e 

estas precisam de apoio financeiro e formativo já que a posse da terra precisa garantir a 

segurança alimentar - a alimentação é direito humano. Afinal, conforme Ana, o “entregar 

da terra a colonos não é o fim de um processo, é o início” (KNABBEN, 2017, p. 454). 

A questão de gênero não passa despercebido por Ana em suas reflexões, muito 

em bora não seja o seu foco. A esperança, a confiança e fé na vida através da agricultura 

que produz o alimento saudável, fruto de um solo saudável que irá nutrir a vida dos seres 

humanos e não humanos, aponta para um conhecer e reconhecer dos trabalhos das 

 
97 Tradução livre de “loucura de la virilidad” (LAGARDE, 2015, p. 497). 
98 Tradução livre de: “Las suicidas, las santas, las histéricas, las solteironas, las brujas y las embrujadas, las 

monjas, las posesas y las iluminadas, las malasmadres, las madrastas, las filicidas, las putas, las castas, las 

lesbianas, las menopáusicas, las estériles, las abandonadas, las políticas, las sabias, las artistas, las 

intelectuales, las mujeres solas, las feministas” (LAGERDE, 2015, p. 497).  
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mulheres. Para Gebara (2015) a maneira como expressamos nosso conhecimento do 

mundo revela nosso lugar social e cultural fazendo com que valorizamos ou não certos 

conhecimentos. Ana valoriza a vida, e por muitas vezes, garantiu e manteve a vida de 

pessoas próximas a si pela compreensão epistemológica agroecológica associada as 

epistemologias da vida cotidiana do ser mulher.  

Portanto, mesmo que Ana Primavesi não tenha exposto em seus livros ou falas 

questões específicas sobre mulheres, analisando o patriarcado no mundo da agricultura, 

consideramos que Ana Primavesi sentiu, identificou e compreendeu a opressão patriarcal 

presente na sua vida e nas relações com a agricultura. Nem sempre, enquanto mulheres, 

conseguimos realizar a análise da opressão e dominação patriarcal presente em nossas 

vidas em razão da compreensão conceitual de como se estabelecem as relações de gênero 

dentro das convivências que estabelecemos, hierarquizando e classificando os 

conhecimentos, os trabalhos, a estrutura do poder, os espaços por gênero. Mas 

entendemos que Ana expõe sua consciência de mulher dentro do mundo da agricultura 

quando ela expressa: “embora o homem se sinta mais macho quando até sabe dançar valsa 

com seu trator no campo, a terra não gosta disto” (PRIMAVESI apud KNABBEN, 2017, 

p. 464) ou quando vendo a luta de sua filha Carin para melhorar o desenvolvimento 

intelectual da neta Paola que nascera prematura e enfrentava dificuldades escolares, fez o 

diagnóstico e receitou cobalto, zinco, cobre, ômega 3 e seiva de jatobá, uma “adubação” 

para permitir a absorção do ferro recomendando pela medicina tradicional e “pouco a 

pouco, Paola floresceu” e levou para vida de médica a receita da vó: “sua adubaçãozinha” 

(KNABBEN, 2017, p. 362).  

 São os trabalhos socialmente necessários e que se materializam em trabalhos das 

mulheres, os quais Arruza (2017) aponta, a partir da teoria da reprodução social, como 

trabalhos de reprodução e mantença da vida, que Ana Primavesi vive como uma mulher 

construída socialmente para exercer estes trabalhos e que pelos movimentos conscientes 

da cotidianidade da vida relaciona com conhecimentos técnico agrícolas, mais tarde 

chamados de agroecológicos.  O filho primogênito de Ana, Odo, traz estes conhecimentos 

como lembranças da presença da mãe na vida da família:  

Lembro-me dos chás de carqueja, erva cidreira, quebra pedra, 

laranjeira, camomila e a famosa infusão de arruda fervida no vinho tinto 

para dar elasticidade as artérias e reduzir problemas de coração. Mamãe 

era cozinheira, doceira, farmacêutica, professora, costureira, promotora 

de atividades lúdicas. Sim, ela costurava, tricotava e bordava muito. 

Fazia muitos trabalhos manuais e tratou da saúde até de cachorros de 
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um circo que esteve em Itaberá (…) nos estudos, tomava a lição 

(KNABBEN, 2017, p. 319).  

 Quando assume a docência na Universidade Federal de Santa Maria – UFSM em 

1960, Ana diminui o seu convívio exclusivo com os filhos e o lar. Com o avançar do 

tempo associado ao trabalho acadêmico e a escrita do livro Manejo Ecológico do Solo99 

que publica em 1980, três anos após a morte prematura do marido Artur Primavesi, Ana 

começa a ser mais requisitada para palestras e cursos. Dificilmente Ana recursava 

participar dos eventos. Era convidada para atividades de campo como também para ações 

de formação. Knabben (2020) define seu jeito de ensinar e de escrever suas obras como 

uma ‘didática amorosa” pois ensinava e escrevia com simplicidade e cativava a todos e 

todas com seu jeito simples e respeitoso com a natureza. Tinha postura de defesa do 

campo e dos sujeitos deste campo, os agricultores e as agricultoras, queria que eles e elas 

enxergasse sua importância para todos e todas, do campo a cidade, porque “se campo vira 

deserto, não há mais possibilidade de vida humana. Com o solo, vive e morre o homem 

(sic)” (KNABBEN, 2017, p. 429). 

 Ana Primavesi se aproxima dos pensamentos freirianos ao acreditar na 

importância e na sabedoria dos camponeses e camponesas. Ao acreditar que pelo diálogo 

problematizado e amoroso é possível resgatar seus conhecimentos enquanto sujeitos 

agentes de sua história. Assim como fez Freire (1982) Ana reconhecia os conhecimentos 

empíricos dos agricultores e das agricultoras e identificava em alguns técnicos e 

agrônomos a falta deste reconhecimento. Percebia que tinham a compreensão de que as e 

os sujeitos do campo não eram sujeitos cognoscentes, não produziam o conhecimento 

necessário e pertinente a compreensão de produção agrícola indispensável para a 

humanidade e, portanto, precisam ser estimulados para a produtividade. Ou seja, são 

transformados em objetos do conhecimento, o que revela o “equívoco gnosiológico” de 

sua “absolutização da ignorância” nas palavras de Freire (p. 45-46). Ana reconhece isto 

quando conheceu um trabalhador rural analfabeto e ficou impressionada com sua 

capacidade de observação: 

O agrônomo chefe estava mostrando o campo com a sua planilha na 

mão e explicou que naquele local tinha sido cultivado tomate. O 

operário que lá trabalhava ouviu-o e disse com toda convicção: “Não 

senhor, foi alface”. Irritado, o agrônomo perguntou como podia saber 

disso, se estava trabalhando apenas há uma semana e aquela parcela 

 
99 O livro é considerado um best seller dentre os livros técnicos da agricultura. Ana o escreveu desde sua 

chega na UFSM e nele se propor a escrever todo o conhecimento e conceitos interligados, pensando e 

propondo uma visão sistêmica e ecológica.  
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havia sido colhida há duas semanas. O homem respondeu: “Pela 

vegetação”. O agrônomo chamou o capataz e perguntou: “Aqui não 

tinha tomate?” O homem negou com a cabeça. “Não tinha não, a 

semente do tomate não chegou a tempo e então plantamos alface para 

não deixarmos o campo muito tempo sem cultivo.” E como o 

trabalhador sabia disso? Pelo mato que crescera ali (KNABBEN, 2017, 

p. 428).  

 A “mulher agroecológica” Ana Primavesi, articula trabalho e educação nas suas 

experiências de vida. Um trabalho humanizador, que parte e está entrelaçado com a vida, 

a vida das e com as pessoas. Uma vida de qualidade para todos e todas, na qual a qualidade 

assume o significado de bem viver e que para isto necessita e sempre necessitou do 

trabalho dos cuidados. Cuidados com a terra, com a água, com a vegetação, com os 

animais, com os homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, enfim, com todos os seres 

que existem neste planeta e que são dependentes uns dos outros a fim de manter a vida.  

 Portanto, é essa existência articulada com a vida e seus cuidados que tramam a 

existência das mulheres na agroecologia. Ana Primavesi fez isso durante sua vida 

alterando momentos de silêncio perante aquilo que a afetava enquanto mulher inserida no 

mundo da agricultura, historicamente constituído como masculino, e momentos de voz 

emergente de sua luta em defesa da vida e da agroecologia. A “mulher agroecológica” 

Ana Primavesi tem suas experiências históricas, epistemológicas, pedagógicas e 

ontológicas tramadas em vozes e silêncios inerente ao ser mulher, e são com elas que se 

constitui como referência na agroecologia e também no processo pedagógico da EFASC. 

Neste sentido, dando continuidade as reflexões dessa tese, trazemos as vozes e os 

silêncios das mulheres egressas da EFASC através de suas experiências na pedagogia da 

alternância da escola.   

A análise das mulheres egressas da pedagogia da alternância da EFASC nos 

permite compreender de forma mais profunda a existência e as relações das mulheres na 

relação trabalho e educação da pedagogia da alternância da EFASC já que todas as 

egressas passaram pelos processos formativos da formação em alternância imbricado no 

projeto político pedagógico desta instituição escolar entrelaçadas nos nós históricos, 

epistemológicos, ontológicos e pedagógicos localizados e situados em ser e estar como 

mulheres da pedagogia da alternância da EFASC e, portanto, tornam-se sujeitos 

importantes e fundamentais para compreensão da proposta desta tese coerentes com nossa 

intenção investigativa participante feminista. 
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7. MULHERES EGRESSAS DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA DA EFASC: 

SUAS VOZES E OS SEUS SILÊNCIOS  

 Propomos nesta parte da tese, apresentar as vozes e os silêncios das mulheres 

egressas da pedagogia da alternância da EFASC com a finalidade de identificar como foi, 

enquanto mulher, o caminhar formativo na dinâmica da pedagogia da alternância na 

relação trabalho e educação. Assim como identificar como estas jovens mulheres, após 

saírem da escola, estão estabelecendo suas relações produtivas e reprodutivas a fim de 

podermos compreender os nós que entrelaçam sua existência como mulheres egressas da 

EFASC.  

Para a realização de nossa análise, compreendemos como egressas da EFASC as 

estudantes mulheres que concluíram seus estudos no período de 2011100 a 2019. São 55 

mulheres, que representam 22% do total de homens e mulheres estudantes concluintes 

dos cursos de Ensino Médio e Técnico em Agricultura. Para esta pesquisa traremos as 

compreensões pedagógicas, epistemológicas, históricas e ontológicas de 33 destas jovens 

egressas, o que representa 60% do total de egressas da EFASC, que aceitaram o convite 

de participar desta pesquisa pelo Google Formulários. Conforme mencionado no capitulo 

3, o convite atingiu a totalidade delas através de contato telefônico e via canais de 

comunicação virtual como Facebook, Instagram e WhatsApp.  

 Neste sentido, este conjunto pesquisado de mulheres egressas da pedagogia da 

alternância da EFASC, caracteriza-se por estarem na faixa etária de 18 a 28 anos e de 

concluírem sua formação no curso de ensino médio dentre os anos 2011 a 2019, sendo 

que o curso de ensino técnico profissionalizante em agricultura101 que tem exigência do 

Estágio Curricular como obrigatório e que deve ser realizado após o término do curso de 

ensino médio e dos módulos do curso técnico para titulação, teve 94% das jovens que 

realizaram ou estão realizando este estágio e apenas 6% optou por não realizar. Portanto, 

não obteve a titulação de técnica em agricultura. Com relação a continuidade dos estudos 

no ensino superior 55% das egressas estão cursando ou cursou a graduação em sete 

instituições de ensino superior, sendo que 33% optaram pela Universidade de Santa Cruz 

do Sul - UNISC, 28% pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS – 

 
100 A EFASC iniciou suas atividades em 2009, e a primeira turma formada foi em 2011. 
101 Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul – EFASC possui autorização e credenciamento para oferta 

de Curso de Ensino Médio conforme Parecer do Conselho Estadual de Educação – CEED/RS nº 142 de 29 

de janeiro de 2009, e oferta de Curso Técnico de nível Médio em Agricultura – Eixo Tecnológico Recursos 

Naturais conforme Parecer do CEED nº 692 de 10 de novembro de 2010 e Resolução e Deliberação nº 

525/2019.  
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Unidade de Santa Cruz do Sul, 22% pela Universidade do Norte do Paraná – UNOPAR 

– Unidade de Santa Cruz do Sul e 6% no Centro Universitário Internacional UNINTER. 

Apenas 6% das estudantes estudam em universidades públicas federais (Universidade 

Federal de Santa Maria - UFSM e Universidade Federal de Pelotas - UFPel) que estão 

distantes da região do Vale do Rio Pardo, cerca de 130km e 270km, respectivamente, 

exigindo organização financeira e estrutural, como: moradia, alimentação e transporte, o 

que pode indicar a dificuldade das jovens mulheres de se afastarem da família e, por esta 

razão, a vinculação às instituições de ensino superior mais próximas de suas comunidades 

de origem (FIGURA 13): 

Figura 13- Caracterização das egressas da EFASC - faixa etária/ continuidade dos estudos/ realização 

Estágio Curricular Obrigatório/ Instituições de Ensino Superior – IES que cursam 

 

FONTE: Elaborada pela autora 

Das egressas que cursaram ou estão cursando graduação nas IES a opção pelos 

cursos de Agroecologia, Agronomia, Licenciatura em Ciências Biológicas e Pedagogia 

são cursos que 27% delas escolheram como formação superior, sendo que se analisarmos 

por área do conhecimento temos: Ciências Sociais Aplicadas com 28%, Ciências Agrárias 

com 44% e Ciências Humanas com 28%, o que aponta que as mulheres da pedagogia da 

alternância da EFASC tendem a continuar seus estudos relacionados com a agricultura. 
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Porém, é relevante destacar o expressivo percentual de jovens que buscaram cursos na 

área da educação (FIGURA 14): 

Figura 14 - Sistematização das áreas e cursos de graduação das egressas EFASC 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

CURSO GRADUAÇÃO IES EGRESSAS 

Ciências Sociais 

Aplicadas  

Administração Unopar 1 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 
UNISC 1 

Relações Internacionais UNISC 1 

Gestão Financeira Unopar 1 

Serviço Social UNISC  1 

TOTAL 5 

    

Ciências Agrárias 

Agroecologia UERGS 3 

Agronomia 
UFPEL  

Unopar 

1 

1 

Tecnologia de Alimentos UFSM 1 

Engenharia Bioprocessos e 

Biotecnologia  
UERGS 1 

Tecnologia em Horticultura UERGS 1 

TOTAL 8 

    

Ciências Humanas 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas 

UNISC 

UNINTER 

1 

1 

Licenciatura em História UNISC 1 

Pedagogia 
UNISC 

Unopar 

1 

1 

TOTAL 5 

    

TOTAL 18 

  
FONTE: Elaborada pela autora. 

 Com relação a vida pessoal, 79% das egressas se declararam solteiras, 12% 

casadas e 9% em união estável. Apenas três das egressas têm filhos ou filhas com idade 

de 0 a 2 anos, sendo que apenas uma egressa tem dois filhos e que também estão dentro 

desta faixa etária. Das egressas mães todas moram com os filhos ou filhas e com o pai 

dos filhos e das filhas, em que a situação civil delas nesta relação é casada, solteira ou em 

união estável. Destas egressas mães apenas uma está cursando graduação em Pedagogia 

na UNISC e somente ela, dentre as egressas mães reside na zona rural exercendo o 

trabalho de agente comunitária de saúde, o que indica que 9% das egressas da EFASC 

são mães e apenas 5,5% das egressas são mães e estão no ensino superior. Segundo Urpia 
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& Sampaio (2011), quase 10% das mulheres universitárias brasileiras na faixa etária de 

19 a 29 anos são mães de crianças pequenas com idade de 0 a 4 anos, sendo que as 

mulheres são maioria nos cursos universitários, com presença de 57,2% do total de 

matriculados da graduação das faculdades e universidades brasileiras (INEP, 2016). 

Portanto, as mulheres no ensino superior convivem com o desafio de conciliar os 

trabalhos dos cuidados com a vida acadêmica, somado ao trabalho 

remunerado/assalariado que sobrecarrega as mulheres em duplas e triplas jornadas de 

trabalho. São dados que anunciam a luta das mulheres na busca por ocupar espaços que 

historicamente não lhe são destinados, mas também denunciam as dificuldades de ocupar 

estes espaços e, principalmente, em permanecer neles.  

 O acesso das mulheres à educação em escolas e ao ensino superior na história 

brasileira ocorre tardiamente e se inicia com influência de cunho religioso. No período 

colonial o acesso à escolarização era restrito ou nulo, ou seja, mulheres estavam 

condicionadas ao lar e ao casamento. Quando tinham acesso aos estudos, os mesmos eram 

voltados à catequese, o que implicava em aprender os valores morais e maternais tanto 

quanto a realizar os trabalhos domésticos para ser uma boa esposa e mãe. A partir dos 

anos de 1720 começam a existir instituições religiosas que educavam exclusivamente 

mulheres em que lhes ensinavam normas religiosas, a ler e escrever e também noções de 

matemática. Com as reformas pombalinas as poucas mulheres que entravam na escola, 

conviviam com regramentos que as separam dos homens, tanto na convivência como na 

docência: somente mulheres ensinavam a outras mulheres. Esse fato, abre o magistério 

como um espaço no mercado de trabalho para as mulheres. Entretanto a formação de 

professor no Brasil inicia exclusivamente direcionada aos homens e ligada ao exército. 

Somente após a primeira metade da década do século XX, foi que as mulheres começaram 

a estar mais presentes no ensino primário, sendo que o secundário ainda era ocupado e 

dominado pelos homens. As mulheres acessavam o ensino profissionalizante a fim de 

seguirem a carreira do magistério, porém, o acesso ao ensino superior aconteceu apenas 

no final do século XIX através de um decreto imperial de 1881 que facultou a matrícula 

em cursos superiores. Mas, as mulheres enfrentavam dificuldades de acesso em razão de 

que os cursos normais não habilitavam para o ingresso delas nas faculdades e os cursos 

secundários eram essencialmente destinados aos homens (STAMATTO, 2002; 

ARANHA, 2006).  
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A presença e a permanência das mulheres em espaços públicos de trabalho assim 

como o de estudos demandava políticas públicas que permitissem a estas mulheres 

existirem nestes espaços.  

Assim como a maternidade, um ponto que precisa ser considerado neste aspecto, 

é o aumento acentuado dos cuidados intensivos com pessoas idosas e enfermas que, em 

decorrência dos processos de envelhecimentos ou adoecimentos são atendidos, 

massivamente pelas mulheres. É igualmente relevante mencionar que, em tempos de 

pandemia do Covid-19, esses trabalhos se intensificaram, como mostra a pesquisa da 

Gênero e Número realizada com a Sempreviva Organização Feminista - SOF (2020). 

Através de uma pesquisa com mais de 2.600 mulheres brasileiras, entre abril e maio de 

2020, a SOF apresentou um relatório intitulado “Sem Parar: o trabalho e a vida das 

mulheres”. E, com ele, revelou que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na 

pandemia sendo que entre as mulheres rurais, o percentual alcança 62% das entrevistadas. 

São trabalhos de cuidados que exigem o monitoramento e a companhia constante, o que 

aumentou para 72% destas mulheres além de que são trabalhos que precisaram ser 

readequados em razão da pandemia. Ou seja, as mulheres assumiram mais uma vez a 

necessidade de organizarem seu tempo e também seu espaço para dar conta da relação do 

trabalho remunerado com o trabalho dos cuidados que, na pandemia, materializou-se no 

espaço do privado, dentro dos lares de cada uma delas. 

As egressas da EFASC moram 64% na zona rural com sua família ou com seu 

namorado, noivo, marido, sendo que 90% delas partilham a moradia com seu 

companheiro e a sua família ou a família dele (FIGURA 15). Já as egressas que estão 

residindo atualmente na zona urbana, 58% vivem sozinhas ou com amigos e/ou amigas. 

Ao serem questionadas se são proprietárias de terra e/ou de casa própria, 82% das egressas 

responderam que não, sendo que os donos da terra e/ou imóvel em que moram são 55% 

de propriedade de sua família, de locatário ou de arrendatário, já que 30% moram de 

aluguel ou arrendam as terras.   
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Figura 15 - Espaços geográficos que as egressas moram e com quem moram 

 
FONTE: Elaborada pela autora. 

 

Ao avançarmos para a questão do trabalho, 85% das egressas responderam que 

exercem trabalho remunerado, 6% estão realizando estágio curricular obrigatório e 9% 

não recebem remuneração por seu trabalho. Das egressas que residem na zona rural, 48% 

afirmaram que trabalham junto a propriedade rural que residem, 28% que trabalham fora 

da propriedade rural que residem, 19% trabalham na zona urbana e apenas 5% consideram 

que trabalham tanto dentro como fora da propriedade. Sobre o vínculo do trabalho que 

estas mulheres egressas da pedagogia da alternância da EFASC exercem com a 

agricultura, 64% considera que seu trabalho tem vínculo com a agricultura e 12% 

“talvez”, sendo que quando questionadas sobre qual a denominação que dariam para o 

trabalho que executam 27% denominaram-se de agricultoras e 6% de cuidadoras do lar. 

Já as demais denominações constam, conforme sistematização representada na Figura 16:  
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Figura 16 - Lista com os trabalhos executados e denominados pelas egressas. 

DENOMINAÇÃO DOS TRABALHOS EGRESSAS 

Agricultora 9 

Cuidadora do lar 2 

Agente Comunitária de Saúde 1 

Agente de Ater 1 

Atendente de floricultura 2 

Atendimento logístico ao consumidor 1 

Autônoma 1 

Call center 1 

Cargo em comissão na Prefeitura 1 

Estagiária 2 

Estudante 1 

Monitora de creche 1 

Monitora EFASC 1 

Orientadora Agrícola 1 

Preparadora de Calçados 2 

Professora de Educação Infantil 1 

Vendedora 1 

Assistente de Recursos Humanos 1 

Safrista 2 

Não sei 1 

TOTAL 33 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A opção pela questão aberta com relação a denominação do trabalho que estas 

mulheres egressas exercem dentro do questionário/formulário desta pesquisa, teve a 

intenção de permitir a elas a possibilidade de reflexão sobre os trabalhos que realizam 

tanto remunerado como não. Entretanto, identifica-se que as respostas delas seguiram, em 

sua maioria, a compreensão da terminologia trabalho no enquadramento de uso da força 

de trabalho humana enquanto geradora de valor de troca no modo de produção capitalista 

e não numa compreensão de trabalho enquanto essência humana em que os trabalhos de 

mantença e reprodução da vida são a base da existência humana. 

É o que podemos identificar ao serem desafiadas a responderem quais os trabalhos 

que realizam e em qual periodicidade. Foram listados vinte trabalhos que foram 

classificados em dez trabalhos inerentes à agricultura e à pecuária: alimentar animais de 

pequeno porte, tratos culturais/plantio/colheita das culturas perenes, tratos 
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culturais/plantio/colheita da horta – alimentos, tratos culturais/plantio/colheita de ervas 

medicinais, tratos culturais/plantio/colheita das culturas anuais102, trabalho com o trator, 

trabalho com junta de bois, cortar e buscar lenha para o fogão, alimentar animais de 

grande porte e os tratos pecuários dos animais como medicação e castração e dez 

trabalhos inerentes aos cuidados e domésticos: lavar e secar louça, lavar e passar roupas, 

limpar e organizar a casa, cuidar de irmãos/irmãs, cuidar dos filhos/filhas, faxinar a casa, 

preparar alimentação, organizar as compras a serem feitas no mercado e fazer as compras 

no mercado.  

Cabe ressaltar que no questionário/formulário da pesquisa não houve distinção de 

trabalho agrícola/pecuário e de cuidados/domésticos, eles foram distribuídos 

aleatoriamente na questão. Outro ponto presente nesta questão foi a possibilidade das 

egressas responderam que não realizam o referido trabalho. Essa não realização pode ser 

justificada por não saberem fazer o trabalho, porque não precisam fazê-lo ou porque outra 

pessoa o realiza. Constatou-se que, com relação aos trabalhos dos cuidados, nenhuma das 

entrevistadas respondeu que não precisa realizá-los, ou seja, todas indicaram que realizam 

trabalhos dos cuidados e domésticos. Diferentemente dos trabalhos agropecuários em que 

39% delas não realizam algum ou algumas atividades porque não precisam ou porque 

outra pessoa o faz, sendo que apenas uma respondeu que não realiza porque não sabe 

sobre os tratos pecuários como medicação e castração.   

O ponto com relação ao cuidar de filhos/filhas, irmão/irmãs e/ou pessoas doentes 

e idosas também teve alto índice de respostas de não realização por não precisar realiza-

los, o que nos permite compreender que isto se deve em razão de algumas características 

destas egressas como a juventude (67% possuem idade entre 18 e 22 anos), por, apenas 

9% delas tem filhos/filhas, mais de 3/4 serem solteiras e morarem com a família; além 

disso a condição de estarem buscando estabilidade e mantença da vida na perspectiva 

financeira, o que lhes afasta destes trabalhos específicos dos cuidados com crianças, 

doentes e idosos, momentaneamente. Assim elas podem ter condicionado as respostas 

para a opção de não realização desse tipo de trabalho. 

 
102 De acordo com OLIVEIRA (2020) as culturais anuais são as que são plantadas e colhidas no mesmo 

ano, ou seja, a cada ano são plantadas ou semeadas. Seu ciclo de vida é dito como anual apesar de ser de 

menos de doze meses. Ex. milho, feijão, soja, tabaco, amendoim, pipoca, batata doce, as hortaliças. As 

culturas perenes são as frutíferas, a cana de açúcar, as pastagens de capim elefante. São espécies que 

plantamos em um ano e colhemos sua produção por vários anos sem necessidade de plantar anualmente. 
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No entanto, quando observado o tempo de realização dos trabalhos, apontam uma 

periodicidade em que indicam uma dedicação aos trabalhos de cuidado e doméstico. Esses 

são realizados diariamente, ou seja, são os trabalhos de mantença e reprodução da vida 

humana e não humana que são realizados pelas mulheres egressas da EFASC todos os 

dias. Lavar e secar as louças e as roupas, limpar, organizar e faxinar a casa e preparar os 

alimentos exigem uma participação diária para mais de 55% das egressas, outras 32% de 

mulheres, ocupam-se com esse trabalho de uma a três vezes na semana. A questão do 

alimentar os animais de pequeno porte é uma ação da área agrícola da qual 55% das 

egressas realizam diariamente. Essa porcentagem indica que os trabalhos agrícolas 

próximos aos espaços da casa são, em sua maioria, trabalhos de responsabilidade diária 

das mulheres, assim como são os trabalhos relacionados aos tratos culturais relacionados 

à produção de alimentos, como a horta 79% das egressas realizam com intervenções 

diárias, semanais, quinzenais e mensais.  

Os trabalhos relacionados ao lavrar a terra, em que se utiliza a tração mecanizada 

ou animal (trator ou junta de bois), ao alimentar os animais de grande porte e ao realizar 

os tratos pecuários necessários, nestes animais, não são realizados por 58% das 

participantes. Quanto ao trabalho com o trator, 52% delas não o realiza porque não 

precisam ou porque outra pessoa o faz; a “lida” com a junta dos bois, chega a 85% de não 

realização. A execução de trabalhos pecuários como o alimentar os animais maiores, bois 

e vacas, não são realizados por 42% das jovens e já os tratos pecuários, nestes animais, 

não são realizados por 55%. Esses dados indicam um afastamento das jovens daqueles 

trabalhos enquadrados social e culturalmente como sendo masculinos caracterizados pela 

utilização de muita força e agilidade, e a sua aproximação de trabalhos produzidos 

historicamente como sendo de menor emprego de força, com a exigência da sensibilidade 

e da paciência (FIGURA 17 e FIGURA 18). 
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Figura 17 - Conjunto de gráficos dos trabalhos agrícolas que as egressas realizam e frequência 

 

  

  



 
177 

1
77

 

 

Continuação Figura 17  

 

FONTE: Elaborada pela autora. 
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Figura 18 - Conjunto de gráficos dos trabalhos de cuidado e domésticos que as egressas realizam e que 

frequência 
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Continuação figura 18 

FONTE: Elaborada pela autora. 

Quando questionadas sobre como se sentem realizando os trabalhos identificamos 

que 95% se sentem ótimas ou muito bem ao realizar aqueles relacionados de cuidados e 

domésticos como o lavar e secar as louças e roupas, limpar, organizar e faxinar a casa, 

preparar os alimentos, organizar o que comprar e fazer as compras. Especificamente, 

aqueles relacionados aos cuidados com os filhos/filhas, irmão/irmãs, doentes e idosos, 

das jovens que responderam se sentindo ótimas e muito bem, correspondem a 89%. Com 

relação aos trabalhos agropecuários, 56% dizem se sentirem ótimas e muito bem ao 

realizá-los, com destaque para: os tratos culturais relacionados a produção de alimentos 

na horta com 82%, o alimentar os pequenos animais e os tratos culturais relacionados às 

ervas medicinais ambas com 73% e o cortar e buscar a lenha para o fogão com 70%. 

Apenas 33% responderam que se sentem ótimas e muito bem com o trabalho no trator e 

15% na lida com a junta de bois. Cabe ressaltar que a resposta referente ao sentir-se 

péssima por não saber realizar aparece uma única vez com relação ao trabalho dos tratos 

pecuários com animais de grande porte e a sensação de sentir-se atrapalhada em executar 

os trabalhos aparece em maior intensidade nos trabalhos com o trator e junta de bois, bem 

como nos tratos culturais (FIGURA 19 e FIGURA 20). 
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Figura 19 - Conjunto de gráficos de trabalhos agrícolas e como as egressas se sentem realizando estes 

trabalhos 
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Continuação Figura 19 

 

FONTE: Elaborada pela autora. 
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Figura 20 - Conjunto de gráficos dos trabalhos de cuidado/domésticos e como as egressas se sentem 

realizando estes trabalhos 
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Continuação Figura 20 

 

FONTE: Elaborada pela autora. 

 

Outra questão que as mulheres egressas foram desafiadas a refletir nas suas 

respostas ao questionário foi sobre como consideram que as outras pessoas as veem 

realizando os trabalhos. Do total de respostas 93% consideram que são vistas realizando 

de forma excelente ou muito bem quando estão executando os trabalhos de lavar e secar 

as louças, as roupas, limpar, organizar e faxinar a casa, preparar os alimentos, organizar 

o que comprar e fazer as compras. E, 56% consideram que os trabalhos voltados 

agricultura são vistos pelas outras pessoas como realizados de forma excelente e muito 

bem, com destaque novamente para os trabalhos envolvendo a produção de alimentos na 

horta e as ervas medicinais com 82% e 78%, respectivamente. Ao refletirem sobre seu 

envolvimento com trabalhos com o trator, a junta de bois e os tratos pecuários apenas 

24%, 18% e 39% das egressas, respectivamente, consideram que as pessoas as 

compreendem executando excelente e muito bem estes trabalhos. A sensação de 

desconfiança é identificada de forma mais intensa nos trabalhos que envolvem a tração 

mecanizada e animal. Pode-se identificar que 14% das egressas sentem que as pessoas 

desconfiam e pensam que elas podem fazer algo errado ao realizarem estes trabalhos. 
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Apenas nos trabalhos envolvendo o trator e os tratos pecuários as egressas indicam que 

as pessoas não querem que elas os realizem (FIGURA 21 e FIGURA 22).  

 

Figura 21 - Conjunto de gráficos dos trabalhos agrícolas e de como as egressas acham que as outras 

pessoas as veem realizando estes trabalhos 
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Continuação Figura 21 

 
FONTE: Elaborada pela autora. 
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Figura 22 - Conjunto de gráficos dos trabalhos domésticos e de cuidados e de como as egressas acham 

que as outras pessoas as veem realizando estes trabalhos 
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Continuação Figura 22 

 

FONTE: Elaborada pela autora. 

Buscando articular os nós epistemológicos e pedagógico perguntamos para as 

mulheres egressas da pedagogia da alternância da EFASC com quem aprenderam os mais 

trabalhos. Dividimos, assim, em dez tipos de trabalhos: 1) trabalhos agrícolas - culturas 

anuais, 2) trabalhos agrícolas - culturas perenes, 3) trabalhos agrícolas - horta e alimentos, 

4) trabalhos domésticos de limpeza, 5) trabalhos de cuidados de pessoas 

(irmãos/idosos/doentes), 6) fazer comida e pratos culinários, 7) trabalhos pecuários - 

alimentação 8) trabalhos pecuários – medicação e castração), 9) trabalhos com 

trator/mecanizados e 10) lida de junta de bois. Como possibilidade de respostas 

consideramos a questão de gênero em que ofertamos a oportunidade de reflexão sobre 

quem seriam os sujeitos envolvidos nesta aprendizagem: pai/avô/tio ou algum homem 

próximo ou mãe/avó/tia ou alguma mulher próxima, como também, a EFASC como 

entidade educacional e que aproxima e vincula todas as egressas.  

Neste sentido, identificamos que a maioria dos trabalhos da agricultura e pecuária 

são aprendidos pelas mulheres egressas da EFASC com homens ou com a própria 

EFASC, ou seja, os trabalhos agrícolas envolvendo as culturas anuais e perenes são 
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aprendidos 45% e 39%, respectivamente, com homens e 30% e 39% com a EFASC. 

Apresenta-se um maior direcionamento ao gênero masculino quando a aprendizagem 

envolve os trabalhos da pecuária no qual 61% das egressas aprendem a alimentar os 

animais com homens e 45% a realizar tratos medicamentosos e de castração. Quanto aos 

trabalhos mecanizados, 61% das egressas consideram que aprendem com homens assim 

como também, 27% aprendem com eles a lida dos bois quando realizam este trabalho, já 

que 45% não o faz ou 15% considera que este trabalho é assumido por outra pessoa no 

estabelecimento rural.  

As aprendizagens que acontecem envolvendo a relação pedagógica de mulheres 

com outras mulheres são majoritariamente referentes aos trabalhos dos cuidados e 

domésticos, em que 97% das egressas consideram que aprenderam a limpar e a fazer 

comida, além de aprenderem a preparar pratos culinários. Houve apenas uma resposta na 

pesquisa indicando a aprendizagem tanto dos trabalhos agrícolas como de cuidados e 

domésticos apenas com pai/avó/tio ou algum homem. A pesquisadora sentiu-se instigada 

e buscou compreender o porquê disso, fez-se o contato via WhatsApp com a egressa e 

sua resposta demonstra que a aprendizagem se deu com o pai em razão da ausência da 

mãe, por doença. Entretanto, após aprender os trabalhos do cuidado e doméstico é a jovem 

quem a assume estes trabalhos, como fala Grazieli:  

coloquei que aprendi todos os afazeres com meu pai, porque realmente 

foi ele que me ensinou boa parte dos trabalhos, minha mãe sempre foi 

bastante doente, não conseguindo ajudar muito na propriedade. Então 

meu pai que assumia lavoura e a casa, e depois eu assumi aos serviços 

domésticos” (Grazieli, egressa EFASC, 2020)103. 

 Quanto aos trabalhos agrícolas que envolvem a produção de alimentos na horta, 

64% das egressas indicam que aprenderam com uma mulher, assim como, 52% 

aprenderam a cuidar de pessoas com elas. Para 27% das egressas foi a EFASC que as 

ensinou os trabalhos agrícolas relacionados com produção de alimentos, o que se 

apresenta como um indicativo de que a EFASC ensina as mulheres estudantes os trabalhos 

agrícolas relativos aos tratos culturais, plantio e colheita das produções perenes e anuais, 

além das produções de alimentos na horta, ou seja, as mulheres aprendem a plantar, colher 

e cuidar dos vegetais com a EFASC e com os homens próximos a elas. Sendo que na 

EFASC, todos os docentes que lecionam na área agrícola são homens, o que nos indica 

que as aprendizagens da “arte de cultivar” para as mulheres são aprendidas com os 

 
103 Entrevista Grazieli, Santa Cruz do Sul, 06/12/2020. 
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homens tanto em casa como na EFASC quando se trata de cultivos mais longos e, 

geralmente, mais distantes da casa como milho, arroz, feijão, soja, tabaco, amendoim, 

batata doce, entre outros. Quanto trabalhos relacionados com a horta, o que envolve a 

produção de alimentos de ciclo curto e estão mais próximos da casa como as hortaliças, 

temperos, ervas medicinais, as mulheres aprendem com outras mulheres e também com 

a EFASC. Somente a aprendizagem dos trabalhos do cuidado e domésticos as mulheres 

da pedagogia da alternância da EFASC aprendem com outras mulheres, sem interferência 

da EFASC nestes aprendizados. Cabe ainda salientar que o local escolhido pelos 

agricultores e agricultoras para os espaços de cultivos tecnicamente leva em consideração 

o solo, sua fertilidade e o acesso a água, assim como, quem será o responsável pela área 

e sua produção. Neste sentido, os espaços agrícolas que são assumidos pelas mulheres, 

geralmente, situam-se em locais do estabelecimento rural que possibilitem o trânsito delas 

entre os trabalhos do cuidado e doméstico com os trabalhos agrícolas e pecuários, 

localizando-os, portanto, próximo à casa da família (FIGURA 23). 
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Figura 23 - Conjunto de gráficos sobre com quem as egressas aprendem os trabalhos 
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Continuação Figura 23 

 
FONTE: Elaborada pela autora. 

Nas questões dissertativas do questionário/formulário da pesquisa as mulheres 

egressas da pedagogia da alternância da EFASC apontam como dificuldades que 

enfrentaram como mulheres na EFASC a validação do seu conhecimento na área da 

agropecuária dentro da própria instituição, em especial, com os colegas homens como 

também junto a família. As escritas das egressas demonstram que dentro da EFASC se 

sentiam, muitas vezes, classificadas como “sem capacidade de trabalhar na agricultura” 

(Carolina, egressa, 2020)104, vistas como frágeis, como o “sexo frágil” (Franciele, 

egressa, 2020)105 e, neste sentido, não conseguiam destaque nas atividades que realizavam 

pois precisavam passar por situações constrangedoras como “risadinhas” (Sofia, egressa, 

2020)106 ou “piadas e atividades machistas” (Amanda, egressa, 2020)107 que indicavam 

 
104 Resposta Carolina, Vale do Sol, questionário Google Formulários, 2020. 
105 Resposta Franciele, Venâncio Aires, questionário Google Formulários, 2020. 
106 Resposta Sofia, Santa Cruz do Sul, questionário Google Formulários, 2020. 
107 Resposta Amanda, Santa Cruz do Sul, questionário Google Formulários, 2020. 
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que “mulher não sabe lidar na roça” (Helem, egressa, 2020)108, especialmente, quando 

davam “sua opinião sobre tratos culturais na sala de aula” (Andressa, egressa, 2020)109. 

Portanto, a dificuldade enfrentada pelas mulheres egressas na EFASC foi a “aceitação da 

mulher no trabalho do campo” (Bruna Fernandes, egressa, 2020)110 o “pré-conceito” 

(Aline, egressa, EFASC)111, o “julgamento pelo estereótipo que colocava sempre em 

dúvida quando alguma menina afirmava algo vinculado a agricultura” (Milena, egressa, 

2020)112 materializado no dizer: “você não pode porque é mulher!” (Elisa, egressa, 

2020)113. Na família também se sentiam desvalorizadas pois ao “chegar em casa minha 

família simplesmente não dava valor aos meus conhecimentos, o que eu aprendia na 

escola” (Juliana, egressa, 2020)114, sentiam que a sua família não acreditava nos 

conhecimentos agrícolas das mulheres jovens e acabavam limitando suas ações ou antes 

de permitir a realização de alguma ação agrícola precisavam “confirmar com outras 

pessoas o conhecimento técnico que eu trazia para aplicar na propriedade” (Bruna 

Carolina, egressa, 2020)115.  

Quando questionadas sobre quais as facilidades que encontravam em ser mulher 

na EFASC, as respostas das egressas apontam o quanto a compreensão do ser mulher na 

agricultura se traduz em resistências pois “não encontramos muitas facilidades como 

mulheres em qualquer espaço, mas podemos sim encontrar pessoas, principalmente 

outras mulheres, que nos ensinam e nos guiam e tornam nossos caminhos mais fáceis” 

(Natália, egressa, 2020)116. Caminhos que dentro da EFASC, para elas, estão repletos de 

“comunicação e liberdade de expressão” (Aline, egressa, 2020)117, de “expressões de 

opiniões e de sentimentos”(Letícia, egressa, 2020)118 onde “as mulheres têm voz e lugar 

de fala para debater pontos importantes”(Micaela, egressa, 2020)119, especialmente, em 

partilhar e “comunicar com outras mulheres” (Carine Denise, egressa, 2020)120 

 
108 Resposta Helem, Sinimbu, questionário Google Formulários, 2020. 
109 Resposta Andressa, Venâncio Aires, questionário Google Formulários, 2020. 
110 Resposta Bruna Fernandes, Venâncio Aires, questionário Google Formulários, 2020. 
111 Resposta Aline, Vera Cruz, questionário Google Formulários, 2020. 
112 Resposta, Milena, Sinimbu, questionário Google Formulários, 2020. 
113 Resposta Elisa, Santa Cruz do Sul, questionário Google Formulários, 2020. 
114 Resposta Juliana, Venâncio Aires, questionário Google Formulários, 2020. 
115 Resposta Bruna Carolina, Santa Cruz do Sul, questionário Google Formulários, 2020. 
116 Resposta Natália, Vera Cruz, questionário Google Formulários, 2020. 
117 Resposta Aline, Vera Cruz, questionário Google Formulários, 2020. 
118 Resposta Letícia, Vale do Sol, questionário Google Formulários, 2020. 
119 Resposta Micaela, General Câmara, questionário Google Formulários, 2020. 
120 Resposta Carine Denise, Sinimbu, questionário Google Formulários, 2020. 
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entendendo a importância de “nos fortalecer umas com as outras e perceber que somos 

capazes de fazer as coisas e não só isso, somos qualificadas no que fazemos” (Sílvia, 

egressa, 2020)121.  

É no nó pedagógico da EFASC que se trama no enovelamento com os nós 

epistemológico e ontológico que as mulheres egressas ao refletir, superam o senso comum 

do que é ser mulher agricultora, compreendendo a importância do feminismo e se 

encorajando para continuar a luta fora do ambiente da escola, como escreve a egressa:      

Antes de entrar na EFASC não fazia nem ideia do que era o 

feminismo, mas já me questionava do porquê de as mulheres 

terem de fazer algumas coisas e os homens não, ou porque os 

homens podiam fazer algumas coisas e as mulheres não. Ao 

poder ter a oportunidade de estar dentro da EFASC debatendo e 

ouvindo debates sobre isso mudou totalmente minha forma de 

pensar e ver as coisas, estar dentro da EFASC e poder ter acesso 

a tantas coisas que outras mulheres de minha família não 

puderam foi muito bom! Poder me impor sem ser julgada era 

uma das coisas que eu mais valorizava enquanto estudante de 

EFASC (Fábia, egressa, 2020)122. 

Essas são respostas que indicam que a mulher na pedagogia da alternância da 

EFASC é a “Outra” no recorte de análise da produção agrícola, ou seja, seguindo as trilhas 

da categorização do “Outro” de Simone de Beauvoir (2016), a mulher é definida na 

relação com o homem e através do olhar dele. Portanto, ao analisamos o recorte sócio, 

político e econômico da agricultura dentro dos conceitos do sistema capitalista, se o 

homem é o sujeito produtivo, a mulher é o objeto não produtivo, em que pela 

compreensão hermenêutica do outro, necessita da reciprocidade e da relatividade entre 

“Um” e o “Outro”, pois “o sujeito só se põe em se opondo”, se produz como essencial 

produzindo o outro como inessencial. Entretanto essa sujeição, submissão e dominação 

não é definida espontaneamente, mas sim pela opressão do “Outro” pelo “Um”, pois é o 

“Um” que ao definir-se como “Um” coloca o “Outro” como “Outro” (BEAVOUIR, 

2016).  

Neste sentido, a compreensão da agricultura e da pecuária vinculada à 

produtividade e ao lucro, fruto do trabalho pesado e racional se produz pela validação de 

uma única epistemologia que é produtivista, androcêntrica e capitalista através da 

invalidação das “epistemologias da vida ordinária” (GEBARA, 2015) tecida na produção, 

 
121 Resposta Sílvia, Herveiras, questionário Google Formulários, 2020. 
122 Resposta Fábia, Sinimbu, questionário Google Formulários, 2020. 
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reprodução e mantença da vida. Ou seja, as relações do mundo agrícola se estabelecem 

pelo nó epistemológico em que os homens ao produzirem a sua superioridade produzem 

a inferioridade das mulheres, assim como, a da natureza. Dessa maneira, criam-se 

obstáculos epistemológicos e ontológicos quando as mulheres tencionam e desafiam esta 

dicotomia, como o estudar numa instituição de ensino profissionalizante em agricultura. 

É o tencionar da dualidade do público e do privado que, histórico e socialmente, é 

construído seguindo os interesses do projeto de sociedade patriarcal e capitalista, porém 

com a acentuação da expropriação e exploração do capital, se torna uma ilusão, 

especialmente, com relação às mulheres que assumem os trabalhos dos cuidados e 

domésticos e estão trabalhadoras assalariadas e/ou remuneradas, ou seja, assumem alguns 

espaços públicos e continuam cativas e únicas responsáveis pelos trabalhos reprodutivos.    

Assim entendemos que são obstáculos epistemológicos e ontológicos que as 

mulheres da pedagogia da alternância da EFASC enfrentam e que Alcoff (2016) 

compreende que para superá-los é necessário o desenvolvimento de uma epistemologia 

decolonial revolucionária. A autora compreende que estes obstáculos se fundamentam 

pelas teorias críticas que acabam se limitando em desconstruir concepções sem promover 

explicações que possibilitem a criação de funções normativas para superá-las. Ela entende 

que uma linguagem libertadora e revolucionária parte do olhar epistemológico inerente 

nas diferentes relações estabelecidas, pois considera que as questões epistemológicas 

estão e são a base da produção histórica e social do que é legítimo, com posição de 

autoridade e de julgamento dos “outros” conhecimentos. Ou seja, pelo assumir de 

reflexões políticas da epistemologia, compreendendo sua construção social embasada na 

rejeição de tudo que não é universal, possibilita entender o papel colonizador da 

epistemologia, que pelo discurso dominante e a violência ocidental produz e determina o 

que é epistêmico e o que não é. Trata-se, portanto, da produção da teoria espelhando a 

produção das desigualdades sociais. 

A compreensão da epistemologia como espelho da realidade permite ir além do 

ceticismo crítico da “epistemologia mestre”, mas sim avançar para o reconstruir e propor 

maneiras de trazer à tona outras epistemologias que foram submersas e invisibilizadas. O 

que acabamos de mencionar, é o que Alcoff chama de “mudar a geografia da razão” que 

retira a compreensão da epistemologia como simples estratégia de mudanças de 

perspectivas trazendo-a pelos seus conteúdos representativos do conhecimento em que a 

reivindicação de legitimação de saber é também a reivindicação de verdade que precisam 
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ser compreendidas no seu contexto e na localização histórica em que produzem sua 

justificação. 

Assim, são imersas nestas buscas pela legitimação epistemológica que as 

mulheres egressas enfrentam os cativeiros da cultura patriarcal que as rodeiam e que as 

distanciam do mundo agrícola pois as condicionam essencialmente a sexualidade 

(LAGARDE, 2015). O sentimento de inferioridade e de incapacidade permeou o 

cotidiano de algumas destas mulheres, “me senti em alguns momentos inferiorizada ou 

tratada como incapaz” (Amanda, egressa, 2020)123, porém a identificação da EFASC 

como “um espaço acolhedor, onde aprendi a dar valor pelo meu trabalho e me senti 

valorizada pelo que faço” (Franciele, egressa, 2020)124, que “encoraja a fazer coisas 

diferentes” (Andressa, egressa, 2020)125 como mulher e como agricultora é a resposta 

majoritária destas mulheres. Assim como, a identificação por elas do saber escutar como 

inerente à prática educativa freiriana da EFASC, pois “enquanto estudante sempre fomos 

consideradas boas lideranças, e nossa voz era muito escutada, seja falando, como 

cantando” (Bruna, egressa, 2020)126. Mesmo tendo apenas uma mulher negra como 

egressa, tem refletido na resposta desta o seu trabalho político pedagógico alicerçado nas 

reflexões da classe, gênero e raça/etnia: “me sinto uma mulher negra, forte e persistente, 

lutando diariamente pelo meu espaço diante da sociedade” (Letícia, egressa, 2020)127.  

Assim, as falas das mulheres egressas nos apontam que o caminhar formativo na 

EFASC se trama em relações produtivas e reprodutivas que constituem os nós 

pedagógicos que nos fazem refletir sobre as experiências destas mulheres (ver 

APÊNDICE G). Experiências por vezes visíveis e reconhecidas na dinâmica da vida 

político pedagógica da EFASC e, por outras, ausentes e invisibilizadas fazendo emergir 

uma pedagogia dos silêncios e uma pedagogia das vozes nas mulheres que constituem 

essa escola e dais quais buscaremos problematizar no próximo capítulo.   

  

 
123 Resposta Amanda, Santa Cruz do Sul, questionário Google Formulários, 2020. 
124 Resposta Franciele, Venâncio Aires, questionário Google Formulários, 2020. 
125 Resposta Andressa, Venâncio Aires, questionário Google Formulários, 2020. 
126 Resposta Bruna, Venâncio Aires, questionário Google Formulários, 2020 
127 Resposta Letícia, Vale do Sol, questionário Google Formulários, 2020 
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8 PEDAGOGIA DOS SILÊNCIOS E PEDAGOGIAS DAS VOZES DAS 

MULHERES DA EFASC  

 

 

É pelo tripé articulador desta pesquisa mulheres, pedagogia da alternância e 

contexto camponês - na busca de analisar as experiências das mulheres na pedagogia da 

alternância da EFASC - pela reconciliação entre trabalho e educação, que o emergir de 

uma pedagogia dos silêncios e uma pedagogia das vozes das mulheres se revela em nós 

pedagógicos. São as experiências destas mulheres, nas suas vozes e nos seus silêncios, 

que se tramam também os nós de suas epistemologias, suas histórias e sua ontologia.  

São vozes e silêncios que revelam as presenças e as ausências das mulheres na 

pedagogia da alternância da EFASC e do próprio movimento nacional e internacional, 

que desvelam as epistemologias e a ontologia das mulheres comprometidas com a 

produção, reprodução e mantença da vida. E, assim, trazem para existência e visibilidade 

essas pedagogias que se entrelaçam na produção agrícola e pecuária e na reprodução da 

vida de si e dos que as rodeiam, nos processos entre educação e trabalho. 

 

8.1 A Pedagogia dos Silêncios e os seus silêncios  
  

Para pensarmos o silêncio partimos da compreensão de Redin (2010) de que no 

processo de humanização é fundamental aos homens e às mulheres o direito de dizer sua 

palavra como o direito de silenciar. Seguindo as reflexões de Freire, submeter aos 

homens e as mulheres a condições de que não lhes permitam dizer sua palavra é proibi-

los de tornarem-se homens e mulheres. Ou seja, “censurar o homem (sic) a dizer sua 

palavra é escravizá-lo nas grades da cultura do silêncio”. Entretanto retirar o direito ao 

silêncio é “roubar-lhe o direito a sua identidade, de sua subjetividade, de sua criatividade, 

de sua dignidade” (REDIN, 2010, p.371).    

Silêncio, conforme o Dicionário Aurélio, é a ausência de qualquer ruído, condição 

de quem se cala ou prefere não falar. Enquadra-se como privação, voluntária ou não, de 

expressar-se pela fala, gesto, escrita ou outras formas de manifestação.    

Partimos da compreensão do silêncio dentro da linguagem, já que todo processo 

de significação feita pelos seres humanos acontece por meio da linguagem presente na 

materialidade das relações de existência. Isto nos remete a compreender o silêncio não 

como falta de linguagem ou de conteúdo, mas como funcionamento específico dentro da 

linguagem, da mensagem e/ou conteúdo. No silêncio estão implicados o pensamento e a 
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criação, não ausência ou negação destes, portanto o silêncio enquanto linguagem, assume 

a centralidade na análise das mulheres na pedagogia da alternância da EFASC.  

Neste sentido compreendemos o silêncio enquanto significado, como produção de 

sentidos, isto é, “silêncio em sua materialidade significativa” (ORLANDI, 2007, p. 63). 

Assim, o silêncio analisado não será no sentido de encontrar algo implícito, mas sim com 

significado nele mesmo. Não é o silêncio físico que nos orienta neste momento de análise, 

mas o silêncio que tem relação com a palavra e nem é complemento delas, mas sim o 

silêncio que atravessa as palavras expondo significação, pois também consideramos que 

o silêncio não são exclusivamente palavras silenciadas, ele é o “segredo que o movimento 

das palavras não atinge” (LE BOT, 1984 apud ORLANDI, 2007, p. 69).    

Orlandi (2007) identifica o silêncio fundador como aquele que tem relação com a 

ideologia, com as representações e compreensões do mundo produzidos pela presença 

histórica do sujeito. Ela distingue a política do silêncio em:  silêncio constitutivo e silêncio 

local. O que difere o silêncio fundador da política do silêncio é que o primeiro tem seu 

significado em si mesmo e a política do silêncio tem uma divisão clara em o que se diz e 

o que não se diz. O silêncio constitutivo, determinado pela característica fundadora do 

silêncio, ocorre quando para dizer algo precisamos não dizer outro, assume os sentidos 

formados pela inserção do sujeito em determinados discursos, compreensões, 

conhecimento, crenças que são constituintes deste sujeito e formam os limites de dizer e 

não dizer dele. Há coisas que historicamente o sujeito compreende que não precisam ser 

ditas ou precisam ser ditas.  

O silêncio local é a “interdição do dizer” (ORLANDI, 2007, p. 74), portanto, o 

dizer e o não dizer passa pela censura, é a censura do dizer aquilo que pode ser dito. Esta 

censura causa efeitos no que é falado e no que é silenciado e, além disso, está imbricado 

na materialidade histórica. O silêncio na censura assume-se como política da palavra, no 

qual o dizer ou não-dizer produz sentidos na formação da identidade e da própria história 

do sujeito e do contexto. A censura é uma simulação de silêncio (obriga, força a um 

silenciamento), ela quer/deseja/impõe o silêncio para impedir algo.  

Pollak traz a questão do silêncio a partir da identificação de memórias 

subterrâneas que, ao contrário do que diz Halbwachs (1990) sobre as memórias, 

compreende que elas deixam de se apresentar com função positiva, e são e estão 

carregadas de opressão, destruição e uniformização. Para Pollak, na análise dos excluídos, 

dos marginalizados e das minorias, a história oral ressaltou a importância das memórias 
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subterrâneas que se opõe, na maioria das vezes, a memória oficial ou memória nacional 

e que através de um trabalho de “subversão do silêncio” (POLLAK, 1989, p.4) vem à 

tona, em momentos de crise, memórias invisibilizadas, abafadas e silenciadas por 

memórias dominantes.  

A separação da memória coletiva subterrânea dominada e de uma memória 

coletiva organizada está intrínseca na fronteira do dito e não dito. Conforme o autor, é 

isso que produz a imagem que se deseja priorizar, impor. A fronteira dos silenciamentos, 

dos “não-ditos” e dos esquecimentos definitivos e reprimidos inconscientemente estão 

em movimento. São, com isso, moldados pela angústia de não ter uma escuta, de ser 

punido ou da exposição pessoal a mal-entendidos. 

Para Freire (1996) o encontro político pedagógico de ensinar e aprender se dá na 

comunicação dialógica em que os sujeitos envolvidos, ao mesmo tempo que falam, sabem 

escutar, numa relação respeitosa. Isso é possível porque está embasada num silêncio que 

permite a fala do outro/a, exige um escutar oriundo de um espaço e sujeitos com ou em 

silêncio e não silenciado pelo autoritarismo de quem se considera “proprietário da 

verdade” (1996, 117). O silêncio pedagógico, para Freire, é democrático nas relações que 

se estabelecem entre os sujeitos, em que estes aprendem a falar escutando, onde o 

“silêncio intermitente de quem, falando, cala para escutar a quem, silencioso, e não 

silenciado, fala” (1996, p. 117) assumindo-se como sujeitos e não como objetos tanto ao 

escutar como ao falar, numa linguagem comunicante e não de comunicados.  

A Pedagogia dos Silêncios, nas experiências das mulheres da pedagogia da 

alternância da EFASC, apresenta-se na materialidade de práxis cotidiana que se 

estabelece entre os sujeitos na associação trabalho e educação. Suas experiências apontam 

a existência de silêncios e indicam a invisibilidade, a submissão, opressão e dominação, 

mas também a luta e resistência e/ou como espaços-tempos de criação e recriação. São, 

assim, silêncios presentes no nó pedagógico da EFASC, mas que se entrelaçam nos nós 

históricos, epistemológicos e ontológicos que vão constituindo a pedagogia dos silêncios 

das mulheres da escola, em diferentes espaços e tempos existentes na dinâmica da sua 

pedagogia da alternância e com sentidos também diversos. A partir da discussão que 

apresentamos até o momento e com a análise de conteúdo que realizamos, foi possível 

identificar: 1) Silêncio Eco, 2) Silêncio de Luta e de Resistência, 3) Silêncio do 

Conhecimento e do “saber da experiência feito”, 4) Silêncio Estratégico, 5) Silêncio 

Antidialógico e 6) Silêncio do “ad-mirar”.   
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A seguir, apresento cada um dos silêncios e suas respectivas significações. 

 

8.1.1 Silêncio Eco  

 

O Silêncio Eco é aquele que reproduz a ideologia dominante. Existe nele o que 

pode e deve ser dito e o que não pode e não deve ser dito, pois histórica e socialmente foi 

construído pela inserção das mulheres em determinados discursos, conhecimentos e 

crenças e está coerente com a reprodução da ideológica patriarcal e com o metabolismo 

do capital. 

Nesse silêncio apresenta-se a falta de conscientização, o que Freire (2018) 

denomina de “intransitividade da consciência”, ou seja, a materialidade de existência do 

sujeito imerso em sua realidade ainda não consegue objetivá-la. Sua existência se 

condiciona a uma adaptação à forma de vida, é a permanência de uma vida vegetativa, 

biológica e não biográfica, “falta-lhe teor de vida em plano mais histórico” o que justifica 

a sua incapacidade de apreender a realidade e, neste sentido, confunde a compreensão dos 

fenômenos da existência faltando-lhe a “captação da causalidade autêntica” (FREIRE, 

2018, p.81-82).  

Entretanto, mesmo transcendendo para uma “consciência transitiva”, que se 

estende para compreensões mais amplas, para além do vital, possibilitado pelo diálogo, 

em que os sujeitos, as mulheres, já podem identificar contradições sociais, mas ainda se 

apresentam envoltas com o conformismo, sem pensamento autônomo e dependentes de 

outras pessoas ou instituições para solucionar suas problemáticas. Portanto, o Silêncio 

Eco se materializa também no que Freire (2018) chama de “consciência transitiva 

ingênua”, em que falta o pensar crítico. O que acabam existindo, nesse nível de 

consciência, são interpretações simplificadoras das condições, em que se encontram e, 

com compreensões fabulosas que levam a buscar prescrições, subestimando a si mesmo. 

Portanto, o Silêncio Eco é o ecoar de formas de ser e estar no mundo pela 

reprodução imersa na “intransitividade da consciência” e na “consciência transitiva 

ingênua”, isto é, no seu não comprometimento consigo e com o mundo, que Freire chama 

de “quase incompromisso do homem (sic) com sua existência” (2018, p.82) e na sua 

compreensão de existência dependente e acrítica. E se apresenta nas mulheres que 

silenciam (e/ou são silenciadas) em situações e condições de sua existência por não se 

compreenderem como agentes de sua história. Ou seja, ecoam as produções e reproduções 
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de violência, de opressão, da dominação e submissão, de dependência e assistencialismo 

como inerentes ao ser mulher, assim como, o de produtoras e reprodutoras da mercadoria 

essencial no capitalismo, a força de trabalho (FEDERECI, 2017, 2019). Além disso, 

ecoam a sua privação de liberdade. Condicionadas culturalmente aos cativeiros128 da 

definição história de sua sexualidade e de relação com outros e com o poder, como a 

maternidade e o casamento, a loucura, a prostituição, a prisão e a santidade (LAGARDE, 

2015), os ecos da produção e da reprodução se materializam na vida das mulheres pela 

opressão, conforme podemos inferir no pensamento de que para Eggert e Paixão (2012). 

Esses são silêncios que naturalizam a compreensão de que o trabalho pesado é 

exclusivamente executado pelos homens. Para Paulilo (2016), esta qualificação entre 

trabalho leve e pesado acontece de acordo com quem os realiza e, assim, determina-se 

valor ou reconhecimento mesmo, ou seja, “o que determina o valor da diária é, em suma, 

o sexo que a recebe” (2016, p. 108). Neste sentido, a reprodução de que trabalho pesado 

é feito pelos homens e o trabalho leve pelas mulheres é identificado pelas mulheres no 

desenvolver da formação político pedagógica da EFASC tanto na execução dos trabalhos 

agrícolas, aqueles orientados pelos monitores, como no seu olhar – o mesmo - que 

provoca o Silêncio Eco ao considerar esta classificação “normal” também na relação 

trabalho e educação. Na cotidianidade da EFASC, podemos identifica-lo nas falas das 

estudantes: 

Geralmente eles [monitores] botam as meninas porque as meninas 

costumam ter mais paciência de fazer aquilo e os meninos não têm 

paciência de fazer e também tem a observação né! A gente tem uma 

certa observação maior que os meninos de fazer alguma coisa e de se 

importar em fazer aquilo (Linda, estudante 3º ano, 2020)129. 

No meu primeiro ano teve a questão dos Quintais Orgânicos, veio 

aqueles sacos de calcário e pó de rocha. Aí foram lá chamar os guris 

pra descarregar e a gente ali olhando e eu pensando: “Bah mas um 

saquinho desses ai é moleza, eu tô acostumada a carregar saco de 50 

kg nas costas, o que vai ser um saquinho desses?”, mas ai acaba 

passando, tipo hoje eu tô te falando e eu tô rindo, mas no momento lá 

eu não me dei conta, achava normal (Suellym, estudante 3º ano, 

2020)130 

 

 
128 O uso da palavra “cativeiro” vai ao encontro das diversas formas de opressão e, mesmo remetendo ao 

passado e a ideia de que termos ultrapassado estas condições de opressão. Entretanto, como afirmam Eggert 

e Paixão (2012), apresenta-se atual pois “o cotidiano revela várias formas e práticas que denunciam, 

explicita e veladamente, que os cativeiros ainda existem nos modos de ser da vida em sociedade”. 
129 Entrevista Linda, Venâncio Aires/RS, 02/07/2020. 
130 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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Este ecoar da naturalização da divisão sexual do trabalho na prática agrícola 

aponta a necessidade de homens e mulheres dentro da EFASC “tomarem distância” da 

“legalidade intocável” (FREIRE, 2011c, p.87) em que geralmente se encontram inseridos, 

porém coerente com o senso comum, de que “as coisas sempre foram assim” para, a partir 

deste distanciamento, desvelarem a realidade e caminharem para “consciência transitiva 

crítica” (FREIRE, 2018).  

Os Silêncios Ecos também estão presentes no desenvolver da operacionalidade da 

formação da EFASC, como acontece nas visitas às famílias em que o “dizer sua palavra” 

ou o não dizer as das mulheres agricultoras mães acontece de forma muito evidente na 

separação de qual é o espaço e tempo em que estão e se sentem legitimadas a falar e onde 

não. Como percebe a monitora Maira,  

Com o pai é mais a parte de fora da casa, que é o que a gente conversa, 

parece que ele não se interessa, fica num “isso é com a mãe”, parece 

que o escrever, a teoria é com a mãe, mas fora de casa é o pai que 

orienta. Por exemplo, a horta é com a mãe, e a plantação de milho, 

fumo, o que é pra ser maior, é com o pai, a mãe não se envolve. E a 

fala do estudante vem muito ao encontro disso porque inclusive eles 

falam “vou fazer a horta perto de casa, que é perto da mãe” (Maira, 

monitora, 2020)131. 

A expressão “vou fazer a horta perto de casa, que é perto da mãe” traduz a relação 

trabalho e educação no nó epistemológico dos saberes relacionados com a mantença da 

vida, como na produção dos alimentos que, nesta situação, se associa aos trabalhos do 

cuidado. Ou seja, a aproximação pedagógica entre as e os estudantes com as mulheres da 

família transcorre quando a relação trabalho e educação se dá a partir dos conhecimentos 

do cuidado, especialmente, vinculados a produção de alimentos no espaço da horta. Pelo 

fato de o espaço da horta ser considerado das mulheres dentro do estabelecimento rural, 

a proximidade da área experimental, elaborada pelos estudantes enquanto ação 

pedagógica no transcorrer da sua formação, com este espaço culturalmente construído 

como das mulheres da família demonstra que o cuidado se expande além do físico mas 

também o cognitivo, pois o acompanhamento da educação formal escolarizada faz parte 

dos trabalhos das mulheres e se entrelaça com sentimentos que emanam do cuidado. 

Como fala Carolina “com a mãe eu tinha mais liberdade pra fazer, ela aceitava mais as 

minhas sugestões, o pai sempre tinha uma resistência a mais pra realizar as práticas e 

tudo, porque sempre ele tava certo e deu uns atritos até!” (egressa e 2ª secretaria Diretoria 

 
131 Entrevista Maira, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020.  
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AGEFA, 2020)132. Entretanto essa perspetiva vai se alternando no transcorrer da 

formação e a mantença de um Silêncio Eco que reproduz a compreensão da agricultura 

apenas no olhar da produção e produtividade com fins comerciais apresenta-se como 

tendência nas reflexões sobre o envolvimento deste ou desta jovem na agricultura da 

família, como foi com a egressa Carolina, “como tema do meu projeto eu escolhi a 

produção de feijão, porque é uma cultura que a gente já cultivava, só que em pouca 

quantidade, é uma cultura que se adaptou bem a nossa propriedade e tinha comércio, 

tinha saída, então foi por isso que eu escolhi”133. 

São experiências de Silêncio Eco que podem também estarem associadas, assim 

como desencadear, uma postura mais consciente que tende a estar tecida em lutas e 

resistências, mas ainda envoltas em silêncios, como o Silêncio de Luta e de Resistência. 

 

8.1.2 Silêncio de Luta e de Resistência 
  

Diferentemente do Silêncio Eco, esse corresponde à opção consciente pelo não 

dizer para lutar e resistir por aquilo que acredita ou contra aquilo que se impõe. Um 

silêncio imerso em posicionamentos políticos, que não aceitam o adaptar-se ao mundo, à 

imposição e à dominação. É o exercício da resistência que se materializa na luta como 

busca pela mudança necessária para a humanização. O Silêncio de Luta e de Resistência 

é fruto da conscientização emergente da condição humana aberta para transcender, para 

superar a intransitividade. O trânsito para a consciência crítica se associa à consciência 

de si e do mundo através de processos dialógicos problematizadores presentes em 

trabalhos educativos, que no movimento da ação e reflexão permitem o compreender-se 

enquanto sujeito e coletivo agente de histórico e de transformação social. 

Materializa-se também no emergir de memórias subterrâneas (POLLAK, 1989), 

da qual já tratamos, enquanto trabalho de “subversão do silêncio”. Por essa razão, a 

identificamos como resistência, legitimação e reconstrução de si perante um ideal de 

sociedade e de padrões de relações sociais e produtivas que constroem compreensões e 

memórias coletivas dominantes a partir do enquadramento social e histórico fornecido 

por um quadro de referências e de pontos de referência.   

 
132 Entrevista Carolina, Vale do Sol/RS, 13/07/2020. 
133 Entrevista Carolina, Vale do Sol/RS, 13/07/2020. 
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O Silêncio de Luta e de Resistência atravessa a existência das mulheres. 

Historicamente as mulheres resistem ao manterem a vida, tanto a sua que constantemente 

é ameaçada pelo sistema mundo capitalista e patriarcal (FEDERCI, 2017, 2019) quanto a 

vida dos demais humanos e não humanos ao seu redor. Assim, no silêncio de sua 

resistência pela garantia da existência, as mulheres partilham seus conhecimentos 

constituindo um nó pedagógico entre mulheres que imana das experiências da 

cotidianidade. Nesse sentido, a relação educação e trabalho produz os conhecimentos. E, 

no caso das mulheres da EFASC, o trabalho doméstico e o cuidado são muito importantes, 

como indicam Sílvia e Catiúcia: 
 

Eu aprendi, em relação a existência, a me virar com certeza com a mãe. 

Se não fosse a mãe eu ia chegar lá [na universidade] e não ia saber 

fazer um ovo frito, eu ia morrer de fome! A me virar com a louça, com 

roupa, limpar o apartamento eu aprendi com a mãe (Sílvia, egressa, 

2020)134. 

Lá na escola é muito engraçado ver porquê os meninos não conseguem 

nem cortar um repolho, eles picam “à moda facão” e aí eles dizem que 

não conseguem. Eles têm dificuldade de preparar as coisas, não tem 

uma noção sabe? como nós mulheres temos de ter o capricho, de picar 

tudo pequeninho e até pra lavar a louça têm uns meninos que não tem 

muita coordenação (Catiúcia, estudante 3º ano, 2020).  

As mulheres resistem às expropriações de seus saberes, de seus corpos, de suas 

vidas frente aos inúmeros processos de desumanização e inundadas desta resistência se 

movem para lutar em busca do “ser mais”. São silêncios de lutas e resistências, que se 

manifestam em defesa da existência, contra a compreensão de eliminação, extinção e 

controle.  

Nas mulheres agricultoras, as resistências e lutas se manifestam no cultivo de 

alimentos sem venenos, em organizar espaços separados de outras produções agrícolas 

existentes na propriedade, na maioria das vezes próximo a casa, já que compreendem 

estes espaços como uma extensão da casa e, dessa forma, não separaram os trabalhos de 

produção agrícola e do doméstico/cuidado (PAULILO, 2013). Bruna deixa evidente a 

reprodução desses trabalhos e as transmissões por diferentes gerações de mulheres, 

quando fala que: “em casa, minha avó e bisavó, a questão da produção de alimentos 

sempre foi com as mulheres” (Bruna, egressa e monitora, 2020)135. E isso implica em 

ocupar o tempo e os espaços para a produção de alimentos, ervas medicinais, temperos e 

 
134 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
135 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul /RS, 31/03/2020. 
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criação de pequenos animais para a alimentação e cuidado da família, além de 

representarem resistência e luta para elas. Como discutimos, tais atividades são 

reconhecidas sem valor monetário e alheio à concepção de produtividade agrícola, que é 

masculinizada. Sílvia explica que: a mãe sempre trabalhou na horta, é plantar a salada 

pro almoço, pra janta, os temperos, os chás, as próprias sementes de milho, de pipoca. 

A minha vó Anair, de Gramado Xavier, também cultiva. Então isso tudo eu fui 

aprendendo tanto com a mãe e com as minhas avós (Sílvia, egressa, 2020)136. 

As mulheres criam e recriam os seus Silêncios de Luta e de Resistência quando 

precisam adentrar em espaços que não são considerados como sendo para elas. Um destes 

espaços é o ensino superior, especificamente em cursos voltados para agricultura e 

pecuária nos quais a inserção e a permanência das mulheres ainda são minoritárias, como 

demonstra Guedes (2016) na comparação entre os formandos brasileiros nos anos de 1970 

e 2010. A autora apresenta alguns dados sobre essa questão. Em 1970, nos cursos de 

graduação em Agronomia e Veterinária em que o percentual de mulheres graduadas era 

de 3% e 2%, respectivamente e, em 2010, o percentual subiu para 12% e 30%. Portanto, 

os espaços da área agropecuária vêm sendo ocupados pelas mulheres, entretanto, cabe 

ressaltar que, historicamente, os cursos que possuem maioria feminina, como 

Enfermagem, Pedagogia e Serviços Social, ou seja, são aqueles vinculados aos cuidados 

(assistência social, saúde e educação). O acréscimo da presença masculina, em 40 anos, 

não foi significativo ou diminuiu o seu percentual. Na Enfermagem de 7% em 1970 

passou para 9% em 2010, na Pedagogia, de 16% passou para 7%, e no Serviços Social, 

de 10% para 2%, apenas. Esses dados indicam que os trabalhos do cuidado continuam 

sendo campo de atuação majoritário de mulheres, desencadeando lutas e resistências 

nelas, que se manifestam por silêncios frente às frequentes situações opressivas.  

Os Silêncios de Luta e de Resistência como os de Sílvia (2020), identificam a 

presença massiva de homens no curso de Agronomia em uma universidade federal, “aqui 

a gente vê que são muitos homens que estando dentro do curso, tanto os colegas quanto 

os professores, a maioria são homens”137. E, esses silêncios se materializam na opressão 

patriarcal através do controle dos questionamentos, da curiosidade e das observações 

acerca dos conhecimentos da estudante, como ela mesma destaca:  

Tem uma questão de duvidar do teu potencial, de duvidar de ti "ah, tu 

realmente sabe?". Um exemplo foi numa atividade bem no início do 

 
136 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
137 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
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curso, numa disciplina de introdução à agronomia e ai a gente era pra 

se reunir em grupo e falar sobre algumas alternativas pra agricultura 

e tal. E eu sugeri alguma coisa e eles nem deram bola e resolveram 

pegar a ideia do que o outro menino tinha dito sabe? Mas a gente vai 

se fortalecendo (Sílvia, egressa, 2020)138. 

A descrença sobre os conhecimentos das mulheres ("ah, tu realmente sabe?"), 

numa relação de não reciprocidade na construção do conhecimento é explicitada na 

medida em que os homens duvidam delas. Nessas condições, as mulheres precisam 

justificar à eles a sua presença no espaço da ciência, no espaço do saber legitimado porque 

se trata da ocupação do homem e da ciência: androcêntrica. É a materialização de uma 

relação de poder em que a presença da mulher é enquadrada como estranha num território 

dominado pelos homens, ou seja, a mulher, jovem e filha de agricultores Sílvia é a “outra” 

no curso de agronomia. E, neste sentido, precisa ser, através de ações antidialógicas 

(FREIRE, 2011a), dominada e conquistada, retirando dela a confiança em si através de 

ações que a desestabilizam pela dúvida e não crença em seus conhecimentos.  

A ideia de constituição da “outra” segue os objetivos da colonialidade do poder, 

do ser e do saber que se expressam nos discursos, práticas e atitudes que visam a 

submissão e a subalternização dos sujeitos colonizados a fim de garantir a permanência 

da hegemonia dos colonizadores (QUIJANO, 2010) e o conjunto de dominados. Isto é 

enfrentado pelas mulheres, como Sílvia, no fortalecimento com outras mulheres. Como 

Sílvia (2020): “Eu tento me fortalecer com as outras mulheres, amigas e companheiras 

(...) porque tem aqueles que tentam se aproveitar de ti e, se vê que tu faz as coisas, vira 

um carrapato”139.  

As experiências e silêncios de Sílvia, levam-nos a relacioná-los ao feminismo 

desconial, proposto por Maria Lugones, que segundo a autora estão articuladas em 

relações ativas na tensão sujeitificação e subjetividade. Ou seja, a relação opressão e 

resistência é a política da subjetividade de um sujeito que resiste compreendendo o seu 

ser e estar enquanto oprimido dentro de uma organização social, estruturada pelo poder. 

Em que se entende como ser histórico, subjetivo, intersubjetivo e consciente de que “em 

nossas existências colonizadas, racialmente gendradas e oprimidas, somos também 

diferentes daquilo que o hegemônico nos torna” e, assim, assume-se como sujeito da 

“transformação vivida do social” (2014, p. 940). Que na compreensão freiriana de 

 
138 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
139 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
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resistência se constitui com sujeitos conscientes do seu inacabamento, de sua inconclusão 

e da sua condição social e histórica de seres condicionados perante sistemas opressores 

que se assumem “com a possibilidade de mudar o mundo, compreendê-lo dinâmico, 

recusando que a mudança irá acontecer espontaneamente” (MORETTI, 2010, p. 359-

360).  

Portanto, é um feminismo que contesta as diferentes formas de dominação, 

buscando descolonizar/descolonializar o saber, o poder e o ser reconhecendo e 

construindo epistemologias e ontologias escondidas nas experiências das mulheres. Uma 

ação de ser e estar no mundo, que de forma silenciosa luta e resiste e vai constituindo pelo 

nó ontológico o nó pedagógico existente nas mulheres da pedagogia da alternância da 

EFASC. Esse nó vai acontecendo com a “convivência”, nas palavras de Sílvia também 

como “parte social”, pois “a gente aprende muito da parte social, a própria feira 

pedagógica, a própria relação com os colegas de turma, a gente sentar com os colegas, 

a gente fazer as refeições juntos, os trabalho em grupo” (Sílvia, egressa, 2020)140. Para 

Catiúcia é “um novo jeito de enxergar o mundo”(Catiúcia, estudante 3º ano, 2020)141, 

que faz falta quando as mulheres saem da cotidianidade da formação na escola, como 

contou Bruna “eu sinto falta, porque enquanto eu estudava, eu encontrei um jeito de 

fortalecer, foi com as outras meninas” (Bruna, egressa e monitor, 2020)142. 

 Silêncios de Luta e de Resistência, que nas mulheres agricultoras, entrelaçadas na 

classe, gênero e raça/etnia, traduz-se na busca do “ser mais” enquanto mulher e 

agricultora enquadrada nos papeis sociais, como o de mãe e de avó, e que acabam 

transferindo para os filhos e filhas as possibilidades de “serem mais”, em virtude de elas 

ainda estarem “hospedando”, na linguagem freiriana, a compreensão opressora da 

ideologia dominante. Ou seja, de que através do trabalho, enquanto esforço pessoal, é 

possível ter uma vida digna. É alienação dos resultados do seu trabalho e de si mesmo 

enquanto mulher, histórica e social, reduzindo-a como força de trabalho e única 

responsável pela reprodução de força de trabalho (FEDERICI, 2017, 2019), 

subordinando-as às necessidades da acumulação do capital (MARX, 2004, 2013) e não 

para o bem comum. 

 
140 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
141 Entrevista Catiúcia, Sinimbu/RS, 02/07/2020. 
142 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
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O romper com a ordem alienante, ou seja, a lógica do capital, para Mészáros, exige 

uma educação que substitua as compreensões “onipresentes e profundamente enraizadas 

de internalização mistificadora” (2008, p. 47), que culpa a si, trabalhadores e 

trabalhadoras, das situações desumanas que lhes afetam, para uma educação que 

conscientize na indissociabilidade do trabalho e educação atingindo a “transformação 

social, ampla e emancipadora” (MÉSZÁROS, 2008, p. 76). Assim, permitindo que os 

silêncios de luta por uma vida digna e justa estejam alicerçados na consciência das 

opressões e na busca pela sua superação, o que para Angelita se traduziu em Silêncios de 

Luta e de Resistência imersos em sua força de trabalho a fim de possibilitar ao seu filho 

“o que eu não tive”143. E para Eroni, na luta e na resistência presente nos cuidados dos 

netos e das netas que “se criaram em volta de mim”144 para que conseguissem estudar na 

EFASC,  

Porque o pai sempre dizia que nós tínhamos que trabalhar e ai com 

aquela ânsia de trabalhar, quando eu tive o Vitor, sempre pensei assim: 

“Ah eu tenho que trabalhar pra dar estudo pro meu filho, pra dar pra 

ele o que eu não tive”(Angelita, agricultura e mãe egresso, 2020)145. 

Com 21 anos me casei e vim pra agricultura de novo, vim pro Cerro 

Alegre Baixo e aqui fiz a minha família: meus quatro filhos, os meus 

netos. Porque meus filhos ficaram morando em roda de mim, ai esses 

netos eu ajudei a criar, se criaram em volta de mim, eu vi se criar, 

sempre torcendo pela educação, o colégio e tudo, rezando pra que tudo 

desse certo e quando foi pra chegar pra ir pro colégio [EFASC], eu dei 

muita força, falei muito, ajudei muito, rezei muito! (Eroni, agricultora 

aposentada e avó de egressa e estudante, 2020)146. 

 

 Portanto, as experiências dos silêncios de lutar e de resistir nas mulheres da 

pedagogia da alternância da EFASC se traduz em garantir a vida de si e dos demais a sua 

volta pelos trabalhos do cuidado e domésticos. São silêncios que podem se ir se 

aproximando em estratégias e formas de sobreviver que vão constituindo os Silêncios 

Estratégicos nestas e destas mulheres. 

8.1.3 Silêncio Estratégico 

O Silêncio Estratégico é aquele que se materializa de forma pessoal ou coletiva, 

um modus vivendi que é transmitido pela família, pelo grupo de convivência, pela classe, 

 
143 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
144 Entrevista Eroni, Santa Cruz do Sul/RS, 14/07/2020. 
145 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
146 Entrevista Eroni, Santa Cruz do Sul/RS, 14/07/2020. 
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pelo gênero pela raça ou pela orientação sexual, a fim de proteger e resguardar os sujeitos 

da dor, do sofrimento, da violência ou como recursa em deixar que uma experiência 

negativa fosse integrada na memória.   

É esse silêncio que emerge pela condição de desumanização imposta por situações 

de opressão construídas a base de violências e que se caracterizam por uma acomodação 

e conformismo dos sujeitos oprimidos que, para Pollak, representam “uma recusa em 

deixar que a experiência do campo, uma situação limite da experiência humana, fosse 

integrada em uma forma qualquer de ‘memória enquadrada’” (1989, p.15). 

São silêncios de sobrevivência e que carregam marcas da relação opressor e 

oprimido e determinam as vidas, em especial das mulheres. Deifelt (2015, p. 13) 

problematiza a questão “que tipo de conhecimento é engendrado pelo sofrimento?” ao 

analisar o papel do sofrimento na elaboração do discurso teológico, em que o cristianismo, 

enquanto religião com mais seguidores no mundo147, tem sua história marcada pela 

violência e pela imposição do sofrimento como sendo seu próprio. Isto produz nas 

mulheres a associação do sofrimento e da dor como possibilidade de redenção já que 

historicamente são enquadradas e “identificadas como seres sexuais, pecaminosas e 

sedutoras, e que alcançam a salvação através do sacrifício e da sexualidade que visa única 

e exclusivamente à procriação” (DEIFELT, 2015, p. 24) e que novamente nos leva a 

interpretação dos cativeiros culturais de Lagarde, em que “as mulheres sobrevivem 

criativamente na opressão148” (2015, p. 60). 

O Silêncio Estratégico quer esconder as marcas não apenas físicas, mas as marcas 

“invisíveis” que “destroem a auto-estima, a vontade de viver, aquelas que produzem 

fraqueza, dor e medo” (CARDOSO apud EGGERT, 2015, p. 81). É uma violência que 

distorce a vocação das mulheres de “serem mais”, instaurando nelas a compreensão de 

“serem menos”. Isto faz com que o Silêncio Estratégico seja um meio de esquecer 

experiências que remetem a sentimentos e lembranças que não se quer mais experienciar 

pois remetem a sensações ou a um reviver da opressão, da submissão, da incapacidade ou 

 
147 São 31,5% da população mundial que se considera cristã (incluindo católicos romanos, ortodoxos e 

protestantes), em seguida vêm os muçulmanos (sunitas e xiitas), com 23,2% do total. Os ateus, agnósticos 

ou não-filiados a alguma religião formam 16,3% da população mundial. Os hindus, 15%, budistas (7,1%), 

seguidores de religiões étnicas ou folclóricas (5,9%) e judeus (0,2%). (BBC-Brasil. Após cristãos e 

mulçumanos, sem religião são 3º maior grupo no mundo. 2012 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/12/121218_religioes_mundo_mm> Acesso em 18 out 

2020. 
148 Texto original em espanhol: “[...] sobreviven creativamente las mujeres en la opresión” (LAGARDE, 

2015, p. 60). 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/12/121218_religioes_mundo_mm
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da dependência do opressor. Para Freire (2011a) é a dependência emocional que os 

oprimidos desenvolvem em razão de uma “aceitação” fatalista da exploração que permite 

a “convivência” com os opressores, na qual os oprimidos se sentem como “coisas’ 

possuídas pelo opressor e produzem sua experiência existencial no afã de “estar sob ele” 

(FREIRE, 2011a, p.71), ou seja, estar sob o opressor, pois o considera superior. São 

dependências voltadas para a morte, para a destruição da vida, necrófilas, como Freire 

(2011a) denomina aproximando-se dos conceitos de Erich Fromm, e não dependências a 

serviço da biofilia, do amor pela vida, pela conservação desta vida enquanto presença no 

mundo em que as dependências dos cuidados, dos trabalhos dos cuidados são exemplos 

de práxis de dependências em defesa da vida, pois somos seres interdependentes e 

ecodependentes. Ou seja, necessitamos para manter a vida humana e não-humana de 

estabelecer relações de dependência com intensidades diferentes no transcorrer da vida 

(HERRERO, 2019, 2020).  

Somos seres ecodependentes pois somos natureza e fazemos parte dela, neste 

sentido, dependemos dela para manter a nossa vida. Somos seres interdependentes, pois 

somos corpos vulneráveis que não podemos viver sem que haja outras pessoas ao nosso 

redor desenvolvendo cuidados dos quais resultam a mantença da nossa vida. Herrero 

(2019) a partir da compreensão ecofeminista de mundo e de relações com este mundo, 

defende o reconhecimento da intrínseca relação de dependência da nossa existência com 

a natureza e com o trabalho das mulheres na garantia da vida da humanidade. As mulheres 

historicamente se ocupam de cuidar dos corpos vulneráveis e também finitos, assim como 

a natureza. Entretanto esta dependência não é reconhecida como a que sustenta e garante 

a vida da espécie, mas como aquela que invisibilizada por mulheres. Como relata Angelita 

“minha vó paterna teve oito filhos e criou praticamente os filhos sozinha, o meu avô foi 

tropeiro, então o vô não parava em casa, e era vó sozinha pra criar os oito filhos, ela 

teve que se virar, então ela fazia de tudo, ela ia pra roça, e até tosquiar ovelha ela 

fazia”149. 

Trata-se de um Silêncio Estratégico que possibilita sobreviver frente aos desafios 

que as mulheres enfrentam. Desafios inerentes à compreensão patriarcal de 

independência e de liberdade que está alicerçada na submissão e dominação de outros 

seres, em que os espaços e tempos do público, do externo são dos homens e os espaços e 

 
149 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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tempos privados, do interno são das mulheres. Em que a dependência e vulnerabilidade 

são características daqueles e daquelas que são incapazes de existir no mundo externo, 

exigindo dos seres capacitados simbolizados como homens, fortes e viris o 

desbravamento e a dominação através da ausência e do distanciamento daquilo que lhes 

cabe “sustentar” e “prover” já que estes são seres inferiores. A construção social do 

distanciamento, da segregação, do afastamento como ação necessária da sustentabilidade 

dos seres humanos no sentido de suprir a vida material e imaterial fundamenta e é 

fundamentada na colonização e na colonialidade.  

É distanciar-se no sentido de desvalorização daqueles e daquilo do qual se toma 

distância para, ao retornar, levar e estender aquilo que se compreende como necessário 

para os que ficaram. Uma dicotomia hierárquica construída na colonização dos territórios 

e dos sujeitos em que, pela violência e pela desumanização, constitui-se a colonialidade 

do poder, do ser e do saber. Que para Lugones (2104), ao refletir sobre a colonialidade de 

gênero, amplifica a compreensão para além do acesso sexual às mulheres e traz para a 

atualidade a perpetuação desta colonialidade de gênero na intersecção de 

gênero/classe/raça como construtores centrais do sistema de poder capitalista mundial, ou 

seja, uma opressão de gênero racializada capitalista de colonialidade de gênero que para 

ser transformada é preciso ser revelada, como “um ingrediente ativo na história de quem 

resiste” e que está “eclipsado” (p. 941) 

Os homens ao saírem para buscar o sustento para sua família reproduzem a 

compreensão dos sujeitos que ficam: mulheres, crianças, jovens, idosos, enfermos ou com 

necessidades especiais como seres inferiores, dependentes e vulneráveis que precisam ser 

abastecidos e controlados, ignorando a sua própria dependência enquanto ser. É uma 

negação da vulnerabilidade e da dependência que esconde a constituição dos seres 

humanos que se apresentam como seres vulneráveis e que são afetados pelos demais seres 

da natureza, como explicam Rosendo e Zirbel,  

a recusa da vulnerabilidade não é apenas um repúdio à nossa capacidade 

de abertura, mas uma forma de permanecer ignorante em relação à 

nossa dependência profunda e inescapável da natureza e sua complexa 

teias de relações, o que permite dar seguimento à práticas 

discriminatórias, opressivas, injustas e especistas (2019, p. 120).  

Para as autoras são práticas discriminatórias, opressivas, injustas e especistas que, 

dentro do sistema mundo capitalista e patriarcal, se direcionam historicamente para as 

mulheres, a natureza e aos animais que sofrem opressão e dominação em razão da 

dicotomia historicamente construída entre opressores - 



 
211 

2
11

 

 

homem/humano/branco/cultura/razão/cis - e oprimidos - 

mulher/animal/natureza/tradição/emoção/trans em defesa de finalidades econômicas e 

políticas. Ao direcionarmos o olhar para agricultura a partir da compreensão capitalista 

identificamos a dicotomia no que é considerado trabalho produtivo e não produtivo, em 

que a classificação do trabalho como produtivo é tido como racional, único 

(monocultura), forte, pesado vinculado ao masculino, ou seja, os trabalhos com grandes 

plantações (milho, soja, fumo ...), máquinas e equipamentos agropecuários, pastagens e 

criações de animais de grande porte (gado, suínos, caprinos, granja). E o que não se 

enquadra nisto como os trabalhos nas hortas, ervas medicinais, produções de alimentos 

(mandioca, batata-doce, moranga ...), criações de animais de pequeno porte, como 

galinhas e seus ovos, o trato e a ordenha das vacas (leite), alimentação dos humanos e 

animais domésticos (cachorro, gato) é vinculado ao feminino, pois se classifica como 

menos produtivo ou improdutivo, emocional, diverso e leve. Como explica Linda ao 

relatar os trabalhos da sua família (pai, mãe e a jovem),   

Quem acordava cedo pra poder tirar o leite e fazer café era a mãe, o 

pai acordava depois pra poder ir tratar dos animais e, quando ele 

tratava. Mas era a mãe que fazia tudo. A mãe tratava e tirava o leite e 

eu ajudava ela nessas partes também e o pai saía pra poder fazer terra, 

olhar como é que tava o fumo e assim era o dia todo. Isto fora o serviço 

de casa, o pai não estava muito envolvido com os serviços domésticos 

quem fazia comida era eu e a mãe e o pai nunca foi muito ligado a isso, 

ele só entrava dentro de casa pra comer e pra dormir e deu. Assim era 

a minha rotina, todo dia, tirava leite de manhã e também cuidava do 

fumo e tirava leite a tardinha, eu e a mãe. Pra cuidar dos animais 

sempre era mais a mãe, o pai cuidava junto, mas não era sempre 

contínuo, todo dia, sabe? (estudante 3º ano, 2020)150. 

São as mulheres reproduzindo e produzindo um modus vivendi em que encontram 

uma justificativa para a sua sobrecarga e o seu sofrimento oriundo das ausências dos que 

deveriam partilhar consigo os cuidados com os filhos e com o lar. Com isso, aprofunda-

se o fosso histórico, social e politicamente produzido entre o espaço público e o privado 

que, pela opressão e pela exploração, aprisionando as mulheres em cativeiros 

(LAGARDE, 2015), em especial o da “madresposa”. Segundo Lagarde, esse cativeiro foi 

tanto construído quanto imposto às mulheres - de ser mãe e esposa, associado a 

naturalização do papel social de doação delas aos cuidados com os outros e outras. Como 

Arleide, que em sua relação com seu esposo e companheiro de vida, pai dos seus dois 

filhos, educador e militante das EFAs no Brasil e no mundo, Sérgio Zamberlan, produz 

 
150 Entrevista Linda, Venâncio Aires/RS, 02/07/2020. 
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sua forma particular de entender as ausências dele da casa e da família, em razão da sua 

escolha pela militância, aproximando-as daquilo pelo qual ele destinava grande parte de 

seu tempo: a alternância. Assim, compara e relata: 

Eu considero a nossa vida uma alternância permanente. É um pé no 

chão e outro nos sonhos, porque eu via o sonho, eu via o sonho todos 

os dias nessas escolas, quanto debate, quanta reunião, quanta missa, 

quantos padres, quantos desafios. Meus filhos estudaram na escola 

agrícola, eu acompanhava as tarefas um pouco e eu sinto que a vida é 

uma permanente alternância. É imanência e transcendência. 

Imanência significa as lutas diárias, os desafios diários e a 

transcendência é quando você vai buscar os sonhos, então o homem 

sempre pra mim é dualidade, é uma dualidade permanente de 

alternância, a gente alterna toda hora, em casa, na família a gente tá 

sempre alternando, tem sempre desafios. Nós somos mulheres e as 

mulheres são desafiadas o tempo todo, então você tá sempre com um 

pé aqui e outro lá no seu ideal ainda e administrando a realidade 

(Arleide, professora e esposa de militante, 2020)151. 

Arleide resiste aos desafios identificando na alternância, uma certa dualidade entre 

o cotidiano e os sonhos, as formas de existir enquanto mulher na figura do homem. 

Alguns silêncios podem existir pelas “situações-limites” (FREIRE, 2011a) 

encontradas no transcorrer das contradições da existência das mulheres, enquanto 

obstáculos presentes nas relações de vida delas e que, quando corpos conscientes de sua 

presença no e com o mundo, conscientes de seus condicionamentos e de suas liberdades, 

possibilitam que elas ao se depararem nesse tipo de “situações” mantenham-se envoltas 

na desesperança ou não, ou seja, compreendendo-as como algo que não podem transpor 

ou que não queiram transpor, ou como algo que desejam superar e, para isso, se 

empenham “através da ação dos homens (sic) sobre a realidade concreta em que se dão 

as ‘situações-limites’” (FREIRE, 2011a, p.126). O que, para Arleide, se corporiza na 

criticidade com que compreende o vínculo de Sérgio com a pedagogia da alternância, 

com os sujeitos envolvidos, com a coletividade organizada, ou seja, ela tem o olhar de 

que a ausência dele da casa, da família e dela própria, objetiva-se pela esperança e fé dele 

e dela de transformar o mundo. E, neste sentido, sua ação para superar esta “situação-

limite” é compreender a alternância, enquanto essência das suas vidas, imanência e 

transcendência, como o “inédito viável”, em que se alternam os sonhos possíveis de tê-lo 

perto, com o “pé no chão” e do “sonho que te leva”.  
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Freire (2011b) considera o sonho como sendo um ato político e uma forma de 

“estar sendo” e de “tornar-se” de homens e mulheres no mundo, ou seja, o sonho como 

motor da história porque “não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança” 

(2011b, p. 126). Dessa forma, os “sonhos possíveis” de Arleide são os que a vão movendo 

no mundo, articulados na tensão entre a denúncia e anúncio que ela entende e denomina 

como a “alternância da vida”, como a dualidade “em momentos conflitantes e em 

momentos não, mas sempre uma dualidade é conflitante” e que a desafia enquanto 

mulher, companheira de um militante, mãe e professora de música da rede pública e 

privada, atuante em classe multisseriada e educação infantil. De acordo com Arleide:   

Com certeza a luta não foi pequena, porque você administrar a casa, 

eu ainda inventei de estudar música (...) e abri uma sala com aula 

particular de teclado e flauta doce (...) fiz pedagogia e na caminhada 

fiz pós-graduação e fiquei 15 anos na música, musicalização infantil 

(...) e nós somos mulheres e as mulheres são desafiadas o tempo todo! 

(Arleide, professora e esposa de militante, 2020)152. 

Lagarde (2001) chama de colonização amorosa das mulheres o poder de 

dominação sobre elas através da construção social do que é o amor. Para a autora, as 

mulheres são ensinadas a compreender o amor como a ação de enaltecimento do outro ou 

da outra como o ser mais importante que tudo e todos, até de si mesma. É o amor patriarcal 

que colonizando as mentes e os corpos das mulheres ajusta as mulheres as necessidades 

do sistema mundo, mantendo-as oprimidas e submissas aos homens, não compreendendo 

a liberdade como um valor amoroso (de si e para si). Com isso, vão reproduzindo no seu 

modus vivendi a colonização amorosa com as pessoas das quais se relaciona. Ou seja, é a 

“madresposa” oprimida reproduzindo a opressão com os filhos e as filhas, envolta em 

silêncios estratégicos que escondem seu sofrimento produzido pela construção social de 

amor dependente, absoluto, exclusivo e infinito, alimentado pela compreensão de si como 

a provedora suprema deste amor constituído como doação e dedicação incondicional ao 

outro/outra. Trata-se do amor do cuidado dos outros e outras e não de si e para si em 

comunhão com os/as demais. É o ser mulher que se faz no “outro”, isto é, “a mulher 

determina-se e diferencia-se em relação ao homem, e não este em relação a ela” 

(BEAUVOIR, 2016, p. 12-13) que, para Freire (2016), se constitui de um “ser-para-o-

outro”, um objeto em que suas decisões estão na dependência do outro (fora de si).  
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Portanto, os Silêncios Estratégicos também são gerados nas angústias e nos medos 

presentes nas contradições da busca pelo “ser mais” para o filho, compreendendo-o como 

sujeito agente de transformação, interdependente e ecodependente:, como podemos 

observar na fala de Angelita: “eu não queria que ele perdesse o vínculo com a família, 

que ele não se desligasse da terra (...) ele gostava de lidar na terra desde pequeninho”153. 

Mas, também reprodutores da colonialidade do ser mulher em que a “madresposa” se 

evidencia pela internalização dos efeitos da colonização amorosa, ou seja, o produto dos 

opressores são sentidos diretamente pelas mulheres colonizadas traduzidos em linguagem 

de silêncios estratégicos que surgem no momento da ida do filho para EFASC: ‘eu tinha 

muito medo, porque o Vítor nunca tinha saído de casa, ia sair da minha cama pra ir pra 

EFASC, porque até aí ele dormia comigo. Pra mim, a primeira semana foi muito difícil” 

(Angelita, agricultora e mãe egresso, 2020)154. 

Os medos são propulsores de muitos silêncios nas mulheres. O histórico de 

violências contra as mulheres é alarmante e as condiciona às situações de constante alerta 

no transcorrer de sua vida cotidiana. Ou seja, as mulheres aprendem a conviver com o 

contexto de violência por serem mulheres, pois a violência contra elas atinge todas as 

classes sociais e diferentes níveis de formação. Segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU, 2020) sete em cada dez mulheres no planeta foram ou serão violentadas 

em algum momento de sua vida. Com o confinamento, em razão da pandemia do Covid-

19 as denúncias de violência contra as mulheres aumentaram. Segundo o Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Brasil, a quantidade de denúncias de 

violência contra as mulheres recebidas no canal 180 cresceu quase 40% ao compararmos 

o mês de abril de 2020 e 2019155. Para as mulheres não há espaços em que se sentem 

seguras, tanto espaços públicos como os espaço privados, pois o sistema mundo 

capitalista, colonialista e patriarcal coisifica os seres humanos, tornando-os objetos 

descartáveis e utilizáveis. E isto, para Shiva (2017), fundamenta a violência contra as 

mulheres. As mulheres desenvolvem pedagogias que as permitem enfrentar esta condição 

da violência inerente em sua rotina de existência. Elas aprendem e ensinam a demonstrar 

força, “dar conta” da produção e da reprodução da vida, assim como, aprendem e ensinam 

a silenciar sobre seus medos e angústias, a esconder as ausências que sobrecarregam elas 

 
153 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
154 Entrevista Angelita, Rio Pardo, 08/07/2020. 
155 No capítulo 6 tratamos com mais profundidade essa discussão.  
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nos trabalhos domésticos e de cuidado com a vida dos seus entes. Ver-se “sozinha”, 

intensifica os medos, como podemos identificar na fala Arleide,   

Uma coisa me marcou muito é quando eu olhava pro portão eu só via 

a sua mochila desaparecendo e ele [Sérgio] não parava. Eram meses e 

depois estando aqui nas escolas também (...) ele ficava a semana toda 

na escola, ele ficava fora e vinha só no final de semana, mas eu sempre 

fui muito forte (Arleide, professora e esposa de militante, 2020)156.  

Eu lembro dos medos de que eu passava pra dormir à noite, que eu não 

tinha ninguém e eu tinha muito medo porque eu tinha medo de dormir 

à noite, meu drama era esse. Durante o dia eu dava conta e era forte, 

mas chegava à noite e eu tinha medo, aí eu tinha medo de dormir, então 

essas coisas foram duras pra mim (Arleide, professora e esposa de 

militante, 2020)157.  

Na fala de Arleide identifica-se quando ela precisa criar e recriar estratégias para 

suportar a solidão da responsabilização única pelos cuidados da sua vida e dos seus filhos. 

Uma imposição da naturalização do ser mulher que se trama também na compreensão da 

colonialidade. Para Quijano (2010, p. 84) a colonialidade “se sustenta na imposição de 

uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular do referido 

padrão de poder” e que se interliga na formação racial, no controle do trabalho, do Estado 

e da produção do conhecimento. O que, para Mignolo (2006) no recorte da ciência 

enquanto conhecimento e sabedoria, não está separada da linguagem pois as línguas são 

lugares em que se inscrevem os conhecimentos, já que “as línguas não são algo que os 

seres humanos têm, mas algo que os seres humanos são, a colonialidade do poder e do 

saber veio a gerar a colonialidade do ser” (p. 669).  Para Lugones (2008), a produção do 

conhecimento e da modernidade é classificada pela atribuição de gênero. Neste sentido, 

ela ressalta que é preciso analisar o padrão do poder global capitalista proposto por 

Quijano que interage com conceito de colonialidade do poder desencadeando trabalhos 

sobre colonialidade do saber, do ser e da descolonialidade, a partir do cruzamento destas 

linhas de análise possibilitando pensar em um “sistema moderno-colonial de gênero”. Isto 

significa, conforme as ideias da autora, visibilizar a subjugação dos povos, tanto homens 

como mulheres, em todos os âmbitos da vida e a dissolução, extermínio e expropriação 

de suas formas de ser e existir a partir da compreensão imposta pelo sistema moderno-

colonial de gênero. Um sistema que historicamente organizou e classificou a humanidade 

pelo dimorfismo biológico, na dicotomização homem/mulher organizando as relações de 

forma patriarcal e heterossexual garantindo sua existência no entrelace com a 

 
156 Entrevista Arleide, Anchieta/ES, 29/07/2020. 
157 Entrevista Arleide, Anchieta/ES, 29/07/2020. 
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colonialidade do poder já que a classificação racial/étnica é princípio da sua constituição 

(LUGONES, 2008). 

Um sistema de gênero que trabalha para tornar visível o significado e a forma 

colonial/moderno de homem e de mulher, ou seja, um sistema heterossexualista, 

definindo a mulher vinculada a pureza, a fraqueza e a passividade, excluindo-a da esfera 

da “autoridade coletiva, da produção do conhecimento e de quase toda possibilidade de 

controle dos meios de produção”, reduzindo sua “personalidade e poderes através do 

acesso sexual obrigatório158” (LUGONES, 2008, p. 98). Ao mesmo tempo, esse sistema 

moderno de gênero, trabalha na manutenção de um lado oculto, aquele que extermina e 

violenta aquilo que não condiz com sua compreensão de humano, aproximando as 

mulheres da natureza, da animalidade. Assim, podemos pensar que não se trata apenas do 

controle do sexo, como Quijano (2010) pensou, mas de seus recursos e produtos através 

do controle do trabalho. É o que Lugones enxerga nas lutas das feministas pelo 

reconhecimento da “articulação entre trabalho, sexo e colonialidade do poder” (2008, p. 

99). 

Neste sentido, os Silêncios Estratégicos das mulheres da EFASC trazem esta 

colonialidade de gênero, mascarando a culpa ou avergonha de exercer os trabalhos 

historicamente classificados como vinculados ao masculino, como fala Angelita, “serviço 

de homem, não é coisa de mulher”, como são considerados os trabalhos vinculados à 

pecuária, já que carne é símbolo de dominação no patriarcado (ADAMS, 2018): “fui 

trabalhar numa fazenda pra cuidar de terneiro com desmame precoce. Desmamava os 

terneiros com noventa dias e eu tomava conta, eu ensinava esse terneiro a comer ração, 

a comer pasto e a não depender mais da mãe [vaca]”, como disse Angelita159. Essa 

colonialidade gera silêncios que são frutos do preconceito, da dominação e do sofrimento, 

uma vez que não se permite outro enquadramento na compreensão convencional de 

mulher agricultora dentro do sistema moderno-colonial de gênero: “falavam que eu não 

podia estar ali fazendo aquilo porque era coisa de homem. Me chamam de “machorra” 

desde pequena, ainda sinto sobre isso (Angelita, agricultura e mãe de egresso, 2020)160.” 

 
158 Texto original em espanhol: “[...] autoridad colectiva, de la producción del conocimiento, y de casi toda 

posibilidad de control sobre los medios de producción (...) reducción de sus personas y poderes a través del 

acceso sexual obligatorio” (LUGONES, 2008, p. 98). 
159 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
160 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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Wolf (2020), traz a existência do mito da beleza presente na sociedade com a 

finalidade de controle social. Mesmo defendendo a beleza e a aparência, o mito da beleza 

existe para determinar o comportamento e fortalecer as instituições masculinas e o poder 

institucional dos homens. A padronização do que é belo é uma questão política e não 

estética ou sexual. As mulheres são classificadas e mensuradas de acordo com o padrão 

físico imposto culturalmente, sua identidade passa a ser sua beleza que é dependente da 

aprovação externa. Segundo a autora, o mito só germina e ganha força quando ocorre 

situações que indicam a libertação das mulheres. No caso da Angelita, sua força associada 

à sua sensibilidade e conhecimento com a especificidade do trato com os animais de 

grande porte, provavelmente ameaçava a estrutura que historicamente é dominada pelo 

trabalho de homens e as suas características viris, como podemos observar em sua fala 

anterior e na que segue: “dona Luíza e seu Jorge que eram os meus patrões, eles tinham 

um carinho muito especial por mim, daí eles precisavam de uma pessoa que tivesse 

carinho e dedicação pelo que fazia e ai eles sabiam o que eu fazia e que eu tinha isso, e 

foram me procurar”161.  

A pecuária historicamente é construída como uma atividade masculina. A carne, 

para Adams (2018), é um símbolo do patriarcado e a dicotomia entre animal e vegetal 

segue a relação opressor e oprimido, em que o vegetal é sinônimo de passividade 

“legumes e verduras são considerados comida de mulher, por extensão eles passam a ser 

considerados ‘femininos’, passivos” (p.72) e o animal é sinônimo de força, de virilidade 

“[D]de acordo com a mitologia da cultura patriarcal, a carne promove força; atingem os 

atributos da masculinidade comendo-se esse alimentos masculinos” (ADAM, 2018, 

p.68). 

Ao observarmos a questão das atividades econômicas desempenhadas nas 

propriedades rurais, segundo o Censo Agropecuário de 2017 (OLIVEIRA; ARZABE; 

OLIVEIRA, 2020), há uma diferença entre as mulheres proprietárias e não proprietárias 

de terra. No Brasil entre as proprietárias de terras que são 19% do total dos 

estabelecimentos rurais, 50% delas realizam atividades relativas à pecuária e criação de 

animais, 32% com produções em lavouras temporárias e 11% em lavouras permanentes. 

Já as mulheres não proprietárias de terras as atividades com pecuária somam 39%, 42% 

às lavouras temporárias e 7% apenas na produção de lavouras permanentes. Portanto, a 

 
161 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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pecuária como atividade econômica convencional no capitalismo é um trabalho de 

mulheres proprietárias de suas terras, o que sinaliza que mulheres que avançam na questão 

do direito à terra assumem uma postura coerente à espera pelos homens da agricultura, 

vinculada com a produção visando produtividade. Ainda são baixos os índices que 

apontam questões relacionadas a mecanização, como a aquisição de veículos por 

mulheres proprietárias de terras. No entanto, apenas em 14,7% destes estabelecimentos 

rurais existem veículos, 5,7% possuem implementos agrícolas e 5,6% possuem tratores, 

o que pode indicar o não apego das mulheres às questões tecnológicas em razão da 

construção social que as afasta de ações lúdicas ou de trabalhos envolvendo mecanização, 

como relata Sílvia (egressa, 2020) “muitas coisas eu não aprendi ou aprendi em partes, 

por exemplo, dirigir o trator. Os meninos com 9 ou 10 anos já estavam dirigindo e eu 

agora, com 19 aprendi”162. Ou como fala Bruna (egressa e monitora, 2020), que mesmo 

se fosse possibilitada a sua aprendizagem junto à mecanização, sabe que este espaço do 

externo, na produção agrícola, não seria assumido por ela: “eu nunca fui incentivada a 

aprender a andar de trator e, mesmo que eu fosse, era até certo ponto ‘ah, tu tem que 

saber andar pra fazer alguma coisinha leve’, mas nunca vai ser uma responsabilidade 

minha saber preparar a terra”163. O que aconteceu da mesma forma na experiência de 

Carolina (egressa e 2ª secretaria Diretoria AGEFA, 2020), “eu tinha vontade e aí ele [pai] 

me ensinou. Mas pra trabalhar não, só pra andar e carregar carga porque ele achava 

perigoso”164.  

Segundo Adams (2018) a opressão das mulheres está diretamente vinculada a 

opressão aos animais, já que ambas estão relacionadas com a natureza e, portanto, 

passíveis de serem exploradas. A autora chama de “estrutura do referencial ausente” a 

separação entre a carne e o animal morto em que a vida do animal torna-se mercadoria na 

lógica do sistema patriarcal capitalista, ou seja, animais vivos são referentes ausentes do 

conceito de carne sendo que a linguagem contribui, essencialmente, para isto ao renomear 

corpos mortos antes de serem consumidos pelos humanos, “nossa cultura mistifica o 

termo ‘carne’ com a linguagem gastronômica, porque com isso não evocamos morte, 

animais retalhados, mas apenas cozinha” (ADAMS. 2018, p.79). Assim, produz-se a 

ausência dos animais através da linguagem. 

 
162 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
163 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
164 Entrevista Carolina, Vale do Sol/RS, 13/07/2020. 
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Ao transpor o referente ausente ao caráter de metáfora elevamos sua função 

imaginativa e trazemos a significação deste referente (carne de um animal morto) de 

acordo com a situação, como na relação da violência sofrida pelas mulheres como 

estupros e espancamentos, em que emerge a comparação da mulher violentada como um 

pedaço de carne disponível a ser “consumida”. É assim que as mulheres são também 

referenciais ausentes de nossa cultura, são compreendidas como corpos a serem 

consumidos, em que as mulheres são consumidas visualmente através do acesso de seus 

corpos disponíveis, violáveis, sendo que os animais são literalmente. É a construção da 

compreensão de carne sexista no recorte das mulheres, ou nas palavras de Carol Adams 

(2018), é a “política sexual da carne”, que produz o cativeiro ideológico em que “a 

ideologia patriarcal estabelece o padrão cultural de ser humano e de animal” e, dessa 

forma, “na política sexual da carne, é simplesmente impossível ser homem sem comer 

carne” (CARROBREZ; LESSA, 2019, p.107).  

É nesta trilha que Adams (2018) reforça a importância de a luta feminista 

considerar a questão da defesa dos animais como entrelaçada à opressão das mulheres, já 

que a carne é um elemento crucial da construção da virilidade na cultural patriarcal e, 

neste sentido, ela propõe o vegetarianismo como a prática que assume a função de 

denúncia da opressão e dominação das mulheres. Entretanto, o sistema mundo moderno 

e contemporâneo se esforça na desconstrução de qualquer alternativa alimentar que não 

seja coerente com acumulação do capital, o que ocasiona o silêncio estratégico de quem 

opta por alguma destas alternativas ou não consume a quantidade de carne imposta e 

convencionada. São silêncios que revelam como as culturas dominantes exercem seus 

domínios em todos os sentidos, até nas decisões e escolhas daquilo que possibilita a todos 

e todas continuarem vivendo, daquilo que somos dependentes cotidianamente: os 

alimentos. São opressões que afetam nossa forma de ser, existir e se relacionar. Ou seja, 

enquanto humanos somos submissos, oprimidos e dominados no que nos faz permanecer 

vivos, os alimentos, assim como, na própria alimentação enquanto processo, envolvendo 

as formas e maneiras que devemos consumir estes alimentos, quem deve processá-los e 

em que espaços. É o tripé estruturante da sociedade novamente presente que define a 

existência humana pautado na classificação que se produz na descrença, na inferioridade 

e nas dicotomias impostas pela moralidade dominante, ou seja, somos comedores e 

comedoras passivas no sistema capitalista, patriarcal e colonial.  
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São Silêncios Estratégicos de sobrevivência em razão da criação do que, como, 

onde e quem pode alimentar-se tanto entre os humanos e não humanos. No mundo, 50% 

dos grãos e legumes plantados servem de alimentação para os animais (dependendo do 

grão até 90%, como é o caso da soja), enquanto que, em 2019, 821 milhões de pessoas 

sofriam de insegurança alimentar no mundo o que, segundo Oxfam Brasil (2020), em 

virtude da pandemia do Covid-19 poderá, nos próximos levantamentos, ter um aumento 

de 82% em relação ao ano anterior, ou seja, de 6.100 a 12.200 pessoas poderão estar 

morrendo de fome a cada dia em decorrência dos impactos sociais e econômicos da 

pandemia.  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, estima-se que 305 

milhões de empregos em período integral sejam extintos no período da pandemia, 

afetando principalmente mulheres e jovens, já que 40% de quem trabalha na economia 

informal são mulheres e ¾ são jovens. É a reprodução de outros processos históricos que 

já afetaram a humanidade e que pela experiência vivida possibilitam dizer que são as 

mulheres e as crianças as mais atingidas nestes períodos de crises econômicas e de 

insegurança alimentar. O aumento dos trabalhos do cuidado já é perceptível, pois é sobre 

elas que recai o aumento de atividades rotineiras. De acordo com a Oxfam Brasil (2020) 

as mulheres garantem o sistema alimentar global, elas são produtoras e trabalhadoras em 

plantações e entidades de processamento de alimento, além de serem as responsáveis por 

comprar e cozinhar alimentos para a família. As mulheres são também as que reduzem o 

tamanho das suas refeições ou deixam de se alimentar para sobrar mais comida para a 

família, ou seja, “tendem a ser as primeiras a passar fome” (OXFAM BRASIL, 2020, 

p.7). É este agravamento da sobrecarga dos trabalhos das mulheres que Cristina traz 

também em sua fala ao analisar como a família se organizou no início da pandemia165 e, 

como isto foi se alterando a demanda e a exclusividade dos trabalhos do cuidado às 

mulheres,  

No início deste período de isolamento social ele [esposo monitor] tava 

fazendo o almoço, estávamos indo fazer as compras junto e ele fazia 

questão que eu fosse junto. E eu pensava: mas porque eu tenho que ir 

junto, sempre fiz as compras sozinhas? Mas daí, ele tava fazendo o 

almoço, todo dia, planejando o que ia comprar. Mas daí a EFASC 

começou a demandar mais coisas, contatar mais os alunos. Daqui a 

pouco não sobrou mais tempo, começou a ficar direto no escritório e 

 
165 Conforme o Relatório EFASC em tempos de pandemia (2020), a escola parou suas atividades presenciais 

no dia 16/03/2020, sendo que “desde o dia 30 de março de 2020 todas as atividades pedagógicas e 

formativas estão acontecendo de forma remota, sendo enviadas aos estudantes por meio eletrônico (p.8) 
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direto no celular de novo, como era o normal, acabou a fase do 

diferente e aí vamos buscar comida e ai foi tudo pra mim de novo. 

Voltou ao normal e a minha demanda de trabalho está bem grande, 

maior do que antes (Cristina, professora e esposa monitor, 2020)166. 

Os agricultores e as agricultoras se apresentam neste período de pandemia também 

em situação de vulnerabilidade à fome pois com as restrições de viagens e ao acessar aos 

mercados fornecedores e consumidores, para vender e comprar produtos e ferramentas, 

não conseguem escoar seus produtos e nem manter as relações comerciais convencionais. 

Somado a isso,  são os sujeitos envolvidos na agricultura familiar que desempenham um 

papel fundamental na produção de alimentos e na geração de empregos. Mesmo sendo 

contestada por alguns, a agricultura familiar, de acordo com o Censo Agropecuário de 

2017, tem grande importância na produção de alimentos e na geração de empregos. São 

5 milhões de propriedades rurais no Brasil e destas 77% são estabelecimentos agrícolas 

classificados como da agricultura familiar ocupando apenas 23% da área total. A 

agricultura familiar empregava no ano de 2017, de acordo com o levantamento censitário, 

67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária e foi responsável por 23% do valor 

total da produção dos estabelecimentos agropecuários. 

 Segundo Bombardi (2017), dentre os 10 primeiros produtos com maior 

participação no total das exportações brasileiras 7 são produtos agropecuários, sendo que 

a soja como grão e como farelo ocupa o primeiro lugar e apresenta um aumento 

exponencial em área cultivada de 18 milhões de hectares em 2002 para 33,2 milhões em 

2015/2016, um acréscimo de 79% em treze anos. Em contradição arroz, feijão, trigo e 

mandioca tiveram uma diminuição significativa de área cultivada: arroz redução de 

37,5%, feijão 31%, trigo 22% em treze anos e a mandioca 23% em onze anos. 

Considerando que a composição da cesta básica brasileira apresenta quatro pilares 

fundamentais que se constitui de arroz, feijão e farinha de trigo ou farinha de mandioca e 

macarrão, o Brasil importa estes itens básicos da alimentação nacional, exceto a 

mandioca. São dados que caracterizam a agricultura brasileira como voltada a ampliação 

de cultivos que se transformam em commodities ou agrocombustíveis e demandam 

grande uso de agrotóxicos (soja, milho e cana de açúcar consume 72% de todo os 

agrotóxicos utilizados no Brasil), representando uma agricultura que atende à demanda 

do capital e não atende à demanda humana (BOMBARDI, 2017, p. 28-30).  

 
166 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
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A questão dos agrotóxicos atinge diretamente as mulheres pois são elas as 

primeiras a sentirem os seus efeitos nocivos que se manifestam na saúde daqueles e 

daquelas que estão sob o cuidado delas. Segundo Lima (2017), os altos índices de 

contaminação do leite materno e de número de abortos em que se constatam a atrofia de 

alguns órgãos dos fetos das mulheres grávidas do município de Uruçuí no Piauí está 

relacionado com a presença do agrotóxico glifosato usado nas plantações de soja e milho 

na região. O glifosato é um herbicida e é o agrotóxico e o ingrediente ativo mais vendido 

no Brasil, correspondendo a mais da metade do volume total de agrotóxicos 

comercializados no país, o que coloca o Brasil com a característica de ser um “mercado 

menos restritivo para usar uma expressão cautelosa que substitui o termo permissivo” 

com relação ao comércio e uso dos agrotóxicos (BOMBARDI, 2017, p. 41).  

Neste sentido, entendendo que as mulheres ao terem acesso a recursos financeiros 

geralmente investem em nutrição, saúde e educação dos filhos (PAULILO, 2013), 

perguntamos: será que é possível que as mulheres, nos seus Silêncios Estratégicos possam 

criar alternativas para evitar a sua contaminação e a dos que as rodeiam? Compreendendo 

que as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC mantém sua existência junto aos 

estabelecimentos rurais que produzem o tabaco, trabalham com este cultivo em todas as 

etapas e que apresenta, segundo Murakami et.al (2017) uma diversidade de agrotóxicos 

como inseticidas, herbicidas e fumigantes com intensidades variadas167, caracterizando 

este trabalho agrícola como passível de ocorrem exposições combinadas ou 

multiexposição aos agrotóxicos, além do contato direto e intenso com a nicotina que se 

encontra nas folhas que são manuseadas durante o processo produtivo, como as mulheres 

podem tecer formas de mantença da vida e não de morte frente a esta rotina?  

Conforme Carolina, as mulheres se apresentam mais tocadas a buscar as 

alternativas, estão mais afastadas do trabalho e manuseio com os agrotóxicos, “a mãe e 

nós só não ajudávamos com o serviço de trator, de boi e de passar veneno, essas eram 

as coisas que só ele [pai] fazia” (Carolina, egressa e 2ª secretaria Diretoria AGEFA, 

2020)168.  

Isto reforça o quanto as mulheres representam a vida e a continuidade dela no seio 

familiar. Entretanto, expõe a exploração massiva e violenta do capital sobre a vida de 

 
167 Agrotóxicos utilizados na produção do tabaco: inseticidas - organofosforados, carbamatos, piretroides e 

neonicotinoides; fungicidas - ditiocarbamato; herbicidas - glifosato, dinitroanilina e fumigantes - brometo 

de metila, entre outros (MURAKAMI et.al, 2017). 
168 Entrevista Carolina, Vale do Sol/RS, 13/07/2020. 
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homens e mulheres na agricultura em que as famílias “escolhem” o sujeito que será 

exposto ao veneno de forma direta, ou seja, forçam-se a escolherem quem irá viver e 

quem irá morrer a fim de adequarem-se as condições produtivas capitalistas. É a 

crueldade do sistema capitalista que se associa a violência patriarcal ao criar a falácia da 

garantia da vida ao distanciar as mulheres e as crianças dos venenos durante o manejo 

direto, mas as aprisiona nos galpões no processo de sortir, tecer e classificar o fumo e no 

trabalho doméstico, especialmente produzindo a alimentação para a família e para os 

demais trabalhadores e trabalhadoras contratados para auxiliar no trabalho com o tabaco. 

É novamente a evidência da dicotomia do trabalho leve e pesado, em que o homem é 

incumbido do trabalho pesado do tabaco e, em razão disso, deixa de se ocupar com outras 

atividades que são direcionadas à responsabilidade das mulheres enquadradas como 

trabalhos leves do tabaco, além dos demais trabalhos que são compreendidos como 

inerentes ao ser mulher. Como explica Paulilo, 

[...] arar, cuidar da estufa à noite e passar veneno nas plantas são, em 

geral, atividades consideradas masculinas. Quando há número de 

suficiente de pessoas, os homens se encarregam da colheita, enquanto 

as mulheres tecem. Noutros serviços, como amarrar folhas, classificá-

las e fazer pequenos molhos, a participação masculina é pouca. Na 

classificação das folhas, costuma ser grande a participação dos idosos 

da família. Quando se trata de fazer esses trabalhos mais “maçantes”, 

os homens têm sempre que “ir a cidade resolver um negócio”, que 

atender a algum compromisso mais urgente ou mais interessante ou 

estão simplesmente cansados do serviço “pesado” (2016, p. 114). 

As alternativas que as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC encontram 

frente a esta realidade têm vínculo com o processo educativo da escola e foco na produção 

de alimentos. Angelita, em sua fala, evidencia isto ao trazer a relação trabalho e educação 

através das atividades que seu filho, na sessão familiar, precisa desenvolver como tarefa 

pedagógica: ter sua área experimental e cultivar alimentos, “eu já plantava cebola, a 

única coisa que eu plantava era cebola, e isso eu vendia e se não vendia meus irmãos 

levavam, mas a questão das outras hortaliças foi com a ida do Vitor pra lá, a EFASC 

incentivou e ai eu comecei, comecei fazer a feira e fui!” (agricultura e mãe de egresso, 

2020)169. 

 
169 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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  No Vale do Rio Pardo, segundo Silveira e Costa (2019), existem 13 espaços de 

feiras orgânicas (ver ANEXO D)170 em que se realiza a comercialização de produtos 

orgânicos e também de produtos em processos de transição agroecológica, ou seja, com 

a “aplicação de práticas e técnicas que contribuem para o processo de ecologisação dos 

agroecossistemas” como também com “questões éticas e sociais” e que se materializam 

na relação entre a produção e o consumo dos alimentos a partir da priorização da dinâmica 

de circuitos curtos, com relação direta “entre quem produz e quem consome, contribuindo 

no fortalecimento das relações sociais e diminuindo gastos energéticos e perdas de 

alimentos transportados a grandes distancias” (SILVEIRA & COSTA, 2019, p. 21 - 22). 

Dentre estas feiras, a Feira Pedagógica da EFASC é uma delas. Sua existência inicia em 

2012 e tem numa jovem mulher egressa o protagonismo na qual ela “vinha até a sede da 

escola comercializar os alimentos produzidos na propriedade, principalmente morangos” 

(SILVEIRA & COSTA, 2019, p.14). Assim a jovem mulher agricultora egressa da 

primeira turma da EFASC, Grazieli Holschú estabelece as primeiras provocações a fim 

de criar um espaço que articulasse o processo educativo da EFASC no viés da 

experimentação produtiva agroecológica e a comercialização em circuitos curtos de 

interação social. Eichler e Vergutz (2020) trazem a participação das mulheres nesta feira, 

lembrando que a Feira Pedagógica da EFASC é assumida como um instrumento 

pedagógico dentro do processo formativo da escola e tem a participação de todos e todas 

estudantes. Entretanto, a presença das mulheres acontece através da produção de 

alimentos in natura como alface, temperos, repolho, couve-flor, brócolis, frutas de época, 

mas principalmente, em alimentos processados como bolachas e pães. O que para as 

autoras,   

aponta o envolvimento das mulheres no trabalho doméstico e de 

cuidado associado a partilha de saberes entre estas mulheres. São 

conhecimentos construídos socialmente e materializados no passar de 

geração para geração dentro do ambiente familiar. São formas de 

produzir e reproduzir a vida recheadas de epistemologias e ontologias 

intergeracionais, que tem na centralidade do trabalho da manutenção da 

vida e reprodução da próxima geração a existência de trabalhos 

socialmente necessários, que são executados majoritariamente por 

mulheres dentro das famílias (EICHLER & VERGUTZ, 2020, p. 311).    

São ações pedagógicas que se entremeiam em Silêncios Estratégicos e também 

Silêncios do Conhecimento e “saberes da experiência feito” das mulheres da pedagogia 

 
170 A sistematização desta informação foi realizada pela Articulação e Agroecologia do Vale do Rio Pardo 

para a Semana dos Alimentos Orgânicos – SÃO de 2019 promovida Comissão de Produção Orgânica do 

Rio Grande do Sul – CPOrg – RS. 
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da alternância da EFASC, já que traduzem as ações e reflexões das mulheres 

condicionadas como não produtoras de conhecimento e nem de trabalhos que possam ser 

mensurados pelo sistema capitalista, somado também ao enquadramento ao espaço do 

privado, mas que estão e são os produtos dos trabalhos de reprodução da vida.  

As mulheres assumem a execução desses trabalhos dos quais dependem a vida e 

silenciam sobre isto. Desenvolvem, assim, o sentimento de culpa e de vergonha por não 

realizarem ou não quererem realiza-los, por pensar ou agir fora dos padrões construídos 

social e historicamente do ser mulher e do ser agricultora ou por não corresponder às 

expectativas dos grupos sociais que convivem, como a família ou a escola, no que tange 

a compreensão do que é ser uma mulher agricultora. Como na fala de Angelita, que se 

traduz num Silêncio Estratégico e que se manifesta em continuidade na realização dos 

trabalhos que lhe cabem e que materializam seus conhecimentos, mesmo correndo risco 

de comprometer a saúde, a fim de esconder, de não tornar visível, situações fora dos 

padrões morais estabelecidos para as mulheres,  

Eu conheci um rapaz aonde eu engravidei e de lá eu não contei pros 

meus patrões que eu tava grávida. Eu sai de lá grávida de 5 meses. Eu 

iniciava às 6h da manhã, voltando pra casa meio-dia parando pra 

almoçar e iniciando de novo de tarde e retornando o serviço (...) só 

pedi as contas, falei que era por motivos de saúde e vim embora” 

(Angelita, agricultura e mãe de egresso, 2020)171. 

É a culpabilização por não cumprirem o que socialmente é considerado direitos e 

deveres do ser mulher e que estão dispostos no imaginário para as mulheres no que 

Pateman denomina de contrato sexual que são ocultados social e politicamente, 

subordinando as mulheres aos homens condicionando-as a uma ordem social patriarcal. 

Uma ordem que é camuflada pela falácia da liberdade civil universal na teoria do contrato 

social, mas que entretanto, assume a liberdade civil como um atributo masculino e 

dependente do direito patriarcal (PATEMAN, 1993, p. 17).  

O que demonstra como a diferença sexual é construída e se assenta de forma 

inquestionável na ordem social e política e condicionam a compreensão dos vínculos das 

mulheres com os cuidados pela incapacidade natural delas com deveres amplos da 

sociedade em virtude do seu interesse natural pela família. Isto é legitimado 

conceitualmente através das vozes de homens, dos intelectuais, que propagam e 

 
171 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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sedimentam teoricamente tal compreensão, Conforme Pateman nas explicações de 

Rousseau e Freud: 

Rousseau argumenta que tem que existir “uma base natural sobre a qual 

os vínculos comuns se formam” – a base natural do casamento e da 

família. Para ele, é “através de uma pequena pátria, que é a família, que 

o coração se apega à grande; [...] o bom filho, o bom marido, e o bom 

pai [...] fazem o bom cidadão”! Par ser um bom marido e um bom 

cidadão o homem tem que ter uma boa esposa, ou seja, que seja 

obediente, que mantem a ordem na esfera doméstica (...) A família é o 

“império” da mulher, e ela ‘reina’ ao se deixar comandar no que ela 

quer fazer”. Entretanto, se ela não quer fazer (...), então a sociedade está 

perigo” [...] 

Ele [Freud] demarca a passagem da natureza animal para a sociedade 

humana ao observar que “a necessidade genital deixou de aparecer 

como uma visita que chega de repente”. (...) “o macho obteve um 

motivo para manter a fêmea [...] perto dele; enquanto a fêmea, que não 

queria se separar se seus recém-nascidos indefesos (...) ficam com o 

macho mais forte” (...) as mulheres, afirma Freud “representam os 

interesses das famílias e da vida sexual”. Os homens conseguem 

universalizar seus sentimentos para além do restrito mundo familiar. 

(...) As mulheres continuam a ser uma ameaça permanente à ordem 

social e política porque seu superego é mais fraco, ou até inexistente, o 

qual é “o representante interno” em cada indivíduo da moral e das 

normas políticas (...) as mulheres manifestam menos senso de justiça 

que os homens” (1993, p.148-150). 

O ser mulher agricultora se entrelaça na questão da classe, gênero e raça/etnia e 

se acentua na divisão sexual do trabalho que é dicotomizada entre a esfera produtiva e 

não produtiva, ou seja, o que gera valor de troca e o que gera valor de uso. O entendimento 

da esfera produtiva na agricultura no sistema capitalista, tem o trabalho das mulheres 

enquadrado como de “ajuda” associado a falsa categorização de trabalho pesado e leve 

(PAULILO, 2016) e, portanto, independentemente do trabalho executado pelas mulheres 

junto a produção agrícola e pecuária sua posição é de subordinação e de invisibilidade 

pois os trabalhos da esfera produtiva destinados à comercialização são contabilizados 

como parte de um esforço coletivo ou como auxilio já que as mulheres precisam destinar 

tempo para os cuidados da família e isto não é valorizado. Isto, segundo Brumer (2004, 

p. 212), é fruto de dois aspectos característicos da compreensão produtiva do campo:  

O primeiro é que a unidade familiar de produção caracteriza-se por 

reunir os esforços de todos os membros da família, com vistas ao 

benefício de todos, havendo uma necessária aproximação entre unidade 

de produção e unidade de consumo. O segundo é que vivemos em uma 

sociedade paternalista, e de certo modo machista, em que se atribui ao 

homem o papel de responsável pelo provimento da família. 
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 Para Paulilo (2016), o capitalismo além de separar os meios de produção do 

trabalho e o espaço doméstico do espaço de produção subordinou a sociedade ao mercado, 

ou seja, considerou unicamente como trabalho produtivo a ser remunerado o que se 

vincula às atividades econômicas convencionais, dificultando a visualização e 

conceitualização disso no espaço da agricultura familiar. Nesse espaço, não há esta 

separação, como no exemplo que a autora traz, “quando a mulher faz o queijo ela pode 

fazê-lo para comer ou vender” (PAULILO, 2016, p.207). Assim, o Silêncio Estratégico 

se traduz e se faz presente nas mulheres que vivem no território camponês quando 

desejam encontrar outros trabalhos remunerados que não estejam relacionados 

diretamente com a agricultura ou se desejarem permanecer na agricultura sentem-se 

obrigadas a profissionalizarem-se para poder assumir espaços de tomadas de decisão e 

poder na família. É neste entremeio que elas criam estratégias e alternativas que 

possibilitam existirem enquanto mulheres no contexto da agricultura, ou seja, criam e 

recriam alternativas para gerar renda e maior autonomia de vida relacionando estas ações 

aos cuidados da casa e da família. São ações que vão desde a venda de produtos oriundos 

dos espaços que as próprias mulheres tomam pra si como: a horta com suas hortaliças, 

temperos e as ervas medicinais, o pomar de frutas das quais fazem compotas e sucos, o 

próprio leite e seus derivados pois são elas que o processam e o transformam em nata, 

queijos e manteiga. Também são responsáveis pelos cuidados no galinheiro em que ao 

alimentarem as galinhas recolhem os ovos e os destinam ao consumo da família e para a 

venda. São os trabalhos do cuidado que no contexto da agricultura se invisibilizam e tem 

reciprocidade entre as mulheres, como identifica Suellym: 

(...) sabe? A questão de fazer comida também é um conhecimento, 

porque nem todo mundo tem o “dom” de fazer comida. Eu prefiro fazer 

doce do que salgado. Eu faço salgado, mas eu não gosto, eu prefiro 

fazer um doce, aí vem a minha mãe, que odeia doce, e aí vai lá e faz 

uma comida salgada maravilhosa, tá lá a Suellym comendo (Suellym, 

estudante 3ª ano, 2020)172. 

 O trabalho do cuidado na perspectiva da ética do cuidado a partir de Carol Gilligan 

(1997) (apud ROSENDO, 2015), enquanto proposta de pensar a ética a partir do cuidar 

envolta em aspectos da reponsabilidade e da moralidade, nos permite compreender a 

necessidade de identificar o processo de mantença e garantia da vida na lógica da 

reprodução social como o reconhecimento de todas e todos como seres produtivos e que 

 
172 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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reproduzem a vida. Portanto, o cuidar precisa ser compreendido como uma prática 

comum e coletiva, distribuído de forma justa entre as gerações e identidades de gênero 

(ESPINAL & AZCONA, 2020). O que nos faz compreender as convergências da 

agroecologia, ecofeminismo e da economia feminista que juntas se potencializam como 

alternativas para o enfrentamento ao sistema mundo capitalista, patriarcal e colonial, ou 

seja, são formas de ser e estar no mundo fundadas em reconfigurações das relações de 

poder e nos provocam a retirar da invisibilidade e da não existência os conhecimentos das 

mulheres.   

 

8.1.4 Silêncio do Conhecimento e “saber da experiência feito”  

O Silêncio do Conhecimento e “saber da experiência feito” é aquele que se 

originária do sentimento construído e regulado pela compreensão ocidental, eurocêntrica, 

patriarcal e racista do que é conhecimento e de quem o produz. É, assim a legitimação da 

existência e da validação de um conhecimento único, denominado de conhecimento 

científico. E, para isto, nega e discrimina outros conhecimentos que não se enquadram na 

proposta de metodologia científica embasada nos pressupostos da universalidade, 

objetividade e neutralidade, mas que historicamente é construída homens, brancos, 

ocidentais e heterossexuais.  

São Silêncios dos Conhecimentos e “saberes da experiência feitos” emergentes 

de sujeitos que também são classificados como incivilizados, selvagens, exóticos, 

ignorantes, atrasados, enfim, todos/as aqueles/as fora da padronização que é produzida 

para justificar a exploração e dominação dos povos e que perpassa pela expropriação, 

destruição e extermínio da sua cultura, das suas tradições e dos seus modos de ser e existir, 

fazendo com que os sujeitos aceitem como naturais essas condições que os desumanizam.  

Neste sentido, o cotidiano enquanto espaço e tempo de vida e de produção e 

reprodução, da garantia da existência e continuidade desta vida, não recebe o 

reconhecimento de ciência. Freire (2012) sublinha a importância da relação em tudo que 

realizamos, na nossa experiência existencial social e histórica. Para ele estas relações 

podem ser críticas, ingênuas ou magicamente percebidas. Assim, transcorrem entre nós e 

a prática no mundo intensificando nossa consciência na medida que “não só a saber que 

vivíamos mas a saber que sabíamos e que, portanto, podíamos saber mais, [que] iniciou 

o processo de gerar o saber da própria prática” (p. 112-grifo do autor). É a consciência, 

dos homens e das mulheres, de sua intervenção sobre e com o mundo, a “consciência da 
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prática” que, para Freire está implicada de “ciência da prática”, de “quefazer humano que 

se dá na história que mulheres e homens que fazem com a prática” já que a “prática de 

que temos consciência exige e gesta a ciência dela” (p.113-grifo do autor).  

Para Freire é preciso reconhecer o “saber da experiência feito” como presente nas 

relações que estabelecem a nossa existência e a partir dele provocar a criticidade, 

instigada pela curiosidade epistemológica. São saberes que precisam ser considerados já 

que “sua necessária superação passa pelo respeito a ela e tem nela o seu ponto de partida” 

(FREIRE, 2018, p. 202).  

As mulheres se movem no mundo da vida cotidiana pelo e com o “saber da 

experiência feito”, e a partir dele realizam o movimento da prática e da teoria na 

reprodução e garantia da vida, mas silenciam sobre isto. Silenciam porque não se 

enxergam como sujeitos de conhecimentos já que não compreendem que os trabalhos que 

elas realizam são conhecimentos, o que é reforçado tanto pelo não reconhecimento da 

sociedade em geral como dos sujeitos que são atingidos na produção deste conhecimento. 

Como na voz de Suellym, que identificou seu silêncio do “saber da experiência feito” no 

diálogo problematizador da entrevista. Ela reconheceu a existência deste conhecimento 

em si e a naturalização deste como inerente ao ser mulher:  

Eu acho que foi porque tu falou, porque é uma coisa que, sei lá, é 

normal, sabe? Eu ter que cuidar do meu vô é normal. Se chegar alguém 

e perguntar o que eu ando fazendo, eu digo: “tô cuidando do meu vô 

lá”, normal. Aí vão perguntar que nem tu perguntou “tá, mas o que tu 

faz com teu vô?”, “ah, eu faço isso e isso”, “ah, mas é bastante coisa, 

né?” e eu “ah, mas a gente dá conta”, é normal sabe? (Suellym, 

estudante 3º ano, 2020)173. 

 Compreendemos que são as epistemologias da vida cotidiana (GEBARA, 2015) e 

a expropriação da força de trabalho da reprodução social (FEDERICI, 2017; ARRUZZA, 

2017) que se apresentam inerentes à existência das mulheres pela produção social e 

histórica do ser mulher que proporcionam aos homens ocupar espaços públicos de poder, 

de saber e de ser. As mulheres asseguram as necessidades e as demandas da vida do espaço 

privado, intensificam sua dedicação aos trabalhos do cuidado e domésticos, privam-se ou 

retardam sonhos pessoais e profissionais garantindo que os homens próximos a si 

realizem as suas conquistas profissionais. Como identificam as mulheres esposas e 

companheiras dos monitores e militantes da EFASC: 

A gente já conversou bastante sobre isso, eu sempre ajudei muito ele 

nessa questão dos sonhos dele (...) ele viajou muito e sendo pai, sempre 

 
173 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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teve muita segurança comigo estando na retaguarda pra ele ter toda 

essa liberdade, de ele ter as coisas que ele precisava. Não precisava se 

preocupar, passar a noite, passar semanas, esse é o meu papel de 

retaguarda (Roberta, professora, vice-presidenta AGEFA, mãe de 

egresso e esposa monitor, 2020)174. 

Sei que a vida dele funciona facilitada porque eu vou lá como base e 

ele sempre reconhece e fala muito isso. Ele só consegue manter tudo o 

que tem, a gente só consegue chegar onde a gente chegou e fazer o que 

a gente faz porque eu sou muito organizada (Bibiana, analista de 

operações administrativas e esposa monitor, 2020)175. 

Posso te dizer que eu sempre assumi todas as funções. Este 

planejamento da casa, eu sempre fiz isto, talvez não corretamente, por 

que sobrecarrega de alguma forma. Mas sempre dei conta de fazer 

tudo, entendeu? Como eu estou com o controle de tudo, planejamento 

de tudo, se ele sai não muda nada, é uma pessoa a menos que estou 

administrando, e pra mim é assim (Cristina, professora e esposa 

monitor, 2020)176. 

Eu sinto também que os sonhos da gente ficam muito amarrados, eu 

acho que a gente não tem aquela liberdade mesmo como deveria (...) 

eu sinto que as mulheres são determinantes na vida, onde elas largam 

morre, morre a família, se dissipa e nada acontece naquele espaço lá. 

O que une a família e a comunidade são as mulheres, elas são 

determinantes (Arleide, professora e esposa militante, 2020)177. 

Imersas nos silêncios do conhecimento e “saber da experiência feito” é possível 

afirmar que as mulheres dos monitores e militantes da EFASC estiveram sempre 

presentes, mas invisibilizadas pela lógica patriarcal. No transcorrer da história da escola, 

desde os primeiros passos no ano de 2008, quando se iniciam as tratativas para a sua 

abertura até os dias atuais, porém continuando a serem as “facilitadoras”, as “bases”, as 

“organizadoras”, as “retaguardas”, as “administradoras” – no fundo as “imprescindíveis” 

para a existência da vida dos sujeitos próximos a si (filhos, maridos, netos e outros entes).  

Podemos compreender, com isso, que também são os trabalhos dos cuidados e 

domésticos que garantem a existência da EFASC pois permitem aos homens nos cargos 

e funções de monitores, professores, coordenadores e diretores da AGEFA, sendo eles a 

maioria dentro da EFASC e da  AGEFA (66,7% de homens e 33,3% de mulheres), a 

executarem seus trabalhos profissionais na e para a escola. São trabalhos que envolvem 

tempos de ausência e de distância de suas famíliaa em virtude de viagens de militância 

do movimento das EFA’s pelo Rio Grande do Sul e pelo território brasileiro, de formações 

político pedagógicas e também pela própria operacionalidade da pedagogia da alternância 

 
174 Entrevista Roberta, Sinimbu/RS, 30/07/2020. 
175 Entrevista Bibiana, Sapucaia do Sul/RS, 02/07/2020. 
176 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
177 Entrevista Arleide, Anchieta/ES, 29/07/2020. 
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da EFASC, com pernoites na escola, desenvolvimento de atividades curriculares e extra 

curriculares que exigem a dedicação de horas consecutivas de presença na escola que 

alternam diferentes turnos e ampliam as horas de trabalho e, consequentemente, as de 

ausência da casa e da família.  

Para as mulheres, esta ausência é muito difícil pois dificulta ou posterga seus 

sonhos e exige planejamentos e estratégias que as sobrecarregam de trabalhos articulando 

os trabalhos profissionais e dos cuidados para garantir a mantença da vida de quem está 

próximo a si, como fala Roberta,  

Eu sou professora, tenho a minha profissão, mas eu sou mãe, sou dona 

de casa e aí eu tenho que cuidar da casa, tenho cinco filhos né? Então 

isso não é fácil (...). Eu dou aula também na escola que eles estudam, 

pra quando eles estiverem na escola eu também estivesse. Mas é sempre 

corrido, eu tinha uma hora no meio-dia pra dar almoço pra eles e 

arrumar eles pra ir pra escola (Roberta, professora, vice-presidenta 

AGEFA, mãe de egresso e esposa monitor, 2020)178. 

 Trata-se de uma ausência que significa estar sozinha e ainda ser responsável pela 

vida de pessoas, além da sua, “eu penso a vida de duas pessoas, eu não penso só a minha 

vida, não sou só eu, eu sou mais duas pessoas. Planejo toda a vida, rotina, o que vai fazer, 

o que tem que fazer, os cuidados tudo de duas pessoas, de duas vidas né, além da minha” 

(Cristina, professora e esposa monitor, 2020)179.  

Assim, o pensar, planejar e cuidar da vida das pessoas compreende uma tríade da 

mantença da vida: alimentação, segurança e saúde. São as experiências presentes na vida 

das mulheres, suas epistemologias da vida ordinária que as permite produzir os 

conhecimentos necessários nesta a existência humana. A alimentação compreende em ter 

os alimentos para serem consumidos e isso, envolve o cultivo e a colheita ou a aquisição. 

Ainda, necessita de processamento, cozimento e armazenamento deste alimento Mas  

requer o planejamento e a administração de quantidades, sobras, variedades, ou seja, são 

os conhecimentos e “saberes da experiência feitos” da agricultura (técnicas, manejos, 

periodicidade, espacialidade, sazonalidade), da economia (preços dos alimentos e onde e 

como adquiri-los), dos métodos, técnicas e equipamentos de cocção, de conservação e de 

armazenamento que garantam a qualidade e o sabor e, sobretudo, agradem aos sujeitos 

para quem estão sendo preparados. Desse modo, observamos que tais saberes pode, nos 

levar para além da compreensão da alimentação como uma ação para atender às 

 
178 Entrevista Roberta, Sinimbu/RS, 30/07/2020. 
179 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
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necessidades biológicas, ela também é um ato social e cultural e, neste sentindo, se 

entrelaça de gostos, costumes, hábitos e afetos. A alimentação se constitui em um 

importante dispositivo da memória, presente nas práticas e patrimônios culturais 

regionais e nacionais (SIMON, 2019). É o que Inês traz no seu relato: 

Cuido da casa, das roupas, do pão, fazer comida. Aqui tudo é feito. Eu 

gosto de fazer bolacha, gosto de fazer pão.  O que a gente come no dia 

a dia, eu faço, a gente não compra industrializado. E tem da horta, que 

a gente come muito de lá, sempre que posso tô lá (...). Isto, a minha 

mãe sempre fazia, mas ela nunca tinha tempo, com um monte de filho. 

Daí tinha uma vizinha, era uma senhora mais idosa que fazia aquelas 

bolachas pintadas, enfeitadas, e eu sempre sonhava que um dia eu ia 

fazer isso. Daí, agora, eu tenho amiga que diz: “mas tu tem tempo, 

hein? Tu não trabalha que chegue?”Mas, eu adoro fazer essas 

coisinhas (Inês, agricultora e mãe egressa, 2020)180.  

A segurança envolve o planejamento da rotina dos sujeitos, os cuidados 

necessários a fim de zelar pela sua integridade física e mental, possibilitando seu 

desenvolvimento enquanto ser humano. A segurança implica em pensar e garantir o levar 

e buscar na escola ou na creche, assim como, nas demais necessidades destes sujeitos 

(como o brincar, jogar, dançar, conversar e interagir com outros sujeitos), é a atenção aos 

movimentos dos sujeitos nas suas relações cotidianas buscando assegurar o crescimento 

corporal e intelectual e estar presente nas aflições e alegrias que surgem no transcorrer 

das atividades da vida das pessoas. Como faz Bibiana, 

De manhã é aquela correria, então eu faço muita coisa à noite (...) e na 

volta pra casa a gente sempre vai pra minha mãe, se alimenta ali no 

final da tarde, janta e daí ou vai pra balé, vai pra judô. Chega em casa 

só pra tomar banho, fazer o tema, brincar e dançar (...) Mas, é tudo a 

mãe: "mãe um mamá", "mãe uma comida", "mãe um banheiro", "mãe 

tô com fome", "mãe lê a agenda", "mãe faz tema", porque o tema não 

pode esperar o pai final de semana, tem que ser feito o trabalho né? 

(Bibiana, analista de operações administrativas esposa monitor, 

2020)181. 

A saúde é a finalidade de todos os cuidados e exige das mulheres conhecimentos 

que a garantam, tais como o aprender a identificar sintomas que indiquem alguma 

problemática fisiológica ou mental ou as previnam. Assim, exige-se das mulheres 

algumas ações que implicam nos conhecimentos das ervas medicinais e de receitas 

caseiras com produtos naturais disponíveis na propriedade familiar ou que são partilhados 

entre as pessoas próximas, além de práticas de curas e/ou prevenção. Esses são 

conhecimentos que a cotidianidade da existência, sob a ótica do cuidado, que as mulheres 

 
180 Entrevista Inês, Santa Cruz do Sul/RS, 17/08/2020. 
181 Entrevista Bibiana, Sapucaia do Sul/RS, 01/07/2020. 
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também fazem da vida “possibilidade”. São, portanto, nestes “caldeirões das mulheres e 

através de suas mãos que transformam o cru em cozido, processando os alimentos que 

tornam a vida possível (LIMA & QUEIROZ, 2019, p.35), como faz Eroni,  

Em casa eu tenho o cantinho do chá, até hoje eu tenho, passei 

isso pro netos, cada um tem, tanto o Felipe quanto a Sofia cuidam 

muito. Oo que eles catam pra mim, eles trazem, isso é muito bom. 

(...) Eu faço o óleo de mocotó, feito com as canelinhas do boi 

cortadinha, aí a gente ferve ou assa ele e sai aquele líquido, o 

azeite e aonde tu botar ele é bom: no rosto pra não envelhecer 

tão cedo, não vir as rugas, pra pele sempre estar boa, estar nova, 

nos cabelos, na cabeça durante à noite é muito bom pra 

fortalecer o cérebro, os ossos da pessoa se ela tem uma torção, 

na coluna ou qualquer coisa. Se ela tem alguma dor nas juntas 

ele ajuda e na pele de todo o corpo, nos braços, nas pernas, ele 

ajuda muito (...) e eu aprendi a fazer com a minha sogra e até 

hoje eu faço. Aí, dou pra um, dou pra outra, cada um quer um 

potinho pra fazer as suas “massagenzinhas”, é muito bom! 

(Eroni, agricultora aposentada e avó de egressa e de estudante, 

2020)182. 

Estes são os conhecimentos que estão presentes nos silêncios de quem os executa 

e também de quem os usufrui, pois como não se enquadram na lógica epistemológica 

androcêntrica, patriarcal e capitalista, são tecidos na vida cotidiana e por sujeitos 

historicamente caracterizados como vocacionados para estes trabalhos. Assim, são 

invisíveis aos olhos de muitos. Podemos compreendê-la como sendo uma invisibilidade 

construída pela negação de uma racionalidade que não se ajusta aos princípios 

epistemológicos e metodológicos da ciência moderna/colonial (MIGNOLO, 2006; 

SANTOS, 2002, 2010). Entretanto, criam outros nós epistemológicos através de nós 

pedagógicos entre as mulheres, ou seja, são tramados no aprender e ensinar entre as 

próprias mulheres, constituindo-se de partilhas sobre o exercício dos cuidados e sobre as 

estratégias de como realizá-los, especialmente, através do apoio de outras mulheres. 

Formam-se redes de mulheres que cuidam, que se apoiam nos cuidados dos filhos e filhas, 

dos netos e netas, dos idosos e enfermos, a fim de conseguir dar conta desse trabalho que 

é atribuído exclusivamente a elas. Portanto, as mulheres dividem entre elas os cuidados 

dos sujeitos próximos a si para terem autonomia profissional, financeira e também 

pessoal, para sentirem-se seguras, buscando com quem partilhar a sobrecarga dos 

trabalhos, das angústias, dos medos e da própria pressão que a sociedade lhes impõe - de 

ser uma mãe, avó, esposa ou filha de acordo com os padrões sociais estabelecidos. Ou 

 
182 Entrevista Eroni, Santa Cruz do Sul/RS, 14/07/2020. 
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como compreende Lagarde (2015), os padrões que são os próprios cativeiros produzidos 

pela cultura patriarcal, de modo a definirem as mulheres e produzirem sua condição social 

e de feminilidade baseada na sexualidade e no controle dela. Dessa forma, as mulheres 

experienciam-se numa relação desigual de dependência de si e dos outros, “elas vivem 

por si e para os outros em uma relação assimétrica, sendo que as outras pessoas só vivem 

com elas183” (LAGARDE, 2015, p. 204), ou seja, vivem por causa da sua existência e de 

seus trabalhos, como demonstram algumas das mulheres da pedagogia da alternância da 

EFASC:  

A minha mãe é a terceira pessoa no nosso casamento. Eu sempre digo, 

eu e ele, a gente consegue ficar distante porque a gente tem a mãe. Além 

da minha mãe Damásia que me ajuda, eu tenho a Fabi que é uma amiga 

que eu posso abrir a porta do carro, jogar meus filhos pra dentro da 

casa dela que a vida segue e eu tenho a minha cunhada Daiane. São 

essas três pessoas que tocam a vida comigo. Já teve vezes que eu tive 

que viajar e ele não conseguiu ir pra Sapucaia, aí eu fazia uma 

tabelinha: "Daiane leva pra aquilo, Daiane busca daquilo, Fabi pra 

isto, mãe busca ali” (Bibiana, analista de operações administrativas e 

esposa monitor 2020)184. 

Quando ela era bebê, eu ficava a maior parte do tempo na minha mãe, 

quando ela era pequena. Até para não enlouquecer, por que a demanda 

de trabalho é grande. A cada meia hora tá chorando e a Isabela foi 

bem difícil nos primeiros meses, ela chorava muito, tinha refluxo, 

cólica, não se diagnosticava nada. Tudo normal, tava dentro do peso 

(Cristina, professora e esposa monitor, 2020)185. 

Eu sempre tive uma grande mulher, a Iracema, faz 9 anos que tá aqui 

em casa, sempre no turno que eu não estava ela estava, minha mãe 

mora longe, ai é mais difícil e ai eu adotei a Cema como mãe também 

porque tu sabe que sozinha a gente não dá conta de tudo, a Cema é 

quem me assessora nessas questões ai, um anjo na minha vida. 

(Roberta, professora, vice-presidenta AGEFA, mãe de egresso e esposa 

monitor, 2020)186. 

Minha sogra morava bem pertinho de nós. Eu cuidei ela até os 90 anos, 

foi uma mãe também, me ensinou muito (...) e me ajudou muito, nos 

banhos tudo rapidinho no inverno, então a minha defesa foi ela (Eroni, 

agricultora aposentada e avó de egressa e estudante, 2020)187. 

Porque eu tô sempre longe dos parentes, da minha mãe e dos meus 

irmãos e eu não tinha ninguém aqui em Anchieta, era eu e Deus, eu 

tinha sempre que contar com uma empregada, a gente assinava a 

carteira e mantinha a empregada o dia todo, então eu podia sair (...) 

Sérgio sempre apoiou, sempre se fez presente apoiando 

 
183 Texto original em espanhol: “ellas viven por y para los otros en una relación assimétrica, ya que los 

otros-personas sólo viven con ellas (LAGARDE, 2015, p. 204). 
184 Entrevista Bibiana, Sapucaia do Sul/RS, 02/07/2020. 
185 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
186 Entrevista Roberta, Sinimbu/RS, 30/07/2020. 
187 Entrevista Eroni, Santa Cruz do Sul/RS, 14/07/2020. 
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financeiramente, apoiando em todos os momentos, educar também em 

alguns momentos, mas eu tinha que me virar sozinha. Então tinha 

sempre uma auxiliar aqui comigo e o restante eu ia administrando, mas 

não é fácil não! (Arleide, professora esposa militante, 2020)188. 

Eu trabalhava sempre 40 horas, e quando eles eram menores sempre 

tinha uma pessoa que ajudava, uma mulher, e eu viajava com as 

crianças. Quando eu fiz a especialização em pedagogia da alternância 

em Minas Gerais, no primeiro módulo eu levei minha filha no braço, já 

no outro módulo eu fiz a opção de deixar em casa, e quando eu ia viajar, 

a pessoa que ficaria pra cuidar dela, não veio. Foi uma situação pra 

gente difícil, mas deu certo. Mas a gente resolve muito juntos, eu, meu 

marido e as crianças, porque agora elas ajudam já (Marleide, 

coordenadora pedagógica UEFAMA e membra EPN, 2020)189.   

 

As falas das mulheres trazem expressões que demonstram a importância desta 

união e solidariedade entre as mulheres para garantir a vida e o compromisso do trabalho 

do cuidado se mantém sob suas responsabilidades para “tocar a vida”, “para não 

enlouquecer”, para “se defender”, para “estudar”, para se “deslocar” entre outras. As 

mulheres encontram outras mulheres, ou como dizem “contam” com outras mulheres, 

como “anjos” para a partilha, o apoio, o auxílio, o acompanhar no cuidar de seus filhos e 

filhas e de sua vida também.  

Mesmo que, historicamente no constituir da humanidade, as mulheres foram 

exploradas e expropriadas na sua força de trabalho, tanto sexual como braçal, 

especialmente, nos trabalhos dos cuidados e domésticos moldando a sua vida sob o 

“guarda-chuva” do patriarcado (LERNER, 2019) internalizando psicologia e moralmente 

a subordinação e a ideia da própria inferioridade, elas recriaram suas condições de 

existência e de enfrentamento das situações que lhes atravessam. Ou seja, responsáveis 

pela mantença e continuidade da vida de forma imposta pelo sistema, organizam-se com 

outras mulheres para resistir, criar e recriar enredadas nos Silêncios dos Conhecimentos 

e “saberes da experiência feitos” formas de garantir a existência da humanidade seja de 

forma solidária ou através de relações trabalhistas (empregada-empregadora) realizando 

a preservação gnosiológica e ontológica das experiências comuns entre as mulheres.   

Segundo Lerner (2019), as mulheres, até os dias de hoje, têm estabelecido sua 

existência em um estado de menor liberdade do que os homens, pois possuem contra si a 

força do constructo social e histórico que as define pela sua sexualidade e sua capacidade 

reprodutiva limitando moralmente sua existência e garantindo a acumulação de capital. 

 
188 Entrevista Arleide, Anchieta/ES, 29/07/2020. 
189 Entrevista Marleide, São Luis/MA, 23/07/2020. 
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Neste sentido, a autora considera que a exploração sexual é a própria marca da exploração 

de classe para as mulheres e que cada classe, em qualquer momento da história da 

humanidade, “é constituída de duas classes distintas – homens e mulheres” (LERNER, 

2019, p. 354). Ou seja, a posição de classe das mulheres se dá por meio de suas relações 

sexuais em diferentes graus de falta de liberdade e o relativo progresso desta liberdade 

tem significado em “melhorias no grau em que sua situação lhes oferece oportunidades 

de exercer certa vantagem dentro do sistema do patriarcado” (LERNER, 2019, p. 258) 

em especial, mais poder econômico que lhe dá mais poder sobre sua vida, entretanto se 

não tiverem associadas a uma “extensa revolução cultural” na sociedade que não 

transforme o patriarcado mais sim o abole, estas melhorias nas condições de vida das 

mulheres serão sempre parciais.  

Podemos identificar essa discussão nas falas de algumas mulheres, em particular, 

o fato de sua independência financeira não lhes garantir plena autonomia nas suas 

escolhas e decisões, já que estão ocupadas com o trabalho doméstico e de cuidado. Sua 

liberdade está condicionada a organização da sua rotina, porque “pra sair precisa ser com 

antecedência, não pode ser de um dia pro outro” (Roberta, professora, vice-presidenta 

AGEFA, mãe de egresso e esposa monitor, 2020)190, “quando saí preparei tudo como ia 

ser bem antes, planejei, deixei tudo preparado” (Cristina, professora e esposa monitor, 

2020)191 e até “antes de sair até deixei a roupa lavando e a roupinha do dia em cima do 

micro-ondas” (Bibiana, analista de operações administrativas e esposa monitor 2020)192. 

Planejam e organizam tudo e têm o apoio de outras mulheres, como esclarece Bibiana, 

“eu monto esquema e aí ligo pra todas elas e todas eu posso contar”193, assim como 

contam com o trabalho de cuidado de mulheres que não estavam em sua rede de apoio. 

Mas, mesmo em situações em que algumas delas tenham demandado cuidados aos 

companheiros, perceberam a limitação do compromisso, como fala Cristina: “quando sai, 

deixei tudo organizado, eu fiquei tranquila, ele vai dar conta, vai cuidar né? E daí deu 

um pouco de frustração de quando eu voltei ele tinha ido com ela [filha] a maior parte 

do tempo na minha mãe ou na minha sogra”194. 

 

 
190 Entrevista Roberta, Sinimbu/RS, 30/07/2020. 
191 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
192 Entrevista Bibiana, Sapucaia do Sul/RS, 02/07/2020. 
193 Entrevista Bibiana, Sapucaia do Sul/RS, 02/07/2020 
194 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
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São redes de apoio de mulheres que se constituem de diferentes formas. Uma delas 

é em virtude da proximidade destas mulheres, por vínculos familiares e/ou de amizade 

ou, até mesmo, de vizinhança. Outra forma é pelo estabelecimento do vínculo trabalhista 

em que as mulheres pagam pela força de trabalho do cuidado e doméstico de outras 

mulheres. É o que fazem Roberta, Arleide e Marleide que precisam encontrar outras 

mulheres para garantir os trabalhos do cuidado e domésticos e, para isso, estabelecem 

vínculos trabalhistas e financeiros com elas. Cabe resgatar que Ana Primavesi também 

necessitou do apoio de outras mulheres na sua vida de mulher agroecológica. Perciliana 

e Dona Palmira foram algumas dessas mulheres que, além de garantir tempo e espaço 

para outra mulheres exercer seus trabalhos profissionais, contribuíram 

epistemologicamente para o processo reflexivo de Ana Primavesi.   

O funcionamento do sistema patriarcal conta com a cooperação das próprias 

mulheres e para isto Lerner (2019) aponta vários meios que asseguram este apoio como 

a doutrinação de gênero, falta de educação, negação e ocultação do conhecimento da 

história das mulheres, divisão das mulheres de acordo com suas atividades sexuais (entre 

as “respeitáveis” e as “não respeitáveis), pelo controle e coerção, pela discriminação de 

acesso aos recursos econômicos e políticos, além de privilégios de classe para mulheres 

que exercem a obediência. As análises nos conduzem a considerar que, nas trilhas da 

sustentabilidade econômica e protetiva ofertada e manipulada pelos homens se encontra 

a base histórica do paternalismo que subordina sexualmente as mulheres e as condiciona 

ao trabalho doméstico e de cuidado. Tal subordinação exige porque não implica, em 

partilha, em remuneração, mas em obrigação moral e vocacional imposta às mulheres. 

Soma-se nestas trilhas a destruição de tradições que reafirmem a independência e 

autonomia política, social, econômica e cultural das mulheres. A história das mulheres é 

a história contada pelos homens, são histórias do silêncio mais profundo que é o do relato 

(PERROT, 2017), fruto da hegemonia masculina sobre os sistemas de símbolos através 

da privação à educação para as mulheres e domínio total sobre a definição do que deve, 

e por quem, ser. Dessa forma, apropriando-se da História, criando e recriando o que 

devem ser os símbolos e as referências subjetivas e objetivas do poder feminino 

reduzindo-as à uma lógica dicotômica entre a sedução - sexualidade e a pureza - castidade 

- abstinência (LERNER, 2019). 

 A história contata pelos homens, a partir de suas perspectivas, viabilizam os meios 

que contribuem para o Silêncio do Conhecimento e do “saber da experiência feito” das 
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mulheres na pedagogia da alternância da EFASC. A vinculação entre essa história e p 

conhecimento silencia as epistemologias das mulheres. Através da adequação à 

epistemologia androcêntrica, a fim de serem reconhecidas como sujeitos epistêmicas, 

caso contrário suas experiências são desvalorizadas carregando o estigma de não 

científicas, e, portanto, não significativas, as mulheres passsam a “aprender como pensar 

como um homem” (LERNER, 2019, p. 369). Assim em suas experiências cotidianas, as 

mulheres podem transitar sua consciência, internalizando que as epistemologias da vida 

cotidiana existem e que todas as mulheres podem/devem aprender com outras mulheres. 

Mas, existem as epistemologias que são consideradas modernas, que possuem valor 

científico e são reconhecidas pela sociedade. Em suma, são aquelas produzidas 

majoritariamente pelos homens, ou seja, trata-se daquelas epistemologias cujas 

referências se encontram nos homens e na sua visão social de mundo. Conforme Bruna: 

“a gente não percebe que as nossas referências de agricultura e de conhecimento não 

são as mulheres, então as próprias mulheres acabam criando um bloqueio com as outras 

mulheres, porque a gente quer se igualar as pessoas que a gente tem referência de 

conhecimento” (egressa e monitora, 2020)195.  

 Partindo da compreensão freiriana de que o ato de conhecer implica subjetividade, 

ou seja, a cumplicidade, o envolvimento do sujeito em todos os sentidos, crenças e 

entendimentos a fim de produzir novos conhecimentos ou refazê-los, podemos 

compreender que ao ter a referência de sujeito epistêmico na agricultura como sendo 

homens, as mulheres silenciam os seus conhecimentos, ou seja, dão continuidade ao 

desconfiar e desvalorizar das experiências das mulheres e buscam se legitimar trazendo 

as vozes eco, ou seja, os parâmetros de conhecimentos masculinos, reproduzindo o 

discurso do opressor a fim de sentirem-se mais seguras e pertencentes ao espaço político 

pedagógico da agricultura da EFASC.   

Com a formação político pedagógica na e da EFASC elas mudam a forma de se 

verem enquanto mulheres na agricultura, conforme Catiúcia: “a gente passou a se 

enxergar de outra maneira e aprender a se autovalorizar, dizer pra nós mesmos que o 

nosso serviço é importante sim!”, identificam que o “papel da mulher tá em 

tudo”(estudante 3º ano, 2020)196. Passam a ver a importância de partilhar com outras 

mulheres sobre a temática “esse assunto de falar sobre nós é muito importante, tanto pra 

 
195 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
196 Entrevista Catiúcia, Sinimbu/RS, 02/07/2020. 
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mim, pra minha mãe, pra todo mundo”(Linda, estudante 3ª ano, 2020)197. Entretanto 

continuam enfrentando os desafios, como todas as mulheres inseridas na lógica do 

patriarcado e do capitalismo, de se afirmarem enquanto sujeitos epistêmicas no mundo, 

em especial, nas relações epistemológicas da agricultura dentro e fora da EFASC 

reproduzindo a epistemologia mestre vigente, ou seja, androcêntrica.  

A consciência de si e do mundo esbarra na opressão do sistema mundo patriarcal, 

capitalista e colonial, que as condiciona numa “consciência transitiva ingênua” nas 

palavras de Freire (2018). Isto, porque as mulheres ainda estão excluídas do mundo 

epistemológico coerente com as suas formas de ser e existir na qual estão condicionadas 

e produzem conhecimentos inautênticos. Dito de outra maneira: “ele, que faz símbolos e 

explica o mundo, e ela que cuida de suas necessidades de corpo e mente e dos filhos – a 

disparidade entre ambos é enorme” (LERNER, 2019, p. 369-370). O que podemos 

identificar no diálogo com Bruna, em que é possível “ser mais” a partir do nó pedagógico 

presente na EFASC, mas o que falta, para ela, é o desenvolver da “consciência transitiva 

crítica” no entrelace com nó epistemológico das mulheres para gerar preparo, confiança 

e tranquilidade:   

Bruna - A gente se cobra, sente muito medo de falar alguma coisa 

porque acham que a gente não é capaz ou porque tu não tem o mesmo 

conhecimento daquela pessoa (...) A gente estuda isso tudo, do trabalho 

das mulheres, eu acho que é muito importante mas não chega numa 

reflexão tão profunda assim. Não chega, porque se chegasse a gente 

sairia daqui muito mais preparadas, as meninas, por exemplo.  

Cristina - Pesquisadora - Preparadas pra quê?  

Bruna - Tranquilas em realizar o nosso conhecimento (Bruna, egressa 

e monitora, 2020)198. 

Saffioti (2013) entende que a falta de confiança das mulheres emerge da 

compreensão de si presente num mundo em que ela é uma variável a ser manipulada 

segundo as conveniências da situação, sem nenhum poder de decisão fazendo-a traçar 

planos pouco ambiciosos em comparação com os homens. Conforme a autora, é “o medo 

inconsciente do fracasso que reduz suas aspirações e diminui seu ímpeto de realizar” 

(SAFFIOTI, 2013, p. 95), fazendo-a buscar vias de menor resistências e coerentes com o 

determinado ao seu sexo. Portanto, em particular, a expressão “tranquilidade” da fala de 

Bruna se apresenta no sentido de gerar confiança, fé e crença em si como mulheres que 

produzem conhecimento na sua existência cotidiana junto com a agricultura, 

 
197 Entrevista Linda, Venâncio Aires/RS, 02/07/2020. 
198 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020.  
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identificando que ainda “hospedam” a compreensão epistemológica opressora e para 

superá-la precisam abandonar os silêncios conhecimento e do “saber da experiência 

feito” e trazerem as vozes dialógicas do conhecimento e do “saber da experiência feito”. 

A união, solidariedade, o apoio e a organização entre as mulheres, pela força do diálogo 

entre si, podem ser importantes “instrumentos pedagógicos” contra a invasão cultural. A 

visibilidade e, sobretudo, o reconhecimento enquanto epistemologia advinda das 

experiências gnosiológicas do trabalho da reprodução da vida, sem medo e sem a 

necessidade de se adaptarem a perspectiva epistemológica androcêntrica, emerge da 

transitividade de sua consciência, da sua intervenção do/no mundo. A epistemologia não 

é neutra, mas sim política e tem sexo, classe e raça/etnia. A fala de Bruna contribui para 

que observemos essa parcialidade na epistemologia: 

Existem diferenças entre a vida das mulheres e a vida dos homens, entre 

a vida dos meninos que vem pra EFASC e a vida das meninas (...) 

porque o foco é ser produtivo e somente produtivo (...) as mulheres tem 

que estudar muito mais, se desafiar muito mais e fazer coisas muito 

mais diferentes do que elas faziam. Talvez isso pros homens da EFA 

não mudou muita coisa na rotina, mas para as mulheres sim. É desde 

começar a fazer coisas diferentes, se envolver mais na agricultura 

(Bruna, egressa e monitora, 2020)199. 

Quando falamos de trabalhos domésticos e de cuidados, estamos trazendo para a 

visibilidade uma quantidade imensa de trabalhos imprescindíveis para que a vida 

aconteça dia a dia. São cuidados tanto físicos quanto emocionais e afetivos, que na vida 

das mulheres se somam aos demais trabalhos relativos à economia de mercado, 

sobrecarregando-as com múltiplas jornadas de trabalho. Uma vez incorporadas no 

mercado de trabalho, sua força de trabalho atende àquelas atividades cujas cargas-horárias 

podem ser compatíveis, flexíveis às demandas da ordem do privado. Estes trabalhos 

costumam a ter baixa carga-horária e, consequentemente, menor valor monetário.  

Nas mulheres agricultoras existem na participação ativa delas nos trabalhos da 

produção agrícola e pecuária somada a todos os trabalhos dos cuidados da casa e da 

família que se estende para além dos filhos e filhas, como para os idosos e enfermos. E 

nas jovens mulheres agricultoras, estudantes se triplicam com os trabalhos referentes ao 

seu processo formativo da EFASC, aos trabalhos com a família nas produções e criações 

e o trabalho dos cuidados, como desabafa Suellym:  

Tô bastante cansada. Com a vó era bem mais cansativo, (..) ela não 

parava, tinha momentos de alucinações e com o vô eu digo que é mais 

 
199 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
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tranquilo porque tu não precisa tá toda hora ali em roda, tu pode deixar 

sozinho. Mas a consciência nunca fica tranquila porque tu tá sempre 

pensando: “Será que tá sentado lá ainda? Será que não caiu?” Se tu 

tá fazendo uma coisa que nem a gente tá seguido no campo olhando o 

gado: “Ah será que o vô tá lá deitado? Será que a vó levou no 

banheiro?”, sabe isso a gente tem que ficar pensando e é bem cansativo 

(...) e tem vezes que nem essa semana eu tava focando no PPJ né? Tava 

engajada, tava aqui escrevendo e vinham as ideias tudo, ai o vô 

chamava, ai perdia tudo e tinha que começar de novo, sabe? É bem 

cansativo as vezes (Suellym, estudante 3º, 2020)200. 

Herrero (2019) ressalta que historicamente o cuidado é identificado por diferentes 

nomes como trabalho doméstico, de cuidado ou reprodutivo. Todos eles são associados 

às mulheres, divididos em condições de desigualdade, mal pagos ou não pagos. Conforme 

a autora, a associação destas atividades de trabalho se sustentam num contexto em que o 

cuidado da vida dos humanos e da própria natureza não é prioridade. São trabalhos de 

base invisível dentro do sistema mundo capitalista. Isto se concretiza pelo trabalho não 

remunerado ou sem direitos trabalhistas e pela desigualdade socio econômica, pois a 

trabalhadora que cuida recebe menos em comparação a outros trabalhos. Isto acontece, 

pois, os trabalhos de cuidado se estabelecem mais fora do mercado de trabalho do que 

dentro. Na lógica da produção e reprodução capitalista abordada por ARRUZZA (2017) 

os processos de produção estão alicerçados também em reprodução e mantença da vida. 

Nesse sentido, podemos pensar que a mulher agricultora reproduz o capital e as relações 

de classe, mas não está reproduzindo a si mesma como um ser genérico com necessidades 

e desejos. Ela é expropriada e explorada e, quanto mulher com traços historicamente 

determinados e socialmente reproduzidos encontra-se “centralidade do trabalho de 

manutenção da vida e da reprodução da próxima geração  como parte do trabalho 

necessário no interior de todo processo de reprodução social (ARRUZZA, 2017, p. 41). 

O olhar de Kilomba (2020) identifica o que estamos denominando de Silêncio do 

Conhecimento e “saber da experiência feito” a partir da análise da raça. Compreende que 

a definição do que é conhecimento, o que é ciência está intrinsecamente ligada ao poder 

e à autoridade racial. Consideramos que também perpassa pelo gênero e pela classe. 

Podemos compreender essas relações, esses “nós”, a partir do conceito da 

consubstancialidade, o que implica em um olhar de interação entre elementos de 

dominação e exploração que precisam ser analisados na lógica que determina a dinâmica 

entre os elementos, “isto é, o porquê, antes de tudo, esse tipo de interação acontece” 

 
200 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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(ARRUZZA, 2017, p. 45). Portanto o Silêncio do Conhecimento e “saber da experiência 

feito” existe e se perpetua pela negação de outras epistemologias justificadas como sendo 

acientíficas, tanto quanto, não confiáveis em razão de não se enquadrarem na 

racionalidade moderna ocidental.  

Qual conhecimento está sendo reconhecido como tal? E qual 

conhecimento não o é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas 

acadêmicas? E qual conhecimento não? De quem é esse conhecimento? 

Quem é reconhecido/a como alguém que possui conhecimento? E quem 

não é? Quem pode ensinar conhecimento? E quem não pode? Quem 

está no centro? E quem permanece fora, margens? (KILOMBA, 2020, 

p. 50). 

Pensar sobre o Silêncio do Conhecimento e “saber da experiência feito” perpassa 

em compreender que os trabalhos de cuidado e domésticos são responsabilidades das 

mulheres e são ensinados por mulheres e para mulheres. A aprendizagem é obrigatória e 

caso não haja uma boa aprendizagem (trabalhos não feitos de acordo com a expectativa 

criada), a mulher responsável pelo ensinamento é responsabilizada, é cobrada pela 

sociedade em geral, pelo insucesso. Isso pode provocar o silenciamento dos seus 

conhecimentos. Eggert (2015) traz está compreensão como inerente a experiência secular 

das mulheres, isto é, como “competência da simultaneidade” que se traduz na 

naturalização do “fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Um treino, um modo de encarar 

a vida aprendido de mãe para filha; treino selecionado pela mãe na maior parte das vezes 

para ensinar a filha, poupando o filho desta ‘competência’” (EGGERT, 2015, p. 70). É a 

naturalização da simultaneidade que acompanha as mulheres em todos os espaços público 

e privado funcionando para a invisibilidade da sobrecarga de trabalho e para o não 

reconhecimento do que fazem, do que criam e recriam como produção de conhecimento. 

Um “saber da experiência feito” que a egressa Sílvia identifica ao conviver com a mãe de 

um colega durante o Estágio de Vivência201: 

Elas estão envolvidas em todas as atividades, desde as atividades 

domésticas dentro de casa, lavar a louça, fazer comida, preparar essa 

comida, ir lá na horta pegar um tempero, pegar uma salada e trabalhar 

também na lavoura, cuidar dos animais, tratar os animais. Eu vi muito 

isso no primeiro estágio de vivência lá no Charles, a mãe dele 

trabalhava em tudo, eu via ela dentro de casa ai ajeita a filha dela, tem 

que levar pra escola, ai tá os avós também estão ali e ai tem que cuidar 

 
201 Estágio de Vivência é um instrumento pedagógico da EFASC, que inicia no ano de 2013 “da necessidade 

de aguçar ainda mais a troca de saberes tendo a alternância de espaços e tempos entre famílias e estudantes 

como potencializadora”. Constitui de “duplas de intercambistas que permutaram entre si, ou seja, uma 

semana de vivência em cada família, vivenciando e experimentando as diferenças, as proximidades e as 

singularidades de cada espaço, de cada família, de cada comunidade” (SOUSA, VERGUTZ, COSTA, 2017, 

p. 106). 
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dos avós, ai ajuda a preparar a comida ou a avó fazia comida e ela ia 

trabalhar no lado de fora ajudar o marido dela, então ela tava sempre 

envolvida com várias atividades, todas as atividades da propriedade, 

além de estar cuidando das pessoas da família (Sílvia, egressa, 

2020)202.  

 Saffioti (1987, p. 63-64) alerta para a culpabilização das mulheres “por quase tudo 

que sai errado na família” já que, frequentemente, elas são as maiores responsáveis pela 

transmissão dos padrões de comportamento, dando uma “educação diferenciada aos 

filhos e filhas” reproduzindo os papeis sociais construídos na domesticação da força de 

trabalho que é a “domesticação da família”, ou seja, os pais assumem a posição da razão 

e as mães da emoção, os homens assumem o poder de dominar as mulheres em troca de 

amputar traços de afetividade aos filhos e filhas. Assim, as mulheres mesmo conscientes 

de sua não-responsabilidade na acusação relativa à conduta dos filhos/as, assumem a 

culpa já que foram “treinadas”, foram socializadas para assumir o papel de vítima, foram 

ensinadas a sofrer em silêncio. Paulilo (2013) traz o exemplo de que no início do século 

XX as mães eram culpabilizadas pela mortalidade infantil e fragilidade dos filhos, 

associando a falta de cuidados com a higiene. 

 A obrigação sobre a questão do aprender e ensinar dos trabalhos da produção 

agrícola e pecuária não acontece na perspectiva de culpabilização de nenhum dos sujeitos 

(pai ou mãe) pela não aprendizagem ou pela falta de ensinamento adequado, mas sim pela 

falta de curiosidade que se caracteriza como busca pelo conhecimento em realizar o 

trabalho agropecuário ou pelo pouco vínculo do ou da jovem com a agricultura. Assim, o 

aprender e ensinar dos trabalhos da produção agropecuária integra-se na relação trabalho 

e educação enquanto nó pedagógico e epistemológico da ciência convencional e, neste 

sentido, legítimo ligado aos sujeitos e entidades do conhecimento (homens e escolas). 

Enquanto o aprender e ensinar dos trabalhos domésticos e do cuidado se vincula aos 

trabalhos de reprodução da vida e devem existir como nó ontológico, pedagógico 

epistemológico apenas nas relações dos sujeitos determinados biológica e socialmente 

para isto, ou seja, de mulher para mulher.   

 Neste sentido, a execução do trabalho do cuidado e doméstico identificados pelas 

mulheres mães e avós em seus filhos e netos no movimento da pedagogia da alternância 

da EFASC tanto na permanência em casa (sessão familiar) ou na rotina da formação 

política pedagógica da EFASC (sessão escolar) aponta a importância que as mulheres dão 

 
202 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
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a estes trabalhos de mantença da vida e a invisibilidade e/ou não reconhecimento deste 

trabalho pela família. Pois, as mulheres se sentem fortalecidas pela partilha da 

responsabilidade da educação de seus filhos com relação aos trabalhos domésticos e do 

cuidado. É através da realização destes trabalhos pelos jovens que retira do Silêncio do 

Conhecimento e “saber da experiência feito” pela legitimação pedagógica da EFASC. 

Como se identifica nas falas de Angelita, Rosinéia e Eroni: 

O Vítor, aprendeu na escola que não é só a mulher que tem que ir na 

panela, que o homem também pode ir pra cozinha, ele também tem 

obrigações. Antes de ir pro colégio, ele não arrumava nem a própria 

cama, aí depois veio pro colégio e ele começou a arrumar a cama dele. 

Ele começou a ajudar na louça, ele não gostava de tirar leite e ai ele 

dizia “pode tirar leite que eu faço o café” (...) Eu sinto que como mãe 

eu não teria conseguido fazer ele fazer essas coisas (...) Porque ele 

dizia: “tem tu mãe, tu faz pra mim!” e ele via que eu ficava com pena 

e realmente eu fazia pra ele (Angelita, agricultora e mãe de egresso, 

2020)203. 

Uma coisa que mudou muito foi a questão da organização, antes de 

entrar era um tênis aqui, outro tênis lá, uma meia com chulé na gaveta, 

agora não existe mais isso, é organizadinho o quarto dele, Deus o livre, 

se tiver alguma coisa fora do lugar no quarto dele (...) coisas que antes 

de ir pra escola agrícola ele nunca fez. Pra arrumar a cama era um 

sacrilégio, hoje ele levanta e a cama tá estendida, ele saiu e quando 

chega já bota a calça no sol (Rosinéia, agricultora e mãe de estudante 

2º ano, 2020)204. 

Eles aprenderam muito lá, eles sabem limpar uma cozinha, lavar louça, 

fazer todo o serviço que eles aprenderam lá e já sabiam em casa, mas 

agora eles vão pra horta e eles sabem o que fazer lá na horta (Eroni, 

agricultora aposentada e avó de egressa e de estudante, 2020)205. 

São as falas destas mulheres da pedagogia da alternância da EFASC que se fazem 

nos Silêncios do Conhecimento e “saber da experiência feito” e que estão tramadas nos 

espaços e tempos de vida e de produção e de reprodução, de existência e de continuidade 

desta vida e que têm, na dinâmica trabalho e educação constituída na EFASC, a 

possibilidade de ser vista, de ser reconhecida e de transformar-se me vozes encharcadas 

de conhecimentos e “saberes da experiência feitos”. Assim como, podem continuar 

enquanto silêncios, como o Silêncio Antidialógico.    

 

 

 

 
203 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
204 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
205 Entrevista Eroni, Santa Cruz do Sul/RS, 14/07/2020. 
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8.1.5 Silêncio Antidialógico 

 

O Silêncio Antidialógico emerge da impossibilidade dos sujeitos de dizerem sua 

palavra ou de agirem de acordo com suas reflexões e “saberes da experiência feito” em 

virtude de posicionamentos autoritários, opressores e intimidadores. É a censura, a 

proibição implícita ou explicita de pronuncia do mundo ou de dizer apenas aquilo que 

deve ser dito por quem oprime.  

 Se materializa num silêncio emergente de uma pedagogia de “depósitos” ou 

“bancária” em que há um sujeito que sabe e outro que precisa ser “enchido” de 

conhecimentos já que se parte do pressuposto que o segundo nada sabe sobre aquilo que 

o primeiro julga como conhecimento necessário. É antidiálogico porque apresenta foco 

político pedagógico no discurso e não no diálogo, são falas preocupadas e direcionadas a 

“sonoridade da palavra e não na sua força transformadora” (FREIRE, 2011a, p. 80). O 

que importa é reprodução mecânica do conhecimento, dizeres padronizados e coerentes 

com aquilo que o opressor compreende como importante para o oprimido, e que reforça 

a permanência deste nesta condição.  

 A relação política pedagógica construída se funda na compreensão de que o saber, 

o conhecimento, a pronúncia do mundo são direitos de quem sabe e que há os que nada 

sabem e estes precisam receber como doação destes sábios os conhecimentos. É a doação 

que, para Freire (2011a), se funda nas manifestações instrumentais da ideologia da 

opressão, ou seja, a “absolutização da ignorância” que se constitui pela compreensão da 

ignorância estar sempre no outro e, dessa forma, este outro alienado e reconhecedor de 

sua ignorância aguarda passivamente receber este saber daquele que idealiza como 

superior. 

 O Silêncio Antidialógico não permite que as mulheres se compreendam como 

sujeitos, mas sim lhes é imposto a passividade e o dever de se adaptar ao mundo. É um 

silêncio que também se manifesta como se fosse intrínseco ao entendimento do ser mulher 

a condição de pouca fala, de não ter o que dizer pois suas relações são minimizadas como 

inerentes ao espaço privado e este não produz conhecimento, associado ainda a sua 

fraqueza emocional e física que as condiciona a serem assistidas e acompanhadas. É o 

silêncio antidialógico entranhado na mente das mulheres, que Freire, apoiado nos 

pensamentos de Simone Beauvoir, enxerga como a pretensão dos opressores que “é 

transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime” (2011a, p. 84). 
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 Também são silêncios que se apresentam na impossibilidade das filhas dos 

agricultores e das agricultoras de permanecer na propriedade da família na posição de 

gestoras destas. São impossibilidades impostas pela compreensão patriarcal e sexista da 

agricultura que vai se materializando no decorrer da vida das mulheres através da 

dinâmica cultural que impõe as mulheres experiências vinculadas aos cuidados e ao 

doméstico construídas socialmente como pertencentes ao espaço familiar ou próximo a 

este. Em que aprendem que “para agradar é preciso procurar agradar, fazer-se objeto” 

através das virtudes consideradas como femininas, “tesouros de sabedoria feminina” 

como o cozinhar, o cuidar da casa, o costurar, a arte de seduzir e o pudor, excluindo-as 

de experiências com o externo que são ensinadas aos homens, que fazem o seu 

“aprendizado da existência como livre movimento para o mundo” (BEAUVOIR, 2016, 

p.24-26), relacionados com a produção. Este é, para Danielli,  

Um dilema das propriedades e da sociedade, as meninas são criadas 

pra cuidar da casa e, na propriedade familiar os meninos pra trabalhar 

com máquina, trator (...) Ao meu ver a questão da permanência na 

propriedade e na agricultura o meu irmão teria mais facilidade de 

permanecer no campo, por mulheres não serem ensinadas a esse 

trabalho mais pesado, não que a gente não possa fazer, mas não somos 

ensinadas, por essa questão de ter mais abertura para o homem na 

propriedade (Danielli, egressa, 2020)206.  

A falta de perspectivas vinculadas com o mundo da agricultura e o não 

reconhecimento de si enquanto “ser mais” na questão do entrelace do gênero e da classe 

acarreta uma seletividade do êxodo rural com fluxo maior e constante de jovens e 

mulheres, o que implica no envelhecimento e na masculinização da população rural207. 

Às mulheres é destinado espaços e tempos do trabalho da casa e da escolarização, tanto 

que elas concluem mais o ensino superior que os homens e, mesmo assim, continuam 

recebendo menos que eles no mercado de trabalho, aos homens é destinado o espaço do 

trabalho na lavoura, o trabalho da prática. Como explica Brumer & Anjos (2008, p. 10), 

esta exclusão do domínio simbólico da atividade de produção no estabelecimento familiar 

rural é legitimada pela atribuição ao homem da categoria “chefe do estabelecimento”, já 

 
206 Entrevista Danielli, Rio Pardo/RS, 26/06/2020. 
207 O estudo de Camarano e Abramovay (1999) demonstra que é crescente a masculinização da população 

rural brasileira, principalmente entre os jovens. Também os estudos de Anjos e Caldas (2005), que aponta 

o processo de modernização conservadora da agricultura como responsável pela masculinização da 

população rural da Região Sul, ressaltada como a região com a população rural mais masculinizada do país. 
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que as mulheres não são consideradas possíveis sucessoras do chefe, ou seja, do pai na 

propriedade da família, recebendo o “estatuto de agricultoras” pelo casamento.   

A masculinização rural, para Costa, Froehlich e Carpes (2013), não é um processo 

homogêneo e apresenta variações conforme a região e a faixa etária no Rio Grande do 

Sul. Ela pode estar determinada pelas relações de produção que se estabelecem associadas 

a intensidade destes sistemas produtivos. Isto é, regiões caracterizadas pela agricultura 

familiar possuem sistemas de produção intensivos em mão de obra e terra, o que fomenta 

a necessidade do trabalho das mulheres, enquanto regiões caracterizadas pela pecuária, 

com presença de estâncias e grandes extensões territoriais não apresentam uma 

necessidade tão sistemática de mão de obra. Dessa forma, a permanência das mulheres 

no campo está relacionada a necessidade direta do trabalho produtivo das mulheres, 

enquanto mão de obra na agricultura produtiva comercial. Entretanto a autora e os autores 

apontam que também existe uma relação direta entre a modernização da agricultura e a 

intensidade da masculinização rural, ou seja, a modernização teria provocado a 

diminuição da necessidade e da intensidade da utilização da terra e da mão de obra e, 

dessa forma, a mão de obra das mulheres na produção agrícola tornou-se descartável. 

Outro ponto analisado por ela e eles é a faixa etária, no grupo de jovens de 15 a 24 anos, 

é apontado que a masculinização se apresenta mais elevada em todos os sistemas agrários, 

sendo que a justificativa encontrada é “a tendência de maior escolaridade das jovens” 

(COSTA, FROEHLICH, CARPES, 2013, p. 477). 

É importante para o entendimento do trabalho na agricultura familiar a questão da 

força de trabalho. Ela é exercida pelos membros da família, com raras exceções que 

acontecem em tempos muito específicos e curtos. Neste sentido, a disponibilização da 

força de trabalho (pai, mãe, filhos e outros entes familiares como avós, principalmente) 

não segue as regras do mercado de trabalho, mas sim “leva em consideração aspectos 

relativos às possibilidades de empregos e de obtenção de renda em atividades não 

agrícolas dos membros da família, bem como considerações relativas à linhagem e 

herança familiares” (BRUMER & ANJOS, 2008, p.7). Portanto, os silêncios 

antidialógicos sobre permanência ou não da mulher jovem no estabelecimento rural 

familiar se entrelaçam em nós ontológicos, epistemológicos e pedagógicos da 

constituição histórica e social da força de trabalho das mulheres e desmistificam questões 

que são produtos destes nós como a modernização e escolarização. Ou seja, a produção 

da exclusão das jovens mulheres do estabelecimento rural familiar como sujeitos 
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cognoscentes nas relações existentes na agricultura da família emerge da visão social de 

mundo que classifica ontologicamente o ser mulher como inferior, epistemologicamente 

como não produtora de conhecimentos e pedagogicamente como capazes de aprender e 

ensinar apenas sobre trabalhos e assuntos da vida cotidiana ou não relacionados com a 

agricultura, ou seja, secundários em comparação as atividades consideradas produtiva 

pela família. É mantença da cultura patriarcal que define o homem pelo trabalho e a 

mulher por sua sexualidade. 

A egressa Danielli nos indica que a existência de uma abertura maior para seu 

irmão permanecer na propriedade da família está relacionada a ele “ter mais domínio de 

lavoura, trator, máquinas, nas visões dos pais teria mais conhecimento, por ser ensinado 

a fazer diversas coisas” enquanto que para ela, uma mulher, foi ensinada “a fazer mais 

afazeres domésticos, e não ter abertura pra fazer múltiplas tarefas” (Danielli, egressa, 

2020)208. A força de trabalho das mulheres é cooptada pelo capital com a ajuda essencial 

do patriarcado. É a exploração dos corpos e da mão de obra das mulheres que fundamenta 

as estruturas constitutivas do desenvolvimento capitalista (FEDERICI, 2017, 2019). O 

trabalho no capitalismo exigiu a adequação dos corpos à regularidade e a disciplina, sendo 

que os corpos das mulheres são duplamente expropriados pelo capital e pelo patriarcado 

através da imposição disfarçada de vocação e de naturalização da reprodução da espécie 

humana, em que se acrescenta a responsabilidade das mulheres dos cuidados 

(alimentares, higiênicos e sanitários, educacionais) para a garantia da existência da 

humanidade.  

Entretanto, esta dimensão crítica do ser e estar mulher no sistema mundo 

capitalista e patriarcal não é visível. A força de trabalho das mulheres na reprodução 

social e societal é invisibilizada. As mulheres são constituídas socialmente por processos 

pedagógicos dentro das diferentes instituições que compõe a estrutura societal como 

família, escola, igreja e, na conjuntura atual, os meios digitais de comunicação. As 

mulheres são ensinadas, como mostrou a fala de Danielli (egressa, 2020), a manter e 

reproduzir a vida, são os trabalhos necessários para manter a existência dos seres e, no 

recorte da agricultura, possibilitar a execução da produção através destes trabalhos de 

cuidados. Contudo, as mulheres nos seus Silêncios Antidialógicos não se identificam 

como sujeitos epistêmicas, que ao executarem os trabalhos rotineiros dos cuidados 

 
208 Entrevista Danielli, Rio Pardo, 26/06/2020. 
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garantem a existência da agricultura em sua família e, neste sentido, reproduzem a ação 

antidialógica com outras mulheres pois lhes é negado o “ad-mirar”, “o mirar deste dentro 

para voltar a mirar o todo ad-mirado” (FREIRE, 1981, p. 31), ou seja, não lhes permitem 

compreender a dimensão política e social em que o trabalho do cuidado e doméstico está 

implicado dentro da agricultura em razão do condicionamento histórico do ser mulher 

que vai sendo delineado de mãe para filha:  

Em casa, a mãe dizia pra gente “eu vou pra roça, mas quando eu voltar 

tem que tá pronta a comida do meio dia, lavar roupa, fazer o pão”. Isso 

tudo a mãe ensinou em casa, tem que fazer assim, assim e assim, somos 

em três filhas e um filho. (Joice, agricultora e mãe de estudante, 

2020)209.  

Lá em casa eram nove filhos, a mãe fazia no início, depois minha irmã 

mais velha, mas quando eu tinha 9 anos minha irmã mais velha casou, 

daí tinha que ajudar mais. Eu e minha outra irmã, a gente fazia até 

mais que a mãe, porque a mãe atendia outras coisas, mas a gente 

repartia as tarefas. Mas os homens não, daí uma ficava em casa e a 

outra pra roça, as vezes iam as duas pra roça, mas geralmente uma 

ficava em casa com a mãe e a outra ia pra roça (Inês, agricultora e mãe 

de egressa, 2020)210. 

 Freire (2011a) expõe quatro características da teoria da ação antidialógica: a 

conquista, a divisão para manter a opressão, a manipulação e a invasão cultural. A 

conquista passa pela introjeção por parte do conquistador da necessidade desta relação ao 

conquistado. É uma ação conquistadora embasada numa dependência construída numa 

relação tóxica em que o sujeito (conquistador) e o objeto (conquistado) formam um ser 

hospedeiro do outro. E a ação antidialógica se apresenta como tarefa do opressor que, 

pela conquista oprime ainda mais, não só economicamente, mas culturalmente, roubando 

do oprimido a sua palavra, sua expressividade, sua forma de ser e existir no mundo e 

impondo ao conquistado um falso mundo, uma falsa “ad-miração” de “um mundo de 

engodos” que o mantem passivo em face dele, apresentando o mundo como “algo dado, 

como algo estático, a que homens (sic) se devem ajustar” (FREIRE, 2011a, p. 186-187). 

 A divisão dos oprimidos para manter e impor o status quo da opressão é condição 

indispensável para a continuidade do poder e enfraquecer qualquer sinal de despertar dos 

oprimidos. Para isto é preciso criar cisões entre eles através métodos e processos como a 

burocratização excessiva ou pelos mecanismos de ação cultural em que manejam as 

informações e as pessoas como se estas estão lhes ajudando, o que dificulta a criticidade 

 
209 Entrevista Joice, Santa Cruz do Sul/RS, 18/08/2020. 
210 Entrevista Inês, Santa Cruz do Sul/RS, 17/08/2020. 
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e percepção ampla dos problemas. É a característica da manipulação que acontece pela 

conformação dos oprimidos que é construída pelos opressores através do que Freire 

chama de “depósitos de mitos” e condiciona o aceite das palavras do opressor e o 

“anestesiar as massas populares para que não pensem” (2011a, p. 200). Por fim, Freire 

aponta a característica da invasão cultural, que é a penetração das compressões de vida e 

de existência dos opressores/invasores no contexto cultural dos oprimidos/invadidos, 

modelando a sua forma de ser e de se relacionar através da destruição, invalidação e 

inautencidade de sua criatividade e originalidade.  

 O condicionamento das mulheres à esfera sexual se apresenta como ação 

antidialógica produzida a partir da construção histórica e social de ser que emana 

sensualidade pelo seu caráter emotivo e biologicamente constituído para seduzir. A 

característica da conquista transcorrer durante todo o processo histórico da constituição 

do patriarcado e do capitalismo que compreendeu que pela imposição do controle das 

mulheres através da submissão patriarcal à família nos entrelaces com a igreja, solidifica 

e perpetua a acumulação do capital. A reprodução constante desta condição de ser mulher 

ocorre nas violações dos seus corpos que são violados e assediados com a justificativa de 

fugirem dos padrões estabelecidos pelo controle de sua sexualidade, é a cultura do estupro 

que normaliza a violência à conta das atitudes sociais dos gêneros e que Brasil atual 

continua se disseminando nas relações pessoais e institucionais211, somadas as contínuas 

ações machistas que atravessam as relações sociais e que reforçam o enquadramento 

sexual e de forma subjetiva colocam as mulheres no “lugar delas”. Como são as piadas e 

falas sexistas que atravessam as conversas e que se materializam como sem a intensão de 

discriminação de gênero, mas sempre emergem associadas ao apoio e ao consenso de 

outras pessoas por meio das risadas. É a imposição do poder machista, mascarado de 

anedota, conversa fiada, gracejo e chalaça que provoca o silêncio nas mulheres a fim de, 

legitimado por mais pessoas presentes, lembrar da condição epistemológica e ontológica 

da mulher de sujeição aos homens. Como no relato de Sílvia, “eu também sempre fui 

muito próxima dos meninos, sempre gostei da relação deles, mas claro que as vezes a 

gente no meio tinha que escutar umas piadinhas sem graça” (egressa, 2020)212. 

 
211 Segundo IPEA (2014) 26% dos brasileiros concordam inteira ou parcialmente com a frase “Mulheres 

que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas” e 30% dos entrevistos concordam com a 

ideia de que “se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros”. 
212 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
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 O Silêncio Antidialógico revela a dominação e a submissão das mulheres através 

do seu auto reconhecimento como inferiores perante a superioridade legitimada dos 

homens ou por outras mulheres. Que através do autoritarismo e da rigidez cessa ou 

impossibilita qualquer diálogo e reproduz a condição e o mito de verdade única e 

incondicional, assim como reafirma a incapacidade e o mito da mulher sensível, fraca e 

produtora de conhecimentos inválidos ou acientíficos que, para Keller (2006, p. 15) tem 

sua gênese na divisão sexual e emocional do trabalho “que rotulava mente, razão e 

objetividade como “masculinas”, e coração (e corpo), sentimento e subjetividade como 

“femininos” e que, portanto, “estão subjacentes à exclusão das mulheres do 

empreendimento científico”. Portanto, ouvir de um homem que a emoção materializada 

no choro é uma fraqueza, é a linguagem agindo na constituição desta mulher e dos homens 

também, internalizando a compreensão de que a sensibilidade e a emoção não têm relação 

com força, mas sim apontam sinais de inferioridade e enquadram os sujeitos como 

vulneráveis e dependentes, conforme a lógica patriacal. 

 Os trabalhos dos cuidados, segundo Boris (2014), envolvem serviços que se 

constituem em atividades que se voltam para as necessidades físicas, intelectuais, afetivas 

das pessoas, somadas a outras demandas e envolvem emoções, já que são trabalhos que 

interagem muito próximos a vida de cônjuges, filhos e filhas, pessoas idosas, doentes e 

com deficiências. São trabalhos imbricados na “intimidade, interdependência e 

valorização mútua”, do mundo cotidiano da manutenção da casa e da existência pessoal 

(BÓRIS, 2014, p. 103). E, neste sentido, o emocionar se faz presente na rotina dos 

cuidados, portanto, chorar, sorrir, gritar, gargalhar, fazer manha, abraçar, beijar, acolher, 

entre outras ações, são ações que acompanham os trabalhos dos cuidados e que acabam 

por serem, muitas vezes, encobertas, fazendo parte dos silêncios antidialógicos das 

mulheres, pois são classificadas como ações subalternas, tanto por serem desenvolvidas 

por sujeitos historicamente enquadrados como dependentes, emocionais e fracos como 

pelo espaço no qual se desenvolvem, o espaço privado. Silêncios que demonstram que as 

mulheres da EFASC não enxergam deste modo, como falam Bruna e Angelita,    

(...) mas eu não enxergo isso como uma fraqueza porque quando uma 

pessoa se emociona com aquilo é porque aquilo faz parte da vida dela. 

Aquela pessoa se dedica tanto que aquilo é importante de uma maneira 

que talvez aquela outra pessoa nunca vai entender, então isso não é 

uma fraqueza (...) a gente tem que rever os nossos conceitos de fraqueza 
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e pensar que o que é fraqueza pra ti não seja fraqueza pra mim (Bruna, 

egressa e monitora, 2020)213.  

Ser mulher não é um ponto de fraqueza, ela tem mais força do que 

imagina (Angelita, agricultora e mãe de egresso, 2020)214. 

 Muitas vezes, os silêncios antidialógicos nascem da violência, da imposição 

agressiva, debochada ou incrédula imanente da força da palavra em discussões que 

acabam por silenciar as mulheres. São violências epistemológicas e ontológicas que 

emergem da necessidade de enquadrar as mulheres nos padrões aos quais o patriarcado e 

capitalismo as condicionou a fim de prosperar, ou seja, no “lugar” do não falar, do não 

saber, do não ser e do não poder. Contudo, são estratégias que ratificam e naturalizam a 

violência pois fundamentam-se culturalmente na compreensão de força e produção como 

sinais de resultado e êxito, assim o falar alto e continuamente, o expressar-se por gestos 

e movimentos amplos, expor e exaltar o corpo masculino como símbolo de força e 

potência, entre outras é fortaleza.  Assim como tudo que é oposto a isto, que não se aplica 

esta força como produtiva e como saber é fraqueza, pois aquele que se promove como o 

“dono do saber”, o forte e o produtivo, precisa ter a quem “dar” os seus saberes, portanto, 

a quem “dar” a assistência ou, como denomina Freire (1982), estender o conhecimento e 

não comunicar as mulheres, porque não as escuta já que não as entende como sujeitos 

epistemológicos, ontológicos e históricos.  

São opressões epistemológicas que atingem as mulheres na pedagogia da 

alternância da EFASC e que produzem silêncios antidialógicos que imanem da percepção 

de que suas reações e ponderações são por menores e vão ser julgadas por quem se julga 

conhecedor, como nas falas: “parecia que eu não tinha conhecimento (Maira, monitora, 

2020)215 ou “não me sinto nada a vontade em falar, acho que por pensar que eu não tenho 

conhecimento” (Deise, monitora, 2020)216. Portanto, falas aceitas ou não por quem tem a 

legitimidade do saber, tendo como medida o padrão e o discurso do sujeito epistemológico 

androcêntrico calcado em bases patriarcais e capitalistas que estabelece uma única ordem 

epistemológica e ontológica. Uma lógica racional, machista e hegemônica que rejeita as 

epistemologias que emergem das relações sociais e produtivas e reprodutivas das 

mulheres pois enquadra as virtudes intelectuais a uma única forma de expressão que acaba 

ocultando os aspectos discriminatórios de gênero, classe e raça/etnia. É intersecção das 

 
213 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
214 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
215 Entrevista Maira, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
216 Entrevista Deise, Rio Pardo/RS, 10/08/2020. 
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colonialidades do saber, poder e ser e de gênero que gera obstáculos epistemológicos e 

ontológicos baseados no senso indissociável ao ser mulher que é a inadequação moral e 

política que emerge porque é epistemológica, pois “a experiência e o conhecimento dos 

oprimidos não são reconhecidos pelo discurso vigente” (ALCOFF, 2016), como nas falas, 

Meu cérebro vai ficar travado, eu não vou conseguir pensar em nada 

(...) e isso impede de eu falar, eu vou ficar nervosa e não vou conseguir 

falar direito. E daí pode ser que eu me emocione e sei que isso tudo é 

enxergado como fraqueza e daí eu não vou falar e isso me causa 

sensações que eu não sei lidar (BRUNA, egressa e monitora, 2020)217. 

Com os colegas eu sempre fui muito retraída pra falar, parecia que eu 

não tinha respaldo, muito homem na reunião, (…)  e isso eu tenho até 

hoje, não tenho todo o conhecimento que todos os monitores tem, seja 

por serem mais velhos na casa, ou seja por falar tanta coisa ao mesmo 

tempo, tanto conhecimento, que parece que quando tu vai falar aquilo 

não vai significar nada, e as vezes eu vou falar e tem todo mundo 

conversando, ou eu vou falar e começa outras conversas paralelas e eu 

me retraio, e isso me incomoda (Maira, monitora, 2020)218. 

Em reunião eu não me sinto nada a vontade, acho que por pensar que 

eu não tenho conhecimento (...), vocês têm alguma forma melhor de se 

expressar com as palavras, conseguem usar as palavras mais 

apropriadas, digamos. Então muitas vezes eu acho que a gente se sente 

mais insegura de falar (Deise, monitora, 2020)219. 
 

  Nos diálogos de Freire e Shor (1986), surge a questão do racismo e do sexismo 

presentes na vida social e na educação. Shor relata que nas suas experiências de sala de 

aula nos Estados Unidos, as mulheres encontram dificuldade de falar, de expor suas ideias 

e opiniões sendo constantemente interrompidas pelos homens além de, quando falam, 

falam em voz baixa não atraindo a atenção dos ouvintes. Para Shor as “mulheres estão 

acostumadas a ceder quando um homem começa a falar mesmo que ele a interrompa” (p. 

195). Ele compreende esta situação como sexismo e que acontece da mesma forma com 

os não-brancos, sendo que atua em defesa destas e destes estimulando suas falas e 

abordando a temática no transcorrer das aulas. A fala de Freire é de identificar que as 

mulheres brasileiras em situações de imposição da condição masculina sobre as mulheres 

apresentam um perfil mais combativo, “elas punham os homens em seu lugar”. 

Entretanto, o educador brasileiro faz uma ressalva de que isto não significa que “a 

sociedade no Brasil esteja se tornando menos machista” (p. 197) e, principalmente alerta 

Shor, de que não são os homens que tem a responsabilidade de fazer a libertação das 

 
217 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
218 Entrevista Maira, Santa Cruz do Sul/RS. 31/03/2020. 
219 Entrevista Deise, Rio Pardo/RS, 10/08/2020. 
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mulheres são as próprias mulheres que devem realizar esta com a contribuição dos 

homens, “elas devem liderar (...) tem a responsabilidade da luta, elas têm de saber que 

essa luta também é nossa, isto é, daqueles que não aceitam a posição machista no mundo” 

(FREIRE & SHOR, 1986, p.198). 

Freire se mantem coerente com a sua compreensão de libertação imanente da 

conscientização de si e das relações no e com o mundo, enquanto mulheres num corpo 

consciente, que a partir do direito de “dizer a sua palavra”, numa relação dialética entre 

os condicionamentos e liberdade, enfrentam as “situações limites” de forma crítica. Este 

enfrentamento deve transcorrer por diálogos problematizadores e não dissertadores que 

buscam manipular pelo assistencialismo e paternalismo, depositando ideias de um sujeito 

no outro, numa falsa possibilidade de transformar o mundo, mas sim como um ato de 

criação em que o diálogo entre homens e mulheres seja entre sujeitos que se 

compreendam como cognoscentes em busca de modificar o mundo. 

Entretanto cabe problematizarmos a ideia de sujeitos cognoscentes a partir de qual 

compreensão epistemológica? O que consideramos como conhecimento? Se partirmos do 

entendimento de conhecimento construído em bases patriarcais, capitalista e colonialistas 

continuamos a reproduzir opressões que invisibilizam os conhecimentos da vida 

ordinária, da mantença da vida e, neste sentido, não possibilitam diálogos 

problematizadores que caminhem na libertação das mulheres pois permanecem ocultando 

as epistemologias que são produzidas por elas na sua existência dentro do sistema mundo. 

Um sistema que historicamente fundamenta-se na exploração, dominação e expropriação 

das mulheres, de seus corpos, de suas formas de existir, mergulhado no fetichismo 

econômico (BENSAïD, 2001), que é traduzido como uma reprodução mecânica numa 

perspectiva automatizada das relações capital e trabalho, capital e vida que, como aponta 

ARRUZZA (2017) são traços dos processos de autovalorização do valor que precisam 

passar a ser compreendidos e analisados de forma mais ampla, não reducionista, enquanto 

reprodução social da vida e da existência abrindo os caminhos para uma lógica de relações 

para além da economia comercial e sim para um economia da e pela vida. 

Isto não significa compreender as relações a partir de uma visão essencialista das 

mulheres, isto é, de que as mulheres sejam portadores de certas características coerentes 

com a feminilidade como vocação ao cuidado, a docilidade, a afetividade ou a não 

agressividade numa perspectiva determinista, nem numa visão separatista com caráter de 

separação com relação aos homens mas sim enquanto relações que condicionam as 
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conjunturas materiais da existência das mulheres a partir do trabalho e que estruturam as 

relações humanas e a natureza construídas histórica e socialmente. 

A caça às bruxas relatada por Federeci (2019) também pode ter força na 

perpetuação do Silêncio Antidialógico, na qual a violência empregada a fim de ajustar as 

mulheres a necessidade do capitalismo enquadrou o viver e conviver das mulheres, isto 

é, condicionou forçosamente o comportamento social das mulheres. Tornou aceitável 

apenas um modelo de feminilidade baseada na “sexualidade dócil, domesticada, 

instrumental para a reprodução da força do trabalho e pacificação da mão de obra” 

(FEDERECI, 2019, p.68), sendo que tudo e todas que não se enquadram nesta condição 

são consideradas ameaças a sociedade e sujeitadas à humilhação. Retirou-se das mulheres 

seu poder social, que historicamente foi-se construindo em virtude da relação com a 

natureza e os cuidados que executam na produção e reprodução da vida e que na 

compreensão patriarcal e colonial precisa ser exterminado.  

Os conhecimentos das mulheres, em especial das idosas, que possuem os 

conhecimentos fruto das suas experiências entrelaçadas entre o passado e o presente 

levando adiante a memória coletiva, também são invalidados com a finalidade de manter 

no esquecimento a história e a possibilidade de mudança. Podemos identificar isto nos 

posicionamentos das mulheres mães e das avós das estudantes frente a desafios dos 

trabalhos nas lavouras, especialmente, quando se encontram sozinhas na execução. A 

egressa Sílvia traz o relato em que a avó Ilma se posiciona sem medo, incentivando a 

neta, na relação trabalho e educação, a assumir-se enquanto mulher e sujeito epistêmica 

no mundo agrícola mecanizado, enquanto a mãe Tânia demonstra receio e sente-se 

insegura com relação ao conhecimento fruto da experiência no espaço externo da 

propriedade, “Aí a mãe ficou assim: "ai, mas não vai dirigir, o pai só mostrou meio por 

cima" e a vó disse assim "Não, pode ir. Eu sei que tu sabe dirigir, pode ir lá sim!", então 

eu ajudei a puxar água no tempo de seca e também tratar os animais (SÍLVIA, egressa 

EFASC, 2020). 

O Silêncio Antidialógico também se assenta entre as mulheres provocado pela 

necessidade de sobrevivência coerente ao sistema mundo imposto e que dissemina a 

crença no individualismo como possibilidade de superação pessoal, se apresentando 

como um dos panos de fundo necessários para o sustentáculo do capitalismo. Federeci 

(2019) traz a narrativa da inversão do significado da palavra inglesa “gossip”, que 

atualmente é traduzida como “fofoca” e que reforça a linguagem como fenômeno social 
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em que há a desconstrução da unidade das mulheres e construção da compreensão das 

relações entre elas como regadas às futilidades ou à rivalidade.  

Gossip na Idade Média tinha o significado de amigas, de mulheres que 

acompanhavam os partos, com sentidos de elos afetivos e de união entre mulheres, que 

possuíam autonomia e que se reuniam para conversar sobre suas vidas. Com o deteriorar 

da posição social das mulheres, acusadas de bruxarias, de “rabugentas e dominadoras” e 

associado a consolidação da família e da autoridade masculina (...) as amizades femininas 

foram enfraquecidas” (FEDERECI, 2019, p. 80-81) e o significado de “gossip” passa a 

estar vinculado com mulheres e suas conversas fúteis. O “dizer a sua palavra”, o 

pronunciar o mundo como possibilidade de humanização foi retirado das mulheres de 

forma violenta, fundada no medo, na repressão que obrigava a obediência das mulheres 

através de punições físicas como fechamento da boca através do uso do instrumento que 

também foi usado para controlar pessoas escravizadas, chamado de branks, como 

descreve Federeci,  

(...) “branks”, engenhoca sádica de metal e couro que rasgaria 

a língua da mulher se ela tentasse falar. Tratava-se de uma 

estrutura de ferro que circundava a cabeça, um bridão de cerca 

de cinco centímetros de comprimento e dois de centímetros e 

meio de largura projeto para dentro da boca e voltado para baixo 

da língua; muitas vezes, era salpicado de pontas afiadas, de modo 

que, se infratora mexesse a língua, aquilo causaria dor e faria com 

que fosse impossível falar (2019, p. 81).  
  

 A união ou reunião das mulheres na atualidade, ou seja, a pronúncia do mundo 

pelas mulheres e com as mulheres, se apresenta como conjunto de falas invalidadas, 

conceituadas como fofocas, absorvendo o sentido de futilidades e que materializam o 

desvalorizar dos trabalhos das mulheres, de seus “saberes da experiência feitos” 

presentes, em especial, na produção e reprodução da vida através trabalhos domésticos e 

de cuidados. São entendimentos que também são reproduzidos pelas mulheres entre elas, 

como na fala de Cristina, que em sua narrativa expõe a desvalorização das epistemologias 

da vida cotidiana presente e imposta à existência das mulheres, ao não enxergar que sua 

rotina como mulher, mãe e profissional está sobrecarregada e entrelaçada de trabalhos do 

cuidado e domésticos, pois ela os denomina de “administrar a vida das pessoas” 

(Cristina, professora e esposa monitor, 2020). Sua fala aponta o Silêncio Antidialógico 

através da sua negação inconsciente do seu enquadramento neste trabalho associada a 

compreensão androcêntrica do que é e o que não é conhecimento socialmente aceitável, 
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ecoando que mulheres juntas potencializam suas falas em “coisas sérias” voltadas ao 

“senso comum” somente falam da “casa e filhos” ou estão sempre envoltas com aspectos 

de delicadeza, na interpretação de Angelita. E para isto, Cristina e Angelita se afastam 

destes assuntos, evitando a partilha com quem executa compulsoriamente estes trabalhos 

e produzem conhecimentos nestas ações cotidianas como elas, as outras mulheres.  

Combinamos que eu administro tudo e de dar tudo pra mim, até por 

uma questão minha de controle também. Eu gosto de saber de tudo que 

acontecendo e estar com o controle de tudo (...) as vezes eu penso “eu 

tenho cabeça de homem’, não sei. Eu tenho mais facilidade de 

conversar com os homens do que com as mulheres (...) porque a 

maioria das conversas das mulheres, se não é assim começa assim: com 

os filhos e com a casa. A casa é um assunto que me desagrada 

completamente, não quero falar de coisas domésticas (...) parece que 

as mulheres não são muito de falar bobagem, não sei (Cristina, 

professora e esposa monitor, 2020)220. 

Me sentia bem quando falava com homens dentro da EFASC. Não sei 

porque, talvez eles viam o meu lado mais grosseiro (Angelita, 

agricultora e mãe egresso, 2020)221. 

 Os Silêncios Antidialógicos que reproduzem a lógica capitalista e patriarcal, 

silenciadora das epistemologias que emergem das relações sociais e produtivas e 

reprodutivas das mulheres na pedagogia da alternância da EFASC, precisam sair dos 

espaços e tempos do subterrâneo, do escondido, do não dito através de processos 

conscientizadores. Ou seja, reflexões que inundadas da materialidade da existência 

quanto mulheres na e da EFASC tendem a construir possibilidades de pronunciar o mundo 

para transformá-lo.   

8.1.6 Silêncio do “ad-mirar”  

 

O Silêncio do “admirar” é aquele que compreendemos como o direito de silenciar 

para pensar, para criar, para meditar. Silêncio, entendido por Freire, como fundamental 

no processo de humanização dos homens e das mulheres, assim como, o direito de “dizer 

a sua palavra”. É também aquele que convoca os homens e as mulheres o “sair do mundo, 

dele se ‘afastando’ para ‘admirá-lo’ em sua globalidade (...) ‘molhados’ de realidade” 

(FREIRE, 2011a, p. 108), ou seja, conscientes de si e do mundo que os rodeiam conhecem 

o objeto a ser conhecido e assim produzem conhecimento. Um “ad-mirar” freiriano no 

qual para que possamos conhecer um objeto do conhecimento precisamos tomar distância 

 
220 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
221 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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dele e no movimento imanente de buscar conhecer “ad-miramos” o objeto e suas relações 

e interagimos com nossa admiração anterior sobre ele, ou seja, distanciando-nos e 

aproximando-nos curiosamente dele, criamos e recriamos conhecimentos.  

 É o silêncio que potencializa a reflexão e criação e que se faz no isolamento e na 

solidão, entretanto, inundada de sentimento de comunhão, de vínculo com a realidade e 

as relações que se formam e provocam a pensar, um “ad-mirar”. Freire quando traz a 

questão de experimentar a solidão enaltece que esta ação de estar só precisa estar, 

indispensavelmente imanente, no estar com, negando o silêncio individualista, de um 

bastar a si mesmo, estranho ao mundo, de compreensão de tudo a partir de si e de seus 

interesses, de “gente insensível que junta à sua insensibilidade sua arrogância e 

malvadez”, mas sim um silêncio no recolhimento de si que emerge da busca de um 

conhecer-se, reconhecer a sua finitude e “inteireza e não dicotomia” em que “conheço 

com meu corpo todo, sentimento, paixão. Razão também” (FREIRE, 1995, p.18).  

 Um Silêncio do “ad-mirar” que nas mulheres se materializa num desvelar da sua 

posição no e com mundo. É cair do véu que impossibilitava a identificação da realidade, 

da sua realidade e desta na totalidade. Silêncio que possibilita o tomar a distância de si e 

conseguir ver-se nas relações que estabelecem a sua existência. Um silêncio que emerge 

nos encontros dialógicos políticos pedagógicos na EFASC que instigam momentos de 

reflexões nas mulheres possibilitando a reconstrução das relações consigo, com os outros 

e com o mundo, e que na visão de Maira se materializa na roda existente no cotidiano da 

EFASC e nas partilhas com os diversos sujeitos do processo formativo da escola. São 

experiências que a possibilitaram o “ad-mirar” de seu envolvimento e a transformaram 

enquanto mulher e educadora.    

O primeiro impacto que eu tive foi a questão da roda. A roda foi um 

momento que impactou bastante, a partir dali eu pensei que essa era 

uma escola que valeria a pena, depois tem o contato com os estudantes, 

as visitas as famílias, isso é impactante também, e a partilha com as 

outras áreas, isso fez com que eu percebesse que aqui é um lugar que 

a gente tem que estudar muito pra trabalhar. Então nesse momento que 

eu aprendi como monitora o que é ser uma mulher nesses espaços, 

como uma mulher trabalha nesses espaços, onde a gente tem voz 

também, a gente partilha muita coisa, porque a linguagem é muito isso, 

é muito vivenciado. Tudo é intenso tudo o que a gente vive aqui, desde 

as visitações às famílias, nas reuniões, nas tutorias com os estudantes 

em que tu senta e escuta muito (Maira, monitora, 2020)222. 

 
222 Entrevista Maira, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
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A roda, enquanto um instrumento político pedagógico existente na materialidade 

cotidiana da EFASC, potencializa o conhecimento através do diálogo e partilha entre os 

sujeitos da formação é estudada em uma dissertação (VERGUTZ, 2013) e um artigo 

(MORETTI; VERGUTZ; COSTA, 2017), em que ambos a entendem como um 

instrumento que facilita a expressão individual dentro de uma coletividade trazendo em 

sua operacionalidade pressupostos freirianos que, na singularidade da pedagogia da 

alternância da EFASC reinventam o legado metodológico e epistemológico de Paulo 

Freire (MORETTI & VERGUTZ, 2018). Este reinventar do legado de Freire na EFASC, 

para Moretti & Vergutz, se dá a partir da compreensão do trabalho enquanto princípio 

educativo, da relação da educação e política, do diálogo e da práxis da docência/discência 

(2018, p.147-152) e se apresenta no recriar de possibilidades que atendem o “ad-mirar” 

da realidade pelo movimento da reflexão e ação, possibilitando o descobrir das inter-

relações existentes nos fatos e em si, para a partir e com isto, produzir e transformar a 

existência dos homens e das mulheres na busca do “ser mais”. É este “ser mais”, este 

novo modo de ser e estar no mundo que Maira recria ao “entrar de cabeça na EFASC”, 

ou seja, ao participar de forma mais ativa, com mais presença no cotidiano da EFASC e 

de seus instrumentos pedagógicos que ela “começa a ver a EFASC com outros olhos”, a 

entender que “a participação é primordial na pedagogia da alternância, a partilha das 

vivencias também”. Ou seja, compreende que é pelo diálogo, pela comunicação entre 

sujeitos que se aprende e se ensina e redescobre a linguagem na sua ação docente a qual 

considera que, “pra tu produzir um texto tu precisa estar se comunicando, comunicando 

e observando, a observação aqui é importante e a liberdade também” (Maira, monitora, 

2020)223. 

 O “ad-mirar” da liberdade em Freire é a consciência do ser humano da sua 

inconclusão, do seu inacabamento que possibilita aos homens e as mulheres lutarem 

contra as opressões e dominações que atravessam a sua existência. Pois sabem-se 

“condicionados e não fatalistamente submetidos a este ou àquele destino” abrindo-se o 

caminho para sua intervenção no mundo (FREIRE, 2014, p. 64). A vocação humana para 

a humanização e a liberdade, ao estar presente no processo político pedagógico de uma 

escola, a direciona como espaço em que as lutas pelo “ser mais” constituem sua práxis. 

Lutas que permeiam a convivência dos homens e das mulheres em diferentes espaços de 

 
223 Entrevista Maira, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
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aprendizagem tanto na sessão escolar como na família e comunidade da EFASC e que 

são frutos do processo epistemológico do ad-mirar, do “objetivar um ‘não-eu’” que está 

imerso na curiosidade de conhecer e no entrelace daquilo que queremos saber e o que já 

sabemos daquilo que nos move a conhecer pois “quando ad-miramos nossa anterior ad-

miração (sempre uma ad-miração de) estamos simultaneamente admirando o ato de ad-

mirar e o objeto ad-mirado, de tal modo que podemos superar erros ou equívocos 

possivelmente cometidos na ad-miração passada (FREIRE, 1981, p. 43). O que nas falas 

de Maira, Deise e Sílvia se materializa nos seus silêncios do “ad-mirar” gerados pelas 

suas experiências em outros espaços e as que vivenciam na EFASC:  

a gente aprende política, aprende a viver em comunidade, aprende a 

escutar, escutar o jovem, escutar os outros colegas, escutar a família, 

reflete sobre o preconceito, de ver como as pessoas vivem, ter respeito. 

Acho que a EFASC te dá uma vivencia tão grande, tu aprende tanta 

coisa aqui dentro, todo dia, não é rotina, tu entra e sai da sala e tu 

aprende algo com aqueles estudantes, tu vai na casa do estudante e 

aprende outra coisa, a todo o momento tu tá aprendendo, é uma chuva 

de ideias e informações que tu tem aqui dentro, então a tua bagagem 

amplia (Maira, monitora, 2020)224. 

Eu acho que aprendi a ser menos individualista na EFASC. Porque 

aqui, como a gente trabalha e vive muito em grupo, essa vida de grupo 

e essa divisão ensina isso. Porque até então eu era muito individualista 

tanto em casa na minha vida pessoal quanto na profissional na outra 

escola (Deise, monitora, 2020)225. 

O que eu sempre digo pro pessoal quando pergunta "o que tu mais 

aprendeu na EFASC?", eu sempre digo "gente o que eu mais aprendi 

na EFASC foi a conviver, foi a coisa que eu mais aprendi”, porque o 

conviver em grupo ao lidar com os colegas que por fim a gente se 

tornou uma família, os monitores, as monitoras, as gurias do quarto e 

os meninos, tudo (Sílvia, egressa, 2020)226. 

 O silêncio do “ad-mirar” para as mulheres imersas na cotidianidade da mantença 

da vida se apresenta também difícil de acontecer, pois as mulheres sentem-se que nunca 

estão sozinhas nos espaços, pois seus espaços de vida são os espaços de trabalho 

doméstico e do cuidado, ou seja, se misturam com os espaços de vida daqueles e daquelas 

que estão sob os seus cuidados e deles dependem. Como relata Cristina,  

Eu me lembro que uma vez, uma amiga tentando falar no WhatsApp e 

eu, não posso falar, não consigo falar (...) e daí eu dizia pra ela, eu 

nunca tô sozinha, não consigo ouvir teus áudios, como não tô sozinha 

sempre tem alguém ouvindo a conversa. Daí eu pensei: a casa é toda 

 
224 Entrevista Maira, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
225 Entrevista Deise, Rio Pardo/RS, 10/08/2020. 
226 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
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minha, mas não tem um lugar que é meu mesmo (Cristina, professora e 

esposa monitor EFASC, 2020)227. 

  A estrutura espacial reflete e reforça a produção e reprodução da sociedade 

patriarcal, se relaciona com as estruturas de poder e desenha o quanto e quais espaços são 

de cada gênero seguindo a divisão binária privado/público. Portanto os espaços têm 

gênero, são reflexos e mecanismos de controle e dominação de comportamentos dos 

sujeitos dentro do sistema mundo patriarcal, capitalista e colonial. Neste sentido, os 

espaços reproduzem as pautas determinadas pelo sistema, submetendo os sujeitos a 

comportamentos e ações que através do micro, do próximo, do familiar mantem a 

domesticação dos seres no macro, no amplo, no público. Assim a relação opressores e 

oprimidos se apresenta no espaço privado e no espaço público em que os papeis sociais 

dos sujeitos se alternam em papeis de poder. Portanto se o espaço do privado é o espaço 

socialmente construído como das mulheres e compreendendo o espaço do privado, como 

o da casa e o da família, por que as mulheres não o sentem como seu? Por que não 

conseguem estar sozinhas neste espaço que consideram e é considerado “todo seu”?   

 Virgínia Woolf no livro “Um teto todo seu” identifica a importância da liberdade 

para o exercício intelectual e que “as mulheres gozam de menos liberdade intelectual do 

que os filhos dos escravos atenienses” (2014, p.151). Neste sentido, considera que a 

questão do dinheiro e do espaço próprio para este exercício é fundamental, “uma mulher 

precisa ter dinheiro e um teto todo seu, um espaço próprio, se quiser escrever ficção 

(WOOLF, 2014, p. 12), entretanto reconhece que as condições social e historicamente 

impostas as mulheres não lhes permitem isto ou as tornam muito difíceis de serem 

alcançadas. O trabalho do cuidado e doméstico no espaço privado acontece em todo este 

espaço, em todos os tempos e tem relação intrínseca com os sujeitos, seus corpos, sua 

mantença e segurança, portanto, o distanciamento, a solidão, “um lugar que é meu 

mesmo”, torna-se mais difícil para as mulheres, lhes afastando de silêncios reflexivos pela 

compreensão de que a vida das mulheres, seus corpos e mentes, seus espaços e tempos, 

são e estão sempre em comunhão. Um exemplo é a compreensão da multifuncionalidade 

das mulheres como competência natural destas, e que Cristina identifica como um 

funcionamento que nas mulheres ocasiona sobrecarga mental pelas diversas 

responsabilidades, pelas “preocupações rotineiras”, que são impostas às mulheres: 

É a diferença de funcionamento, eu tô sempre fazendo duas coisas ao 

mesmo tempo. O comum é eu estar fazendo um trabalho no 

 
227 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
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computador, vendo WhatsApp no celular, pensando na roupa que tá 

terminando, louça que eu tenho que colocar pra lavar, que depois tem 

o almoço, é esta coisa de carga mental que as mulheres sofrem porque 

a gente tá sempre pensando em tudo que tem que resolver, e o homem 

tá no sofá tranquilo e olha seu programa de TV. Eu olho o programa 

de TV e tô pensando na louça, na roupa, o que tem que levar e tudo 

isto. Ele não tem a preocupação rotineira, ele fala “faltou tal coisa?”, 

mas daí vem a pergunta pra mim porque ele resolve as coisas pontuais, 

mas realmente a organização do dia a dia, é tudo comigo mesmo 

(Cristina, professora e esposa monitor, 2020)228. 

No campo o conceito de multifuncionalidade vincula a agricultura e o 

desenvolvimento rural trazendo as múltiplas funções da agricultura familiar para além do 

setor econômico mas também das relações familiares “em suas complexas relações com 

a natureza e com a sociedade, que moldam as formas particulares de produção de vida 

social” (WANDERLEY, 2003, p.9). A noção de multifuncionalidade da agricultura busca 

trazer para o cenário as relações ambientais, territoriais, culturais e sociais, pela ampliação 

do olhar conceitual da agricultura familiar enquanto sujeitos que produzem e gestam 

territórios em que se localizam (CARNEIRO E MALUF, 2003) 229.  

A partir das compreensões de mundo e das relações nele e com ele estabelecidas 

pelo olhar ecofeminista, a multifuncionalidade mesmo tendo a finalidade de trazer para a 

visibilidade outras formas de relação com a agricultura pode ocultar a continuidade de 

opressões historicamente constituídas pelo capitalismo pelo viés desenvolvimentista 

sustentável em que se embasa. Shiva (2000, 2003) alerta para as trilhas que o olhar 

desenvolvimentista caminha e que polariza a sociedade criando novas formas de riqueza 

que se direcionam para quem tem condições de extraí-las e novas formas de privação e 

expropriação de quem precisa se submeter para sobreviver. Pensar as relações de vida 

pela compreensão de desenvolvimento sempre vai carregar uma relação de opressão dos 

seres vivos, humanos e não humanos pois está impregnada de uma compreensão 

reducionista da categoria trabalho que se fundamenta na exploração e destruição 

ecológica da natureza e intelectual dos conhecimentos das mulheres, dos quilombolas, 

dos indígenas, dos imigrantes para a garantia da vida. Ou seja, mesmo reconhecendo a 

diversidade de saberes e as formas de relações com o território ainda é preciso abandonar 

 
228 Entrevista Cristina, Santa Cruz do Sul/RS, 25/06/2020. 
229 Carneiro e Maluf (2003) considera que as principais características da multifuncionalidade da agricultura 

brasileira são: reprodução socioeconômica das famílias rurais, promoção da segurança alimentar dessas 

famílias e da sociedade, manutenção do tecido social e cultural e preservação dos recursos naturais e da 

paisagem rural.  
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a compreensão de produtividade do trabalho definido por processos de acúmulo do capital 

e que tem imbricado a continuidade de relações opressoras. 

 Portanto ao trazer a continuidade do desenvolvimento pelo viés da 

sustentabilidade corre-se o risco de não haver alteração da sua compreensão originária 

ligada a destruição e apropriação dos recursos naturais e humanos para a produção do 

sustento e da sobrevivência coerente com as categorias patriarcais, racistas e colonialistas 

que entendem a destruição como “produção” e a regeneração da vida como “passividade” 

(SHIVA, 2000, p. 109). Neste sentido, o próprio desenvolvimento é um problema, e para 

garantirmos a continuidade da vida, é preciso libertar-se ontológica e 

epistemologicamente das concepções de relações entre humanos e não humanos e destes 

com a natureza fundamentada na extração, nos mitos da necessidade massiva de produção 

para resolver os problemas de escassez de comida, água e energia da humanidade e da 

biodiversidade como “matéria-prima” e sim resgatar a existência como essência de todas 

as relações com respeito aos direitos à vida digna de todas as espécies, sem dominados 

ou dominadores. 

 Herrero (2019) nos traz o olhar ecofeminista que pretende compreender que não 

há mais tempo de pensar alternativas paliativas de produção a fim de garantir a 

sustentabilidade ambiental e consequentemente dos humanos e não humanos. Considera 

que é preciso outras formas de produzir e para isto precisa-se disputar com as hegemonias 

econômicas, políticas e culturais assumindo a proposição radical de redistribuição da 

riqueza em que se situa a luta contra a pobreza vinculada com a luta contra a riqueza 

excessiva, em razão de vivermos em um planeta finito. Para isto, precisamos revisar 

conceitos básicos de mantença da vida no qual os trabalhos dos cuidados com os corpos 

e espécies se apresentam ainda mais presentes e necessários e, portanto, devem ser 

partilhados reciprocamente entre mulheres e homens do planeta. 

Trata-se, portanto, de uma visão ecofeminista que questiona a forma sistema-

mundo e a sua vocação necrófila. A autora permite-nos revisar e reformular ideias sobre 

seguridade da vida, de bem estar e de direitos. Na primeira, é importante superar a 

precariedade vital e fazer com que as necessidades de mantença da vida sejam priorizadas 

por todos e todas/ na segunda sugere que se abandona a dinâmica do hiper consumismo 

presente na sociedade; e a terceira, implica sair de um olhar de direitos humanos 

individualistas para um olhar coletivo e de partilha. Herrero(2019) aponta, a partir do 
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ponto de vista ecofeminista, a alteração do texto artigo 1º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos230 como segue: 

Todos os seres humanos nascem vulneráveis e indefesos e necessitam 

de um seio de uma mãe e chegamos a ser livre e iguais em dignidade e 

direitos sempre que tivermos uma quantidade enorme de atenção, de 

cuidados e de afetos que devem ser proporcionados por homens e 

mulheres de outras gerações e numa tarefa civilizatória sem a qual nossa 

espécie não pode existir. Em caso de recebe-los chegaremos dotados de 

razão que nos permita viver fraternalmente uns com os outros, 

conscientes que habitamos um planeta que tem limites físicos, que 

compartilhamos com o resto do mundo vivo e que estamos obrigados a 

conservar (HERRERO, 2019, s/p). 

 

O discurso da multifuncionalidade das mulheres agricultoras invisibiliza os 

trabalhos destas mulheres no cuidado e mantença da vida, dá continuidade a compreensão 

deste como uma das atividades das mulheres somadas as demais que elas realizam com a 

família, sem trazer para o debate a questão da dependência deste trabalho das mulheres 

na produção presente na agricultura familiar e a sobrecarga das mulheres nesta lógica. 

Como acontece na descrição de Angelita em relação a sua rotina enquanto mulher 

agricultora:  

Eu me levanto às 6 horas, aí eu vou tirar leite, tiro leite porque eu tenho 

quatro vacas de leite. Tiro leite, sem ordenha é manual mesmo, e ai dou 

de mama pros guacho, arrumo o leite, embalo o leite porque eu também 

entrego leite de litrão, com minha moto. Ai eu limpo as concheiras das 

vacas, tiro o esterco e levo pra horta, ai vou lidar com as verduras até 

as 11h30 e ai eu venho pra casa pra fazer almoço. Aí eu limpo a casa, 

logo depois do almoço, e depois eu volto pra horta. Lavo roupa, 

geralmente eu boto a máquina bater roupa de manhã cedo e ai as 11h30 

quando eu venho pra fazer o almoço eu estendo ela e de noite eu faço 

crochê. Mas antes eu faço o café, quer dizer, se eu tomei banho porque 

ainda tô suja do leite, eu faço o café (Angelita, agricultora e mãe 

egresso, 2020)231. 

 Esta invisibilidade e sobrecarga aponta a carência desta temática numa lógica 

crítica no contexto da agricultura familiar e também da agroecologia. A questão de gênero 

e também de raça/etnia aparecem de forma marginal ou em contradições quando imersas 

num discurso que anula as singularidades existentes no tripé classe, gênero, raça/etnia. 

Além do vínculo com a instituição social da família no contexto da agricultura que reforça 

histórica e culturalmente esta invisibilidade pois não reconhece os diferentes sujeitos 

presentes e atuantes nesta família e, consequentemente, nesta agricultura. Vergutz e 

 
230 “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade” (ONU, 1948). 
231 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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Corrêa (2018) analisam como a família e seus sujeitos atuam na produção de 

conhecimento em EFA, considerando que a pedagogia da alternância e sua práxis 

pedagógica está imbricada no movimento alternado da família e da escola o que exige a 

participação efetiva de ambas a fim de materializar a proposta de uma educação 

compartilhada e dialógica. Neste sentido, identificam que a família enquanto instituição 

social se esforça para dar compressão de passividade, sem contradições, conflitos e 

confrontos de ordens diversas, entretanto a família é “um espaço de tensionamentos, 

divergências, reprodução de determinismos, preconceitos e distorção da vocação de ser 

mais, mas que a ideia dominante de família esconde” (VERGUTZ E CORRÊA, 2018, 

p.5). Portanto no contexto da história e do processo político pedagógico da pedagogia da 

alternância tende a invisibilizar, pelo reconhecimento do coletivo família, as experiências 

dos sujeitos, tratadas como inexistentes. São os outros e as outras que também são 

protagonistas da história e da produção do conhecimento da pedagogia da alternância e 

que são silenciados ou silenciam por não “ad-mirarem” o mundo enquanto sujeito, não 

tomando distância para “ler” as origens de sua não-existência social, política e histórica 

e assim lutarem como agentes desta história e desta pedagogia.  

8.2 A Pedagogia das Vozes e as suas vozes  

A humanização passa pela pronúncia do mundo, isto é, pelo direito de homens e 

de mulheres dizerem a sua palavra. Um processo que tem na conscientização destes 

homens e destas mulheres enquanto sujeitos agentes da história e da sociedade, o iniciar 

da transformação de si e do mundo. É o dizer a sua palavra imbricado nas dimensões da 

ação e da reflexão, ou seja, na práxis que, para Freire (2011a), está a palavra verdadeira 

que transforma o mundo.  

Portanto, o dizer a sua palavra, as vozes das mulheres da pedagogia da alternância 

da EFASC são identificadas na relação trabalho e educação, na práxis que se torna 

criadora e recriadora de conhecimentos, pois “mantém o contínuo diálogo entre teoria e 

a prática, entre ação e reflexão, entre anúncio e denúncia” (ALMEIDA & STRECK, 2010, 

p. 299). Isto faz emergir as vozes destas mulheres com diferentes sentidos de luta e 

resistência, de produção de conhecimentos, mas também de reprodução. 

Almeida & Streck trazem a denúncia de Freire de que as palavras também podem 

estar inundadas de significados falsos que mantem os sujeitos num silêncio opressor 

disfarçado de fala, é “[P]palavra vazia, fácil, oca, inautêntica, ativista, mágica, ingênua” 
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(2010, p. 299). São palavras que não nascem ou emergem de diálogos com o 

compromisso, o engajamento, a vontade verdadeira de transformar o mundo, são 

discursos vazios sem criticidade e sem a experiência plena da práxis. Portanto, as vozes, 

a pronúncia do mundo, das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC deveriam 

compreender o anúncio e a denúncia num posicionamento de intervenção no mundo, de 

crítica, de ação e de reflexão no contexto de vida delas, entretanto também assumem o 

sentido de reprodução e de invasão cultural em que as mulheres tem a ilusão de atuarem. 

Compreendemos que o direito das mulheres de dizer a sua palavra, de ter voz 

enquanto uma pedagogia das vozes na pedagogia da alternância da EFASC se materializa 

não na imposição, na transmissão ou na benevolência de espaços e tempos das mulheres 

dizerem suas palavras, mas no exercício da práxis, na relação trabalho e educação 

possibilitando o ver e o agir de e em si, nos outros, nas outras e no mundo. Neste sentido, 

a pedagogia das vozes são as palavras que problematizam a realidade, a existência e as 

relações das mulheres na pedagogia da alternância da EFASC. É o contexto de vida destas 

mulheres agricultoras jovens, mães, avós, esposas, monitoras, militantes na pedagogia da 

alternância que ao ser pronunciado por elas assume o potencial de transformação.  

Quando falamos no direito ao dizer a sua palavra também precisamos falar de 

escuta, de saber escutar que é a virtude pedagógica na perspectiva freiriana do ato de 

ouvir (FISCHER & LOUSADA, 2010, p. 295). Um saber escutar que assume uma postura 

de atenção associada à de reciprocidade, de assumência nas trilhas freiriana de fala com 

e não para alguém, numa ação dialógica que evoca a humildade, a amorosidade, a fé nos 

homens e nas mulheres em ser mais, a esperança, a tolerância e o pensar crítico 

materializado num diálogo que possibilite a construção de conhecimentos críticos e 

emancipadores, numa relação horizontal, de respeito ao diferente e as diferenças em que 

as vozes e as escutas são e estão evidenciadas e reconhecidas. 

O não escutar é uma estratégia de opressão que vem acompanhada do descrédito 

daquilo que se fala, colocando as falas como não importantes ou sem sentido, destorcendo 

ou camuflando aquilo que se quer falar, denunciar ou anunciar. O direito de dizer a sua 

palavra precisa estar acompanhado fundamentalmente pelo direito à escuta. As vozes 

além de serem pronunciadas, propagadas, disseminadas e ecoadas pelos diferentes 

espaços precisam ser escutadas, para num encontro dialógico essencialmente 

problematizador existir o direito de atuar no mundo, transformando-o.  



 
267 

2
67

 

 

Neste sentido a pedagogia das vozes das experiências das mulheres da pedagogia 

da alternância da EFASC, produz e reproduz vozes como práxis de visibilidade, de 

presença, de autonomia, de luta e de resistência, mas também de reprodução e 

assistencialismo fruto da manipulação e da conquista histórica imbricada nas relações 

imanentes nos nós constituidores desta pedagogia. Assim, as vozes assumem o sentido de 

1) vozes eco, 2) vozes de luta e de resistência e 3) vozes do conhecimento e “saber da 

experiência feito”. São vozes que também se entrelaçam, permeando e se constituindo de 

vários sentidos de acordo com as situações, imersas em contradições, mas tendo em 

comum as experiências das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC. 

A seguir, apresento cada uma das vozes e suas respectivas significações. 

 

8.2.1 Vozes de Luta e de Resistência  
 

As Vozes de Luta e de Resistência são aquelas que as mulheres lutam para serem 

vistas, ouvidas, respeitadas em todos os sentidos de sua existência. E, resistem à produção 

de sua existência e invisibilização. São falas, discursos que estão encharcados de anúncios 

e denúncias, tecidos de dor, sofrimento, sobrevivência, indignação e lutando para “ser 

mais”. Vozes de Luta e de Resistência que se constituem pedagogicamente na relação 

prática e teoria, na ação e na reflexão crítica. São vozes que emergem da ação de luta 

como mulher, agricultora, jovem, esposa, mãe, avó ou monitora interligada com a 

reflexão crítica do que é ser mulher da classe trabalhadora em território camponês imersas 

em relações patriarcais, capitalistas e coloniais. Essas mulheres assumem resistências 

enquanto “seu direito e seu dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são 

vítimas cada vez mais sofridas” (FREIRE, 1996, p. 101). 

As Vozes de Luta e de Resistência emergem já no ingressar das estudantes 

mulheres na EFASC. As matriculas das estudantes na EFASC iniciam em 2009232, 

momento de inauguração das atividades da escola, com 16% de presença feminina, 

chegando em 2020 com a presença de 37% de mulheres, o que demonstra uma progressiva 

quebra de paradigma tanto na compreensão da formação técnica em agricultura 

direcionada especificamente ao público masculino. Conforme Bruna “pessoas da 

comunidade me falaram que eu não ia aguentar uma semana aqui na escola, porque é 

 
232 Ano de início das atividades na EFASC. 
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uma escola que trabalhava com a agricultura” (egressa e monitora, 2020)233, como na 

compreensão de que convivência pedagógica entre homens e mulheres num ambiente 

com dormitórios234 e espaços de vida de grupo coletivos pela pedagogia da alternância é 

possível. Entretanto as estudantes precisam “convencer” as famílias e a comunidade da 

sua intenção de estudar na EFASC como Deise identifica ao receber as famílias para a 

inscrição e matrículas das filhas e Inês, agricultora e mãe de egressa, expressa:  

Sempre, no meu trabalho na secretaria na parte das inscrições e 

matrículas, as famílias sempre comentam, sempre perguntam “Ah, mas 

é seguro? Como é que a minha filha vai ficar aqui com um monte de 

meninos, como é que acontece”, eles querem muito saber, a 

preocupação das famílias é em relação as meninas de como é que 

acontece essa convivência. Já das famílias dos meninos não. Algumas 

famílias dos meninos, perguntam mais na questão do uso de drogas 

(Deise, monitora, 2020)235. 

A gente ficou no começo apreensivo, deixar ela no primeiro dia. Mas 

daí os professores falam e a gente confiava na educação que a gente 

deu pra ela né? E foi tranquilo! (Inês, agricultora e mãe de egressa, 

2020)236. 

Podemos pensar que se trata de um convencimento que continua durante o 

processo formativo da EFASC, isto é, o conseguir entrar numa escola política 

pedagogicamente direcionada para a agricultura familiar com uma concepção de 

educação integra, além de apresentar uma organizada para convivência intensa entre 

todos e todas estudantes. O desafio continua no decorrer das atividades proposta pela 

escola, como a experiência do instrumento pedagógico Estágio de Vivências que se 

apresenta, nas vozes das estudantes como mais uma luta que precisam enfrentar e nas 

vozes das mães como apreensão que é acalentada pela relação de confiança imanente do 

processo político pedagógico da EFASC. Bruna e Inês chamam atenção para isso: 

Não é fácil, logo no primeiro ano quando eu fiquei sabendo que minha 

dupla no estágio de vivências seria um menino e minha mãe queria me 

tirar da escola. Ela disse que não ia permitir que eu fosse na casa de 

um menino durante uma semana e um menino que ela nem conhecia 

pra fazer esse estágio e então eu percebi que seria muito mais difícil 

estar aqui (Bruna, egressa e monitora, 2020)237.  

Sabia da pedagogia da alternância e, mais ou menos por cima do 

estágio de vivencia, que a gente fica apreensiva, tanto pra ir quanto 

 
233 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
234A estrutura educativa da EFASC segue a organização do que se denominou de internato ou escola de 

internato, em que os e as estudantes além das aulas permanecem na escola (durante uma semana escolar a 

outra semana em sua família) alojados/as em dormitórios classificados em femininos e masculinos. 
235 Entrevista Deise, Rio Pardo/RS, 10/08/2020. 
236 Entrevista Inês, Santa Cruz do Sul/RS, 17/08/2020. 
237 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
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pra receber. Mas daí ela [filha]queria muito e a gente confiou na 

escola, nos professores, porque dá confiança mesmo pra gente, vocês 

fazem dum jeito que a gente confia, que sabe que tá em casa (Inês, 

agricultora e mãe de egressa, 2020)238. 
 

 Souza, Vergutz & Costa (2017) fazem uma análise do Estágio de Vivência da 

EFASC a partir da questão de gênero e trazem também as vozes das estudantes que 

coadunam com as mesmas dificuldades nas suas experiências na operacionalização deste 

instrumento pedagógico e que se remetem a reprodução pelas famílias do imaginário 

sócio-cultural da condição do ser mulher, subordinando as mulheres e suas relações na 

perspectiva sexual moralista somadas a desvalorização das mulheres nos trabalhos da 

agricultura. Mas as autoras e o autor compreendem que o enfrentamento das estudantes 

em se proporem a dar a continuidade e se permitirem uma nova pedagógica e política da 

EFASC. Esse instrumento pedagógico se orienta em promover espaços dialógicos de 

problematizações, de reflexão e de luta pela emancipação das mulheres, uma vez que é 

parte de uma educação libertadora. Neste sentido, o papel da EFASC é o de “pensar e 

concretizar ações que possibilitem a reflexão sobre as relações de gênero, as 

desigualdades, as representações e imaginários naturalizados na construção sócio 

histórica da humanidade” buscam a humanização de homens e mulheres assim como do 

próprio mundo (SOUZA, VERGUTZ & COSTA, 2017, p. 116). 

São vozes de resistência denunciando que há espaços que não são considerados 

para mulheres: os espaços públicos, espaços de poder e de decisão, espaços do 

conhecimento científico (agrário e pecuários). São vozes de resistência anunciando que 

as mulheres têm conhecimentos. Epistemologias da vida ordinária e da vida científica.  

Shiva (2017), em entrevista sobre a relação ecofeminismo e capitalismo, relaciona 

a violência tanto contra as mulheres como contra a natureza com bases materiais. Para ela 

o desenvolvimento do capitalismo está imbricado na expropriação da natureza por 

considera-la como matéria prima e das mulheres por coisificá-las e considera-las passivas 

e não-produtivas. A compreensão das mulheres no capitalismo é: “mulheres não 

produzem”, “mulheres não têm cérebro”, “mulheres não sabem ciência”. Para transformar 

esta compreensão inerente ao sistema capitalista patriarcal, Vandana Shiva, acredita que 

é preciso mudar o pensamento porque nossas mentes foram colonizadas. Passamos a 

acreditar que os saberes no sentido epistemológico são universais e imparciais e que tudo 

 
238 Entrevista Inês, Santa Cruz do Sul/RS, 17/08/2020. 
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que não segue as padronizações deste são inferiorizadas, ou seja, os saberes locais foram 

praticamente exterminados.. É a ligação entre saber e poder na construção da referência 

conceitual enquanto sistema dominante que se espalha pela violência e pela deturpação 

ao não considerar os saberes locais como saberes, que são invisibilizados e enquadrados 

como primitivos e acientíficos, enfatizando e legitimando uma única ciência moderna. 

Esta é a monocultura das mentes para Shiva, que semelhante à introdução de 

monoculturas na agricultura, destroem as próprias condições de existência das espécies, 

como explica, 

Enquanto metáfora, a monocultura mental talvez seja mais bem 

exemplificada no saber e na prática da silvicultura e da agricultura. A 

silvicultura “científica” e a agricultura “científica” dividem 

artificialmente a planta em domínios separados sem partes em comum, 

com base nos mercados isolados de bens aos quais fornecem matéria-

prima em recursos. Nos sistemas locais de saber, o mundo vegetal não 

é artificialmente dividido entre uma floresta que fornece madeira 

comercial e terra cultivável que fornece mercadorias em forma de 

alimentos. A floresta e o campo são continuum ecológico, e as 

atividades realizadas na floresta contribuem para satisfazer as 

necessidades alimentares da comunidade local, enquanto a própria 

agricultura é modelada de acordo com a ecologia da floresta tropical. 

(...) No sistema “científico” que separa a silvicultura da agricultura e 

reduz a silvicultura ao fornecimento de madeira, a comida não é mais 

uma categoria relacionada a silvicultura. Essa separação apaga o espaço 

cognitivos que relaciona a silvicultura a produção de alimentos 

(SHIVA, 2003, p. 25-27). 

Neste sentido, toda a produção e reprodução que envolve compaixão, abundância, 

beleza, diversidade, solidariedade, cooperação, coletivo e cuidado não é reconhecida pela 

monocultura capitalista. As Vozes de luta e de resistência buscam não apenas ser 

reconhecidas, “entrar” no mundo enquadrado como único “científico”, mas 

compreendidas de que as mulheres sempre estiveram neste mundo como invisíveis, como 

não-existentes ou como diz Virginia Woolf como “Anônimo” na autoria de textos 

científicos e literários e obras de arte239 (2019, p. 73), eram, em sua maioria mulheres. 

Chamava a nossa atenção para a invisibilidade como imposição contribuindo para o 

silenciamento das fontes das mulheres (PERROT, 2007). 

Vozes que buscam pela comunicação e não pela extensão, lutar e resistir, pois 

compreendem os outros e a si como “sujeitos cognoscentes diante de objetos 

cognoscíveis, que os mediatizam” (FREIRE, 1982, p. 78) a partir das experiências de 

 
239 “Na verdade, arrisco-me a dizer que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem cantá-los, com 

frequência era uma mulher” (WOOLF, 2019, p. 73) 
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educação que problematiza o trabalho de técnico agrícola junto aos agricultores e 

agricultoras e que na experiência profissional da egressa Danielli como técnica agrícola 

numa cooperativa desenvolvendo projetos de Assistência Técnica Rural – ATER, se 

materializam em sua prática, constituindo um nós pedagógico e epistemológico, que 

entrelaça os conceitos de educação como o encontro amoroso entre sujeitos que buscam 

o aprender e o ensinar pelo saber escutar dialógico, em que técnica em agricultura escuta 

e aprende a falar com os agricultores e as agricultoras, ou seja, ela ‘re-admira” o objeto 

problemático através da “ad-miração” dos sujeitos envolvidos,. Conforme Danielli, a 

ATER:  

são pra ser visitas técnicas, de orientações da produção agrícola ou 

agropecuária na propriedade. Mas muitas vezes quando a gente faz a 

visita os agricultores não estão dispostos a conversar sobre questões 

agrícolas, eles tão dispostos a conversar sobre a vida deles, sobre a 

realidade deles que eles vivenciam, então além da orientação técnica a 

gente desempenha o papel de psicólogo, porque falta muito isso, né, eu 

particularmente, tenho como atuação os municípios de Sinimbu e 

Herveiras, são municípios com acesso muito difícil, e precário o acesso 

aos meios de comunicação, então eles se sentem isolados nisso, então 

eles ficam felizes de ter com quem conversar (Danielli, egressa, 

2020)240. 

 Essas são vozes de luta contra a monocultura das mentes em que a agroecologia 

se apresenta como alternativa e que, nas lutas das mulheres, se associa ao ecofeminismo 

no reconhecimento das duas dependências que sustentam a vida, como explica Herrero 

(2020, p. 16), “a primeira é a natureza e seus limites. A segunda, a consequência da 

vulnerabilidade da vida humana e, portanto, da impossibilidade de sobrevivermos 

sozinhos: precisamos, ao longo de toda a vida, do tempo que outras pessoas dedicam a 

nós para que tenhamos uma vida decente”. Assim, as mulheres direcionam suas vozes 

para a necessidade de reorientar a compreensão e o foco da economia para perspectiva de 

gênero, já que a economia tradicional capitalista se operacionaliza na transição mercantil 

de bens e serviços e invisibiliza os bens e serviços que são produzidos, realizados e 

consumidos no ambiente familiar condicionando-os a esfera da doação, do amor e como 

vocação biológica das mulheres.   

 Fernandez (2018) aponta a existência de uma relação assimétrica de poder oculta 

entre o masculino e o feminino no âmbito socioeconômico que tem suprimido a atividade 

autônoma das mulheres e considera a economia feminista como proposta para “revelar os 

 
240 Entrevista Danielli, Rio Pardo/RS, 26/06/2020. 
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efeitos perversos dessa assimetria entre os gêneros” (p. 563). Já que as relações 

estabelecidas no sistema mundo atual tem sustentação em modelos tradicionais de ciência 

e, portanto, em relações econômicas androcêntricas baseadas no homo oeconomicus, ou 

seja, um agente econômico autônomo, estável e racional, que maximiza a utilidade 

esperada a partir dos seus interesses próprios e que se apresenta como “protótipo de um 

indivíduo do gênero masculino, adulto, que não precisa cuidar das obrigações da casa, 

criar filhos, cuidar dos enfermos da família e nem dos pais idosos (FERNANDES, 2018, 

p. 566).  

Este preceito do homo oeconomicus se traduz nos cálculos e comparações que as 

mulheres realizam dos rendimentos ao exercerem algum trabalho remunerado pelo 

mercado com o trabalho doméstico e do cuidado, que acarreta nas mulheres agricultoras 

a falácia da escolha entre a dedicação aos trabalhos da produção agrícola e pecuária 

legitimada como a mantenedora financeira da família ou aos trabalhos domésticos e de 

cuidados que carregam o fardo histórico da sociedade patriarcal e capitalista construído 

como atribuições de mulheres e que provocam pressões sociais e culturais nas decisões 

delas. Alicia Puleo enquadra estas pressões como uma forte condenação moral, pois as 

mulheres mesmo mais inseridas no mercado de trabalho ou desenvolvendo atividades fora 

dos padrões socialmente estabelecidos para elas, sofrem pelas acusações dos “assim 

chamados ‘desvios de conduta’ ou ‘problemas de saúde durante a criação dos filhos’” 

(2004 apud PAULILO, 2013, p. 292). 

Assim, suas vozes buscam denunciar esta submissão e demonstram que, através 

do nó pedagógico existente na EFASC, passam a compreender a necessidade de lutar e 

resistir por autonomia enquanto mulher agricultora. É o humanizar-se pela consciência 

de si no e com o mundo, no enfrentamento da construção social e histórica de mulher 

agricultora imersa nas suas experiências de vida e relações, desvelando sua alienação no 

seu caminhar prático e emancipatório. São as percepções da invasão cultural que pela 

opressão e dominação constituem ontologicamente o ser mulher frente a agricultura, ou 

seja, é o trabalho enquanto essência do ser humano, na sua ação humana histórica que vai 

constituindo ontologicamente o ser social (LUKÁCS, 1981). De acordo com Suellym:  

Ah, eu vou dizer que eu mudei totalmente a minha concepção de mundo 

na parte que eu imaginava, no caso tinha um horizonte muito pequeno, 

muito centrado, na minha visão a mulher tem que ser isso, mulher tem 

que fazer isso ou não tem espaço pra fazer tal coisa, lá [EFASC] eu 

mudei meu horizonte, a minha visão e pensar “não, eu posso fazer o 
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que eu quiser, eu sou dona de mim!”(Suellym, estudante 3º ano, 

2020)241. 

São vozes de luta e resistência presentes nos diálogos políticos pedagógicos da 

EFASC, pronunciando a existência das margens e de seus sujeitos, em que as margens 

são espaços de resistência e de possibilidades. É preciso encontrar “brechas” para 

libertação no exercício constante e histórico da pronúncia da denúncia e do anúncio. Não 

apenas denunciar, mas também anunciar porque “não há denúncia verdadeira sem com 

compromisso de transformação, nem este sem ação” (FREIRE, 2011a, p. 108).  

A divisão sexual do trabalho está relacionada com as representações sociais 

vinculadas as mulheres e aos homens. Na agricultura a questão do esforço físico direciona 

a importância dos trabalhos na área agrícola, há ações que exigem força, mas também há 

ações que exigem paciência e observação. Mas é o condicionamento do valor do trabalho 

ao esforço exigido e do trabalho com finalidade produtiva comercial que expõe, de forma 

clara, a existência de uma relação hierárquica entre os gêneros na qual as relações de 

poder se materializam. Como no desenvolver dos trabalhos domésticos e de cuidados e 

os trabalhos agrícolas na área experimental realizados na operacionalidade da formação 

político pedagógica da EFASC em que emergem tensionamentos de gênero nos coletivos 

de trabalho. São provocações que constituem, fundamentado no nó pedagógico das aulas, 

dos serões, das tutorias, os nós epistemológicos e ontológicos. Acontecem em razão dos 

diálogos problematizadores a respeito de conhecimentos, hábitos e costumes de ser e estar 

agricultor e agricultora e que se entrelaçam com o feminismo, a divisão sexual do 

trabalho, a violência contra as mulheres e que vão produzindo o currículo da EFASC. É 

o buscar “ser mais” através da “educabilidade mesma do ser humano, que se funda na sua 

natureza inacabada e da qual se tornou consciente” (FREIRE, 1996, p. 110) e que política, 

instigadora, provocadora, não neutra, luta pelo direito de todos e todas serem respeitadas 

através de situações cotidianas que precisam ser autenticamente vividas. Como se pode 

observar nas falas de Sílvia e Suellym:  

A gente trabalhou muito dentro da EFASC sobre gênero, eles se 

sentiam pressionados, porque dependendo do que eles falavam a gente 

ia cair em cima todo momento, ai claro, eles evitavam de dizer na nossa 

frente pra gente não falar alguma coisa (...) E no trabalho de limpar os 

quartos os meninos passavam meio por cima e diziam “vamos limpar 

meio por cima porque depois a fulaninha vai ter que voltar aqui pra 

limpar", ou “esperar pra ela xingar e dizer que eu fiz mal feito” (...) e 

na área experimental os meninos perguntam para os monitores 

 
241 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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“porque elas não tão no trabalho pesado?", mas a gente tava lá, a 

gente estava nos grupos, a gente fazia os trabalhos, a gente tava em 

tudo, a gente participou de tudo, mas pra eles não, a gente tinha que 

provar que a gente também fazia a mais (Sílvia, egressa, 2020)242.  

que nem os serões e tudo o que a gente faz lá, que tem bastante planos 

voltado pra nós, sobre o feminismo e toda essa questão e também 

voltado pros meninos pra saber (...) o último tema foi sobre a violência 

contra as mulheres, ninguém falou sobre violência contra homens, é a 

violência contra a mulher, não é uma mulher batendo na outra, é um 

homem que faz isso com a gente, sabe? (Suellym, estudante 3º ano, 

2020)243. 

Vozes que anunciam transformações pela sua experiência de mulher agricultora e 

profissional técnica em agricultura com outras mulheres agricultoras através da luta e da 

resistência em espaços de trabalho antes dominados por homens, como o trabalho de 

assistência técnica em estabelecimentos rurais. A profissão de técnico e técnica agrícola 

que atua na assistência técnica rural é, majoritariamente, exercida por homens e carrega 

o vínculo masculino da agricultura associado a produtividade econômica capitalista 

somada a legitimidade histórica e social do saber científico como o androcêntrico e 

antropocêntrico. É a dicotomização das relações produtivas e reprodutivas na agricultura, 

ou seja, se separa a produção agrícola comercial em que a atuação é de homens, 

agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários e as atividades enquadradas como de cunho 

social que envolvem a alimentação, saúde, saneamento, questões familiares, artesanato 

são executados por mulheres, professoras, assistentes sociais, nutricionistas e 

direcionados as mulheres agricultoras (SILIPRANDI, 2002). Caracterizando o trabalho 

das técnicas agrícolas como inferiores técnica e conceitualmente, exigindo delas 

resistência e persistência no acreditar em si e nas mulheres agricultoras como 

possibilidade de mudança, Danielli explica:  

enquanto mulher a gente (...) ocupar um cargo assim, que até pouco 

tempo atrás era considerado masculino, por exemplo o orientador da 

fumageira sempre era homem. Nos municípios em que eu trabalhei, 

quando eu entrei foi desafiador, porque quem recebia os meninos 

[técnicos] era o homem da casa, né! E aí as mulheres não se envolviam 

muito com a visita. Mas sendo uma mulher como técnica, a gente 

consegue envolver a família, porque a mulher nos recebe, mas depois 

vem o homem, o filho ou a filha, então a gente tem o papel de envolver 

a família nesse trabalho. Não que seja errado, mas geralmente quando 

o homem vai ele vai conversar mais com o marido, daí a gente faz esse 

trabalho de ver como é o trabalho da mulher do campo, todas essas 

 
242 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
243 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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coisas, a gente consegue muitas vezes ter esse diálogo, como é e como 

pode mudar (Danielli, egressa, 2020)244. 
 

Essas vozes de luta que buscam criar novos papeis sociais fora da ordem 

patriarcal, racista, sexista e colonial que estão imbricadas de “consciência de classe” e 

não de apenas “necessidade de classe” (FREIRE, 2011a, p. 221). Neste sentido para Freire 

(2011b) a luta é como categoria histórica e social que se engaja com compromisso social 

e político pela transformação social, entretanto esta luta não impede acordos entre forças 

antagônicas em determinadas circunstâncias, o que não significa que há entendimento ou 

um “vazio de classes sociais e conflitos” (2011a, p.59), mas reforça a luta enquanto 

categoria histórica que precisa estar constantemente atenta para não ser cooptada pelo 

opressor.  

Na luta das mulheres aparece na compreensão de emancipação interligada 

equivocadamente ao individualismo, em especial, na questão do empreendedorismo 

vinculado a independência econômica pessoal como eixo central e único da luta. É o que 

Fraser (2017) chama de enredamento perigoso com os esforços do neoliberalismo de 

construir uma sociedade de livre mercado modificando os ideais feministas, que antes 

valorizavam o cuidado e a interdependência e hoje caminham para o fortalecimento do 

crescimento individual e da meritocracia. Isto numa narrativa de “empoderamento 

feminino” fruto da absolutização da luta na crítica ao sexismo cultural semeando a 

ambivalência do feminismo que passa a ser resolvida em favor do individualismo 

neoliberal.  

Esta luta, para Freire (2011a), precisa ser direcionada para que os oprimidos 

identifiquem os opressores “fora” de si, ou seja, saiam da postura de “aderência ao 

opressor” para reconhecendo-o criticamente perceber seu antagonismo com ele (2011a, 

p.221). É o opressor “hospedado” que provoca explicações que transferem a 

responsabilidade de sua opressão para situações mágicas imbricadas na cultura da 

opressão do “Que posso fazer? Deus quer assim, só me resta conformar-me” (2011a, 

p.222). 

A luta e a esperança para Freire se completam, sua compreensão do diálogo como 

pronuncia do mundo e como condição para a humanização, é movida pela esperança, 

assim como, pela humildade, amor e fé nos homens e mulheres. As vozes de lutas das 

mulheres são as pronuncias das esperanças realizadas nos diálogos problematizadores que 

 
244 Entrevista Danielli, Rio Pardo/RS, 26/06/2020. 
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buscam o “ser mais” pela prática, pela luta, porque para Freire a esperança não pode ser 

passiva na espera de algo recebido, mas sim como esperançar com luta pois “movo-me 

na esperança enquanto luto e se luto com esperança, espero” (FREIRE, 2011a, p. 114). 

São pronuncias que denunciam pelo diálogo problematizador oriundo da conscientização 

enquanto a identificação e compressão da mulher como um ser não adaptado ao mundo 

dos homens mas cheia de possibilidades emergentes de seu inacabamento frente ao 

mundo e as suas relações, assumindo uma posição crítica e não mais ingênua, na qual a 

mulher “ad-mira” a realidade inerente a sua vida, o “objeto cognoscível” e assume um 

posicionamento epistemológico, como aconteceu com Arleide:  

Eu senti isso também, momentos até de revolta e de questionamentos 

porque esses embates sempre tem, mas eu sou muito livre pra botar esse 

tipo de coisa, eu falo com ele que eu criei filhos sozinha e ai ele fica 

meio duvidoso, mas eu criei filhos sozinha sim, porque ele ficava muito 

longe por muito tempo, foi bastante (...), mas eu questiono muito isso 

ai (Arleide, professora e esposa militante, 2020)245.  

A disseminação da pedagogia da alternância no Brasil e na América Latina exigiu 

uma militância muito intensa de várias pessoas. Nas falas de Arleide, Sérgio Zamberlan 

enquanto educador e egresso de escola família agrícola na Itália, viajou muito, militando 

pela criação e existência de EFAs em diferentes Estados brasileiros e em alguns países da 

América Latina e da África nas décadas de 1970, 1980 e 1990, “a missão dele era levar 

a pedagogia da alternância, levar a formação, ele era o cérebro da instituição em termos 

de ideia, como funcionava a Escola Família Agrícola” (Arleide, professora e esposa 

militante, 2020)246. Sérgio contribuiu com a existência e a fortalecimento da pedagogia 

da alternância, sua escolha de vida foi a pedagogia da alternância e a liberdade, ele “não 

é uma pessoa comum, ele é um hippie, então se você amarrar, ele vai embora de vez, ele 

é um sujeito que é solto, essa é a escolha dele, tá dentro dele” (Arleide, professora e 

esposa militante, 2020)247. A história da pedagogia da alternância brasileira tem a 

presença e as marcas de Sérgio Zamberlan, mesmo que não receba do movimento das 

escolas famílias agrícolas brasileiras o devido reconhecimento pela sua atuação de 40 

anos em defesa das EFAs. A presença de Sérgio na história da pedagogia da alternância, 

na construção de seu processo educativo no território brasileiro entrelaçado com o 

movimento de educação popular nas trilhas do pensamento libertador de Freire 

 
245 Entrevista Arleide, Anchieta/ES, 29/07/2020. 
246 Entrevista Arleide, Anchieta/ES, 29/07/2020. 
247 Entrevista Arleide, Anchieta/ES, 29/07/2020. 
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(MORETTI, VERGUTZ, CORRÊA, 2017), é a ausência dele dos trabalhos de cuidados 

imanentes das relações de reprodução da vida dos seus filhos e de Arleide. Enquanto as 

ausências das marcas das mulheres na história da pedagogia da alternância, “escondidas 

o tempo todo, trabalhando que nem escrava, lutando muito pela vida, mas sempre 

escondida” (Arleide, professora e esposa militante, 2020)248 é a presença das mulheres 

na garantia da reprodução e manutenção da vida pelo desenvolvimento dos trabalhos 

socialmente necessários. É o trabalho de cuidado e doméstico, é a força de trabalho das 

mulheres nestes trabalhos, invisíveis ao olhar capitalista/patriarcal, mas essencial ao olhar 

da garantia da vida, que vão formando o nó histórico da pedagogia da alternância e que 

nas vozes de resistência das mulheres se torna existente para elas: 

se eu contribuí pra escola família, eu não sei, mas eu contribuí de uma 

forma solidária. O Sérgio saiu, mas eu fiquei, então a minha vida, parte 

da minha vida também foi, eu calada em casa, mas eu contribuí muito. 

Isso eu tenho certeza porque eu fiquei e ele foi levando. Ele ficou doente 

pegou hepatite nas andanças pela África, e eu passei muito aperto com 

essa doença, foram 10 anos de sofrimento e medo, então isso tudo é 

dividido, ninguém faz nada sozinho, foi muita coisa mesmo, muitos 

desafios, muito custo pra vida pessoal (Arleide, professora e esposa 

militante, 2020). 

eu acho que o ele [monitor EFASC] consegue se dedicar a escola, 

consegue se dedicar a tudo que ele faz na escola ou mentalmente focado 

naquilo ali, porque eu mantenho e levo a base, deixo tudo pronto, fica 

tudo comigo, acho que fica sempre mais fácil pra ele (Bibiana, esposa 

monitor, 2020). 

Ele [monitor EFASC] não vai poder ficar com a cabeça focada na 

EFASC se ele tiver que pensar em todas as outras coisas (Cristina, 

esposa monitor, 2020). 

Eu estou envolvida no processo, não só como a esposa de um monitor, 

não por ser mãe de um egresso, também por isso, mas por eu acreditar 

no processo, por eu estar envolvida, por eu participar do Conselho da 

AGEFA, por eu querer dar a minha contribuição no processo. Eu faço 

parte sim da escola e da pedagogia da alternância, eu me sinto parte 

desse processo sim (Roberta, professora, vice-presidenta AGEFA, mãe 

de egresso e esposa monitor, 2020). 
 

Quando a mulher reconhece em outra mulher a luta e a resistência imbricada na 

epistemologia da vida e da existência dela e de outras mulheres ao seu redor tem-se a 

trama da luta e da esperança freiriana no nó pedagógico e epistemológico, como na fala 

de Angelita, “aprendi a ser mulher com minha vó Erundina, ela sempre dizia: que mulher 

não podia depender do homem, tem que ter um apoio, mas não depender”. É a relação 

 
248 Entrevista Arleide, Anchieta/ES, 29/07/2020. 
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trabalho do cuidado e educação na cotidianidade da existência das mulheres que ensina e 

aprende a compreensão da interpendência dos seres para a mantença da vida, para o 

humanizar-se, em que autonomia é construída através da consciência de si e da relação 

de si com os outros, com o mundo, em atos comunicantes de co-participação (FREIRE, 

1982, 1996, 2011a). Uma "dependência" e "apoio" que está dissociada da dependência 

determinista e assistencialista que não comunica, apenas estende, transmite e absorve 

aquilo que lhe convém.   

A dependência e vulnerabilidade dos seres são características fundamentais na 

manutenção da vida das espécies. Rosendo e Zirbel (2019) trazem uma abordagem de 

vulnerabilidade para além da compreensão tradicional ligada a aspectos negativos como 

fraqueza, danos e fragilidade, mas sim, como “uma condição de potencial plástico e 

ambivalente que torna possível uma série de outras condições” (2019, p. 117), ou seja, a 

vulnerabilidade como estar suscetível a ser afetado como dano ou como bem-estar em 

que o sujeito tem a possibilidade de crescimento e desenvolvimento associado aos seus 

interesses e direitos.   

Neste sentido, o sistema mundo capitalista e patriarcal nega a vulnerabilidade pelo 

desejo de dominação, assumindo a busca constante da invulnerabilidade e independência 

na postura do sujeito dominante, individualista, consumidor de produtos e de recursos 

naturais. Enquadrando a vulnerabilidade como falha e fraqueza que precisam ser 

eliminadas como: as marcas de envelhecimento, as diferenças físicas, a fraqueza moral 

ou própria falta de controle e que são amparados por padrões de pensamento reducionistas 

coerentes com a forma de organização econômica e política. O que, no recorte de gênero, 

coaduna com construção do feminino e a consequente necessidade de direcionamento, 

assistência e proteção a fim de conduzir a algo ou situações definidas por quem direciona, 

assiste e protege como próprias ao ser feminino. O qual para Freire (1982) se apresenta 

como o “equívoco gnosiológico” em que o sujeito inundado da sua compreensão de vida 

e existência estende a sua visão de mundo que julga importante e necessário aqueles que 

não a possuem, pois os entende como seres inferiores epistemológica e ontologicamente.  

Portanto, a construção do ser mulher como dócil, paciente e receptora de apoio e 

de orientação para o bem comum garante o controle e dominação, fortalecendo a 

naturalização da classificação dos seres humanos em os que sabem e os que não sabem. 

As mulheres que não seguem esta condição de dependência epistemológica e ontológica 

recaem em outros enquadramentos ou, na terminologia de Lagarde (2015), em outros 
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cativeiros, ou seja, são consideradas “loucas” ou “putas” por não seguirem os códigos 

definidos por quem domina. As mulheres loucas são as que, na compreensão patriarcal, 

não cumprem com os papéis social e culturalmente esperados, em especial, os vinculados 

com a maternidade e que acabam por serem caraterizados pela sociedade como abandono. 

É o abandonar dos filhos e filhas para trabalhar fora de casa, para estudar ou para diversão 

ou passeios, ou seja, considera-se como abandono tudo que retira as mulheres da 

exclusividade dos cuidados aos outros. A fala de Rosinéia traz a experiência da 

classificação de mulher “louca” em razão do abandono dos filhos que se dá pelo assumir 

sozinha da mantença dos filhos após a morte prematura do marido:  

Foi num acidente, ele acabou falecendo e aí minha tia ficou viúva muito 

nova. Ela ficou com o que hoje em dia é depressão, antigamente era 

loucura. Ela ficou louca porque ela tava com 5 filhos pequenos, o mais 

velho tinha acho que 8 anos ou 9 anos, era um atrás do outro e ai ela 

ficou meio louca e minha vó juntou tudo e todos e criou os netos e eu 

junto (Rosinéia, mãe egresso, 2020)249. 

A mulher “puta” tem em si toda a força do enquadramento sexual que orienta a 

condição do ser mulher. É um condicionamento que de forma violenta e agressiva 

sataniza o erotismo ao mesmo tempo que se apropria do corpo das mulheres definindo 

quando, como e a quem este erotismo deve servir, ou seja, é a “mulher-cuerpo-para-el-

placer-de-outro” (LAGARDE, 2015, p.437). E que na mulher agricultora emerge com os 

preconceitos com aquelas que não se enquadram no estereótipo do trabalho produtivo da 

agricultura, ou seja, ao trabalho pesado, como pensa Angelita, 

Não pode ser muito bonequinha, “dondoquinha”, porque tem 

obstáculos na vida da agricultura, tem coisas pesadas ali, eu digo não 

de pesada de pesada, eu quero dizer assim, pesada emocionalmente, 

como a vaca dando cria, se tu não tem um psicológico bom tu já não 

aguenta, se tu pensar “ah, é um processo doloroso”, ou alguns ficam 

com vergonha, enjoados, daí já era (Angelita, agricultura e mãe 

egresso, 2020)250. 

Por isso as vozes de resistência de ingressar e permanecer na EFASC simbolizam 

a luta do reconhecimento da agricultura como espaço também das mulheres, mas trazem 

aflições de se sentirem em menor número dentro da escola quando iniciam seu processo 

formativo, como na fala de Catiúcia ao chegar na EFASC: “eu cheguei e tentei ver se 

encontrava mais meninas e não encontrava, daí pensei ‘meu deus só quatro meninas e 

eu não conheço nenhuma delas’ e ai foi aquela aflição, porque me dei conta de que 

 
249 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
250 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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éramos só nós mesmas, estavam faltando mulheres mesmo (...) foi um susto” (estudante 

3º ano, 2020)251 e na preocupação de Linda: “fiquei preocupada em ver poucas meninas, 

sim” (estudante 3º ano, 2020)252. Essas são falas que demonstram um medo inicial de 

estarem sozinhas, sem pares de gênero, ou seja, ausência de outras mulheres com quem 

partilhar o que lhe é comum enquanto mulheres, “quando vi que eram só essas meninas, 

me espantei um pouco, pensei que teria mais meninas, um pouco de receio de entrar 

sozinha e não ter ninguém” (Suellym, estudante 3º ano, 2020)253. São sentimentos que 

indicam quanto o espaço e tempo da ocupação da agropecuária tem sexo, raça/etnia e 

classe. 

É o que demonstrou a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE (2020), em que a 

agropecuária é a terceira ocupação em que a maioria dos trabalhadores são homens, 

perdendo para a construção civil e para as ocupações do ramo dos 

transportes/armazenamento/correio. As ocupações em que o número de mulheres é 

majoritário é o de administração pública/educação/saúde/serviços sociais seguido dos 

serviços domésticos e de outras ocupações. Entretanto, a ocupação que apresenta maior 

disparidade de gênero é a dos serviços domésticos, que me 2019 apresentou 5,8 milhões 

de mulheres ocupadas neste ramo enquanto que os homens totalizaram 502 mil, o que 

aponta o Brasil com “elementos e relações trabalhistas típicas de economias 

subdesenvolvidas, como por exemplo, o grande número de trabalhadores em serviços 

domésticos, 6,3 milhões em 2019 (ou 6,6% dos ocupados)” (IBGE, 2020, p. 30). Somados 

a isto também há a continuidade histórica da segregação racial no mercado de trabalho 

em que a presença de pretos ou pardos é maior nas atividades menos remuneradas, ou 

seja, agropecuária (62,7%), construção (65,2%) e nos serviços domésticos (66,6%). Outro 

ponto importante a ser observado é que o setor da agropecuária (64,8%) junto com os 

serviços domésticos (50,7%) e a construção (46,2%) apresentam o maior índice de 

trabalhadores e trabalhadoras sem grau de instrução ou com ensino fundamental 

incompleto ou equivalente, assim como, o rendimento extraído pelo trabalho 

desempenhado continua materializando a desigualdade estrutural existente na sociedade 

brasileira em que a os homens, em 2019, receberam, em média 29,9% a mais que as 

 
251 Entrevista Catiúcia, Sinimbu/RS, 02/07/2020. 
252 Entrevista Linda, Venâncio Aires/RS, 02/07/2020. 
253 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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mulheres e as população ocupada de cor ou raça branca receberam, em média 73,4% a 

mais que as de cor ou raça preta ou parda.   

Portanto, o “receio”, “aflição” e “preocupação” das jovens estudantes mulheres 

da pedagogia da alternância da EFASC ao fazerem a escolha e ingressarem no curso 

técnico profissionalizante em agricultura de uma escola família agrícola demonstra os 

desafios que elas precisam enfrentar que coadunam com a análise feita pelo IBGE (2020), 

que indica a compreensão social e cultural da agropecuária como sendo uma ocupação 

masculina e de não necessitar para o seu exercício a escolarização. Estigmatizando o 

espaço de trabalho na agricultura e pecuária como inerente a sujeitos com pouco ou 

nenhum conhecimento em que o trabalho a ser executado se estrutura no tripé classe, 

gênero e raça/etnia, ou seja, pobre, homem e preto. Neste sentido, identificar a pouca 

presença de mulheres como companheiras de estudos na formação política pedagógica da 

EFASC dá concretude a este tripé estruturante do setor da agropecuária e dispara o alerta 

da necessidade de luta e de resistência nestas mulheres, como falam Catiúcia e Suellym,   

(...) sendo mulher lá dentro a gente descobre que tem um valor imenso 

na agricultura (...) a escola proporciona a gente mudar o pensamento 

da gente e a gente vê que nosso trabalho é trabalho mesmo e não uma 

ajuda. E dentro da escola, nós como mulheres a gente tem o nosso valor 

sendo mulher lá dentro (Catiúcia, estudante 3º ano, 2020). 

Eu acho que o que me chama mais atenção é aqueles estereótipos de 

que pra lidar com a agricultura tem que ser homem e isso não é coisa 

de mulher, mulher tem que ser professora, sei lá tem que ter outra 

atividade, o espaço dela não é na agricultura e eu acho que isso todas 

as gurias que ingressaram lá junto comigo, as outras que passaram 

também, a gente mostra que não é bem assim (SUELLYM, estudante 

3º ano, 2020).  

Portanto, são Vozes de Luta e de Resistência que vão se constituindo 

pedagogicamente na relação prática e teoria, no trabalho e na educação inerente ao 

processo formativo da EFASC e que se entrelaçam na emergência e no reconhecimento 

das mulheres enquanto produtoras de conhecimento, constituindo as Vozes Dialógicas do 

Conhecimento e “saber da experiência feito”. 

8.2.2 Vozes Dialógicas do Conhecimento e “saber da experiência feito” 

São as vozes das mulheres que anunciam seus conhecimentos, tanto científicos 

como presentes na vida cotidiana pelos diálogos. Anunciam os conhecimentos mesmo 

sendo estes considerados acientíficos, subjetivos, pessoais, emocionais, parciais e até 

mesmo viscerais porque estão ou emergem vinculados ao ser e estar no mundo, aos 
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trabalhos domésticos e dos cuidados das pessoas, da casa, dos cultivos agrícola e tratos 

pecuários para alimentação.  

Vozes que anunciam seus conhecimentos relacionando-os com a vida, com a 

existência não apenas no recorte técnico pois identificam e reconhecem os conhecimentos 

imanentes do processo de ensinar e aprender na materialidade da existência, dos trabalhos 

cotidianos na agricultura que envolvem os trabalhos dos cuidados. E para isto estas vozes 

que anunciam os conhecimentos e “saberes da experiência feitos” se fazem nas ações 

dialógicas transcorridas no nó pedagógico da pedagogia da alternância da EFASC, pelo 

encontro das mulheres para transformar o mundo em co-laboração, em união, na 

organização e na síntese cultural, como aponta Freire (2011a) enquanto características da 

teoria dialógica.  

São vozes que, consciente de si enquanto “eu dialógico” compreendem a 

importância do “tu”, ou seja, da relação, da interpendência de um ser com os demais seres 

para juntos, numa relação dialética em que “esse tu que o constitui se constitui, por sua 

vez, como eu, ao ter no seu eu um tu”, sem dominantes, sem conquista, sem opressão, 

sem domesticação e sim com encontros “para a pronúncia do mundo, para sua 

transformação” (FREIRE, 2011a, p. 227). Não são vozes que se camuflam de diálogos, 

sem liberdades de pensamentos e reflexões que buscam a adesão conquistada, mas sim 

vozes que buscam a união, a adesão para libertação. Nega-se a adesão conquistada que se 

dá por “aderência do conquistado ao conquistador através da prescrição deste àquele” e 

ratifica-se a adesão emergente da “coincidência livre de opções” que nasce apenas da 

comunicação, do diálogo entre homens e mulheres mediatizados pela realidade (p.228)., 

como explica Danielli,  

A EFASC foi uma vivência muito boa, desafiadora pra quem sai do 

interior, pra quem tá acostumado com uma educação que não te 

permite ver outras realidades (...) a EFA permitiu conhecer a própria 

realidade e enxergar com carinho a realidade dos outros e entender a 

situação de cada um. Na formação além da técnica de produção, foi 

importante no desenvolvimento nosso como ser humano, respeito aos 

outros, além de conhecer mais a nossa vivência na nossa comunidade 

e propriedade (Danielli, egressa, 2020)254. 

Vozes que compreendem a organização não apenas como unidade, mas como um 

desdobramento desta união. Assim a organização das mulheres na EFASC, se traduz nas 

vozes dialógicas dos conhecimentos e “saberes da experiência feito” que vão 

 
254 Entrevista Danielli, Rio Pardo/RS, 26/06/2020. 
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constituindo o nó pedagógico das mulheres através da convivência e diálogos em espaços 

dentro da rotina pedagógica da escola, como nos dormitórios femininos, nos encontros 

entre as monitoras e as estudantes e nas colocações em comum. Espaços e tempos em que 

as conversas fortalecem a compreensão e partilhas do ser e estar mulher na EFASC, na 

família, na agricultura como filha, jovem, agricultora e técnica em agricultura. São 

reflexões sobre a cotidianidade das relações destas mulheres e seu contexto que 

possibilitam a elas produzir conhecimentos superando o pensar ingênuo para o pensar 

crítico, transformando as suas reflexões em ações e comunicações (FREIRE, 2011a) que 

levam para vida dentro e fora da EFASC, como nas falas:   

Ser mulher na EFASC é me ver fazendo parte da convivência na escola, 

do aprendizado nas colocações em comum, da convivência no quarto 

com as próprias meninas, com as monitoras, nos nossos encontros com 

as monitoras e com as meninas. De perceber mais as mulheres em casa 

e os seus trabalhos, de perceber elas na faculdade (...) de ver na própria 

convivência com a família, aprender dia a dia (...) porque eu aprendi 

lá a questão da convivência e a questão das mulheres, de a gente se ver 

e se ver em casa também (Sílvia, egressa, 2020)255. 

Aprendi a ser o que sou com as mulheres que fazem parte da rotina da 

gente, a minha vó, a minha mãe, a Nadir e, depois que eu entrei na 

EFASC, com as mulheres da EFASC, pelas nossas conversar que me 

fizeram refletir sobre muita coisa que até então eu não tinha refletido 

na minha vida, eu aprendo muito (Deise, monitora, 2020)256.  

As meninas da escola, são diferentes entre elas, umas são mais colonas, 

da roça e outras não, como a Sofia. Mas ela se adaptou bem, porque 

sempre teve companheirismo entre elas, tanto que até hoje elas estão 

se falando, né, se visitam, se não fosse a pandemia elas já teriam se 

visto de novo (Inês, agricultora e mãe de egressa, 2020)257. 

Enquanto a invasão cultural retira das mulheres a sua possibilidade de ação e 

reflexão pela penetração e imposição da compreensão de mundo dos invasores, na vida e 

nas relações das mulheres impedindo sua criatividade e originalidade, a ação cultural 

dialógica ou síntese cultural é a superação das contradições que dificultam a libertação 

das mulheres em busca da transformação do mundo. E para isto as vozes das mulheres 

buscam a interação entre elas e sua ação no mundo como instrumento de superação da 

cultura alienante imposta ao ser e existir enquanto mulher. São mais vozes de mulheres 

da EFASC que dialogicamente produzem seus conhecimentos constituído pelo nó 

pedagógico as tramas dos nós epistemológicos e ontológicos imanentes da 

 
255 Entrevista Sílvia, Herveiras/RS, 09/07/2020. 
256 Entrevista Deise, Rio Pardo/RS, 10/08/2020. 
257 Entrevista Inês, Santa Cruz do Sul/RS, 17/08/2020. 
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conscientização de si nas relações de gênero, classe, raça/etnia. Como vê Maira na sua 

transformação enquanto mulher e professora depois que começou a trabalhar na EFASC:  

A partir do momento em que tu entra aqui tu muda, e tu leva pra casa. 

Eu era muito quieta, até sobre discutir sobre o papel da mulher. 

Quando tu chega aqui tu começa a ouvir as coisas e pensa: “eu sou 

essa mulher, eu tenho que mudar” (…) é enxergar de outra maneira. A 

Maira de 2013 é diferente da Maira de 2020, sabe? A que dizia sim pra 

tudo, que não contestava as coisas (…) E foi através das falas sobre 

mulheres, de outras pessoas falar com a gente, de sugerir livros e textos 

que eu começo a dar valor para aquilo que a minha mãe fazia, que 

antes não me interessavam. É essa minha libertação e o conhecimento 

que eu trago da EFASC que entra muito no meu planejamento, nas 

minhas aulas (Maira, monitora, 2020)258.   

 

Vozes que anunciam o conhecimento, mesmo sendo menosprezadas, enquadradas 

como loucas, sem credibilidade ou refletindo e produzindo um conhecimento considerado 

menos necessário e importante para o mundo do capital, visto como inerente a produção 

do viver e que, na lógica científica patriarcal e capitalista, é classificado como não 

epistemológico, enquadrando os sujeitos que os executam, ou seja, as mulheres, como 

sujeitos não epistêmicos. É o processo de acumulação primitiva capitalista que contribui 

para a criação de uma ideologia de gênero e de desigualdade de gênero (FEDERECI, 

2017, 2019) em todos os âmbitos das relações que formam a sociedade ao organizar e 

alicerçar a expropriação da força de trabalho efetivando e legitimando o trabalho 

doméstico e do cuidado como inerente as mulheres em razão da construção da 

compreensão de sua incompatibilidade com a dinâmica de trabalho exigida na produção 

capitalista. E, portanto, mulheres, quilombolas, indígenas e demais sujeitos 

historicamente colonizados são construídos social e historicamente determinados como 

seres “naturalmente” compatíveis com trabalhos relacionados com a reprodução da vida 

como o cuidado e os trabalhos manuais e os sujeitos colonizadores homens, brancos, 

ocidentais conciliáveis com a intelectualidade. Como a voz de Arleide denuncia:       

Vou falar do Sérgio, ele é um leitor, ele devora livros e ele tá ciente de 

tudo, aí essas coisas me incomodam e eu falo “enquanto você tá lendo, 

eu tô esfregando aqui embaixo, enquanto você tá lendo eu tô lavando 

roupa, depois quando você vem aqui pra baixo o inteligente é você, não 

sou eu”. Então os questionamentos saem, e sai cada uma ainda hoje! 

Ou até me desmente em alguns momentos, então eu sinto muito essa 

parte (Arleide, professora e esposa de militante, 2020)259. 

 
258 Entrevista Maira, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
259 Entrevista Arleide, Ancheita/ES, 29/07/2020. 
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O paradigma de desenvolvimento capitalista compreende o meio ambiente como 

“recurso” separado e à disposição da humanidade. Portando, a natureza se apresenta 

inerte, passiva e inferior pronta e legítima para ser explorada. Neste sentido, as mulheres 

agricultoras, com seu conhecimento ecológico e plural, são identificadas com esta 

compreensão de aproximação e vínculo com a natureza o que legitima o entendimento e 

aceite de sua exploração como objeto e como força de trabalho. Objeto sexuado e sexual 

à disposição do uso da sociedade para benefício do patriarcado. Exploradas na sua força 

de trabalho na sobreposição do trabalho doméstico e do cuidado que lhe são designados 

como se fossem “naturais” do ser mulher, biologicamente constituídas para estes 

trabalhos, a partir de uma perspectiva determinista. 

São mulheres que usam suas vozes para anunciar a necessidade de resgatarmos a 

compreensão de dependência intrínseca de nossa existência com a natureza. Porque, 

“assim como os agricultores, tu deténs o conhecimento, mas não depende só de ti pra 

produzir, tu pode ter o conhecimento, ter tudo, e a natureza vem e acaba com tudo” 

(Danielli, egressa, 2020)260. São os “saberes da experiência feitos” das mulheres que 

Herrero (2019) compara com quando exploramos as raízes que explicam o porquê as 

mulheres estarem subordinadas nas sociedades patriarcais e as raízes da destruição da 

natureza nas chamadas sociedades desenvolvidas encontramos elementos comuns. As 

vozes dialógicas do conhecimento e do “saber da experiência feito” das mulheres 

compreendem que a vida depende dos trabalhos que os agricultores e as agricultoras 

realizam com a produção de alimentos e que, para a egressa Danielli a pandemia pôde ser 

um momento pra isto, “na pandemia a gente e, em outros momentos, tem que valorizar a 

produção de alimentos e os agricultores. Eles produzem algo tão valioso com o trabalho 

sofrido na roça, a gente tem que ter cada vez mais essa valorização” (Danielli, egressa, 

2020)261. 

Neste sentido, ao compreendermo-nos enquanto seres ecodependentes e 

interdependentes, cabe analisarmos a construção histórica, social e política da palavra 

“dependência”. Ela passa de uma condição normal inerente nas relações sociais como: a 

dependência da terra, dos frutos desta terra, de decisões e trabalhos, em que todos se 

apresentam ligados e subordinados trazendo o sentido positivo de confiança mútua, numa 

relação assimétrica, para um sentido de opressão, vinculado ao feminino e ao conjunto de 

 
260 Entrevista Danielli, Rio Pardo/RS, 26/06/2020. 
261 Entrevista Danielli, Rio Pardo/RS, 26/06/2020. 



 
286 

2
86

 

 

seres politicamente subordinados (ZIRBEL, 2016). Ou seja, é a ascensão da 

“independência” como fator social fundamental para todas as relações sociais. No recorte 

da linguagem econômica é a busca pela propriedade privada, pela posse material do ideal 

de “viver sem trabalhar” que se entrelaça na construção do significado de dependência e 

de independência como “um traço do caráter (psicológico-moral)” Zirbel (2016, p. 156). 

A partir de Fraser e Gordon (1994 apud Zirbel, 2016, p. 155-156) traz que a 

rejeição a qualquer relação que implicava ser sujeito de alguém influência movimentos 

radicais como abolicionistas, feministas e operários, servindo de alicerce para 

compreensão de cidadania “que vê na independência e na normatividade do trabalho o 

seu ideal”. Ou seja, o trabalho passa a estar associado a ideia de dignidade e o trabalho 

assalariado a de posse de sua própria força de trabalho.  

As mulheres estão histórica e socialmente condicionadas a dependência, enquanto 

discurso, imaginário e operacionalidade, “o que era visto como normalidade no período 

pré-industrial (...) passou a ser estigmatizado e atribuído a ‘certos grupos’, como as 

mulheres” (ZIRBEL, 2016, p. 158), passando de um sentido de dependência comum e 

necessária a todos e todas, para uma dependência social, política e econômica e associada 

a natureza das mulheres que acabam executando trabalhos de baixa ou sem remuneração.  

A associação de quem necessita de cuidados e quem executa estes cuidados 

também traz a questão da dependência como matriz de valor, que no sistema mundo 

capitalista, patriarcal e racista, é delimitada como por menor, já que a compreensão de 

quem necessita de cuidados são apenas seres humanos dependentes, ou seja, frágeis, 

incapazes, doentes e velhos e de quem executa os cuidados são mulheres que são 

“naturalmente” dependentes e pessoas com vocação para isto e desqualificadas para 

outros trabalhos. Portanto a mudança do sentido da palavra dependência para um 

enquadramento específico e inerente a sujeitos não qualificados ao sistema mundo 

capitalista e a valorização da independência como qualidade necessária para o trabalho 

valorizado no mercado de trabalho, coloca o trabalho do cuidado como assistencial e não 

como essência para existência da humanidade, ou como qualifica Herrero (2019) “um 

trabalho sem o qual a vida não pode existir”.  E que no nó pedagógico da pedagogia da 

alternância das mulheres da EFASC se associa aos trabalhos e a educação na agricultura, 

como na voz de Suellym, 

a gente consegue estudar, consegue conciliar o trabalho de casa, 

trabalhar na agricultura também sabe? Eu acho que a gente é mais até 

que os meninos, um exemplo é o meu pai, ele não cozinha um prato de 
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comida, eu tenho que trabalhar com ele de manhã, ai eu chego 11h30 

e ai eu vou fazer comida, ai depois eu lavo a louça e já tenho que voltar 

a trabalhar de novo. Eu tenho que me virar em mil pessoas enquanto 

ele tá ali sabe? (Suellym, estudante 3º ano, 2020)262. 

A conjuntura internacional está de forma massiva protagonizando um processo de 

saída das mulheres para o espaço público, em busca de mais condições financeiras para a 

família. Isto implica na necessidade de repassar a outras mulheres os trabalhos de 

cuidados que ‘naturalmente’ são de responsabilidade das mulheres e/ou a sobrecarrega de 

jornadas de trabalhos destas mulheres. Esta maior necessidade de tempo para os trabalhos 

de cuidado e de menor tempo para realizá-los é o que o feminismo denomina de crise do 

cuidado ou crise da reprodução social.   

Herrero (2019) apresenta duas formas que esta crise é assumida pela sociedade 

capitalista e patriarcal: uma é a transferência geracional de cuidados, ou seja, a ausência 

das mulheres em razão da saída para o mercado de trabalho é suprida por outras mulheres 

da família, em especial, as avós que cuidam dos netos e netas para que suas filhas e noras 

possam ir ao mundo do trabalho. A segunda forma de solução é através do mecanismo de 

classe, ou seja, famílias que podem pagar outras mulheres para exercerem os trabalhos 

dos cuidados com seus filhos e filhas ou com os idosos e enfermos da família. O que 

contribui para a categoria das empregadas domésticas, babás e cuidadoras de idosos 

estarem enquadradas como de trabalhos mais mal pagos e menos protegidos de todo 

mercado de trabalho263, gerando um proletariado feminino que sustenta vida em todos os 

sentidos: a sua, a dos entes familiares e a das mulheres trabalhadoras.  

 
262 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 

263 As empregadas domésticas no Brasil, a partir da Lei Complementar nº150/2015, tiveram assegurados 

os direitos que as demais categorias já se encontravam protegidas desde a Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT. Segundo BIAVASCHI (2014) “Quando publicada a CLT, em 1º maio de 1943 para viger 

em 10 de novembro daquele ano, seu artigo 7º, letra “a”, excluiu as trabalhadoras domésticas, foco deste 

texto, de seu campo de aplicação. Somente em 1972, com a Lei nº 5.859/72, foi-lhes atribuída condição de 

sujeitos previdenciários, sendo-lhes assegurado: registro na carteira de trabalho; inscrição como segurada 

obrigatória da Previdência Social; e, férias anuais remuneradas de 20 dias úteis, após doze meses de trabalho 

(...)  a ‘Constituição Cidadã’, de 1988 elencou no parágrafo único do artigo 7º os direitos que seriam 

alcançados aos e às trabalhadoras domésticas (...) Em 2010 a PEC 478 (...) transformada na Emenda 

Constitucional 72/2013” (p.11-12). Em 1/06/2015 é aprovada a Lei Complementar nº 150 que regulamenta 

a Ementa Constitucional nº 72. Com isto expande-se os direitos confirmados na Constituição Federal de 

1988 que não haviam sido aplicados as empregadas domésticas: seguro contra acidente do trabalho, 

indenização compensatória em casos de dispensa involuntária, adicional de horas extras de no mínimo 50% 

sobre período que exceder a jornada diária de trabalho de 8 horas e 44 horas semanais, hora noturna superior 

a diurna, intervalo para refeição e descanso, depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, adicional 

de 25 % em casos de viagem com a família do empregador, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 

seguro desemprego, auxílio-creche e salário família.  
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Portanto é a própria classe trabalhadora que se auto-organiza para manter a vida, 

sem ou com pouco apoio de políticas públicas neste sentido, visto que não há 

disponibilidade de vagas ou creches próximas a moradia das famílias, em especial para o 

atendimento de crianças de 0 a 3 anos das famílias com baixa renda per capita do país, 

em que 33,9% das crianças está fora da escola enquanto que na faixa de renda mais alta 

apenas 6,9%, segundo IBGE (2017). Isto posiciona a creche, enquanto etapa da educação 

infantil da educação básica brasileira, como uma das mais desiguais da educação 

indicando a presença da injustiça social em todas as fases da vida.  

 Políticas públicas para os cuidados com idosos são ainda mais desiguais e, 

principalmente, invisibilizadas pelo Estado brasileiro. Segundo o Estatuto do Idoso de 

2003 (BRASIL, 2003), a atenção à população idosa é de responsabilidade da família, do 

Estado e da sociedade. Entretanto com o aumento da longevidade, ou seja, aumento do 

número de pessoas acima de 60 anos e a falta de organização e disposição política para o 

atendimento aos idosos, o envelhecimento poderá tornar-se um problema social. Os 

indicativos apontados para esta problemática são, além da necessidade de priorização da 

destinação da força de trabalho dos homens e das mulheres para o mercado de trabalho, 

recaindo majoritariamente nas mulheres a sobrecarga com os trabalhos dos cuidados, a 

diminuição do número de filhos nas famílias como se tinha em gerações anteriores 

também se apresenta como um indicativo, sendo que este também recai novamente na 

responsabilização das filhas mulheres e das noras para estes cuidados, ou seja: 

independentemente das justificativas apontadas para a problemática social dos cuidados 

com os idosos, o condicionamento das mulheres na execução destes cuidados se apresenta 

recorrente. Associada a esta “naturalização” de quem executa o trabalho dos cuidados dos 

idosos da família, o próprio Estado trabalha para este condicionamento, se eximindo de 

responsabilização e culpabilizando moral e juridicamente apenas as famílias, que 

reproduzem esta culpa para as mulheres da família, exercendo uma condenação moral 

que atinge as mulheres e até provoca situações de mal cuidados ou abandonos, como 

exemplifica Paulilo, 

Espera-se, também, que os filhos cuidem dos pais idosos e já estão 

aparecendo casos na Justiça de pedido de pensão de pais aos seus filhos. 

Mas há uma diferença: os pais podem controlar o que dão aos filhos, 

mas não podem saber ou ter poder de decisão sobre o que vão receber 

no futuro (2016, p. 291). 

São as mulheres que cuidam dos corpos vulneráveis dos seres humanos, 

independente da faixa etária, e repassam para outras mulheres estes cuidados de acordo 
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com sua condição social. Nas mulheres agricultoras da EFASC o repasse é geracional 

(mãe/filha/avó/netos), como podemos identificar nas vozes de Suellym, Rosinéia e Eroni, 

logo abaixo. E, além disso, materializa-se na existência de uma pedagogia das vozes dos 

diálogos dos conhecimentos e dos “saberes da experiência feitos” que são partilhadas 

pelas mulheres no contexto concreto em que elas se movem, imersas na cotidianidade da 

existência, feita de relações não dicotômicas entre prática e o saber da prática.  

a minha mãe e a irmã do meio resolveram que iam cuidar dele [avó de 

Suellym] e aí ele fica um mês aqui e outro mês na outra irmã (...), a 

mãe tá trabalhando fora e eu fico com ele durante o dia, a mãe volta às 

17h30 e fica cuidado ele de noite (Suellym, estudante 3º ano, 2020)264. 

Quando eu fui pra lá, morar com minha vó pra estudar, ela criava toda 

a “netaiada” e de tamanco ainda, eu não esqueço desse detalhe, ela 

nunca usou outro calçado a não ser tamanco (Rosinéia, agricultora e 

mãe estudante 2º ano, 2020)265. 

O Felipe nasceu na minha casa, porque os pais naquela época 

moravam junto comigo, esse foi o que eu mais ajudei. Ai veio o 

Francisco que já morava bem pertinho, mas eu ia buscar lá com seis 

meses pra ela [nora] trabalhar fora, ai eu cuidei até talvez um ano ou 

um pouquinho mais, todo dia buscando, tudo sempre nos meus braços 

(Eroni, agricultora aposentada e avó de egressa e de estudante, 2020)266. 

 Seguindo os pensamentos de Freire, esta pedagogia das vozes que dialogam e 

produzem conhecimentos não atua o tempo todo epistemologicamente quando está 

inerente aos hábitos. A passagem para contexto teórico, acontece para Freire, pela tomada 

de distância desta prática, deste contexto concreto que se dá pela objetivação deste através 

do exame crítico de suas realizações. Isto é, de uma curiosidade espontânea ou ingênua 

presente nas práticas sociais de nossa cotidianidade passa-se a uma curiosidade 

epistemológica. Isto acontece quando o sujeito numa postura reflexiva-crítica transcende 

do “senso comum para o conhecimento científico” nas palavras de Freire (1995, p. 78). 

Acreditamos ser politicamente necessário a utilização da expressão no plural, 

conhecimentos científicos, pela crença na pluralidade epistemológica que se construí 

ciências.    

Neste sentido, as mulheres engajadas na concretude de suas práticas sociais 

presentes no cotidiano de suas vidas são sujeitos de produção de conhecimentos, de 

“epistemologias das vida cotidiana” (GEBARA, 2015) pois refletem, planejam, 

administram e conhecem as necessidades da mantença da vida dos que a rodeiam e agem 

 
264 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
265 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
266 Entrevista Eroni, Santa Cruz do Sul, 14/07/2020. 
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suprindo estas necessidades. São sujeitos epistemologicamente curiosas ao 

compreenderem os processos necessários relativos aos cuidados com a vida para garantir 

está, tais como: conhecimento das quantidades alimentícias e suas reações físico e 

químicas, tanto no preparo das comidas como na demanda necessária para suprir aqueles 

e aquelas que se alimentam desta comida garantido a força de trabalho, conhecimento dos 

cuidados com enfermidades através de tratamentos alternativos a medicina tradicional, 

como uso de ervas medicinas, conhecimentos dos cuidados geracionais, cuidam das 

crianças, dos enfermos e dos idosos entrelaçando conhecimentos da mantença física dos 

corpos com a higienização, apoio fisiológico e motor e da mantença emocional e psíquica 

com conversas, brincadeiras, distrações, conhecimento das consequências da escassez, da 

falta, da contaminação e da intoxicação da água, dos alimentos e dos combustíveis para 

garantir a alimentação e o aquecimento, entre outros, presentes na “cotidianidade 

epistemológica não reconhecida pela ciência epistemológica” (GEBARA, 2015, p.34). 

Eileen Boris (2014) traz à tona a reflexão a respeito do papel das mulheres na 

produção e na reprodução do desenvolvimento econômico capitalista a partir da 

problemática da relação casa e trabalho e sua implicação no trabalho do care (cuidado). 

A cisão ideológica, histórica e socialmente constituída no Ocidente industrializado, entre 

casa e trabalho, primeiramente confundiu e invisibilizou quanto um constitui e necessita 

do outro e, posteriormente, definiu políticas sociais diferenciadas para as mulheres. 

Historicamente as mulheres exercem o trabalho do cuidado na trama da sua vida 

cotidiana,  

(...) [e]las eram produtoras rurais de subsistência, assalariadas e donas 

de casa; algumas eram empregadas domésticas e escravas. Mesmo 

quando compravam ou negociavam em mercados, tinham que 

transformar os materiais comprados em bens de consumíveis. Elas 

ajudavam em partos, tratavam os doentes, cuidavam das crianças, 

acalmavam os aflitos e tomavam conta dos mortos. O care encontrava-

se entrelaçado com o tecido da vida cotidiana das mulheres, quer elas 

saíssem de casa para trabalhar, quer não (BORIS, 2014, p. 102). 

São trabalhos classificados, no viés da economia, como “trabalhos improdutivos” 

ou “não-trabalhos” em razão da separação entre tempo de trabalho e tempo de não 

trabalho. Assim tudo que não está enquadrado aos “trabalhos produtivos” enquanto 

tarefas produtivas que gerem valor de troca e remuneradas pelo mercado, são 

considerados, do ponto de vista econômico, como secundários e marginais, estando, 

portanto, os “trabalhos improdutivos”, de cuidado e doméstico, subordinados aos 

“trabalhos produtivos”.  
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Boris compreende que o cuidado constitui o trabalho reprodutivo sendo estas as 

atividades que produzem a força de trabalho e, em razão de ser executado geralmente 

junto aos trabalhos domésticos, acabam sendo confundidos e enquadrados como um 

trabalho apenas. A fusão dos trabalhos domésticos e de cuidado emerge na construção 

social da divisão sexual do trabalho abarcando a responsabilidade das mulheres pelos 

cuidados com a família como um todo. Boris (2014) justifica isto a partir da segmentação 

do mercado de trabalho (mulheres trabalham profissionalmente em funções que envolvem 

o cuidado – serviços, saúde, educação - ou que se identificam com este), da psicodinâmica 

(em razão da maternagem as mulheres reproduzem mulheres que cuidam) e do status 

social (desvalorização deste trabalho já que homens não querem executar o trabalho de 

cuidado). É a divisão sexual do trabalho que Rosinéia traz ao relatar o que cabe a ela 

como mulher, esposa e mãe e ao esposo, homem e pai fazer e não fazer na rotina da casa: 

(...) como é que eu posso te dizer, ele ajuda só que de outra maneira, 

ele tem que sair pra trabalhar, não tem como ficar em casa comigo e 

os guris (...) daí quem faz lista de mercados sou eu, meu marido nunca 

vê o que tem dentro do armário, ele só sabe que tem que pagar, mas 

quem compra a alimentação sou eu, quem monta o cardápio sou eu, 

quem decide o que vai ter mais e o que vai ter menos sou eu, essas 

coisas tudo sou eu, eu é que digo que tem que comprar tal comida, ou 

tal coisa e eu é que vou comprar, nunca é ele! (Rosinéia, agricultora e 

mãe estudante 2º ano, 2020)267. 

O trabalho de cuidado é enquadrado, a partir de sua desconstrução e 

desvalorização, como vertente do amor ou da obrigação sendo ambos intrínsecos da 

condição de ser mulher e que em razão disso, não é considerado trabalho. E quando 

remunerado, é desvalorizado frente a economia de mercado. Ou seja, seu valor econômico 

é ofuscado, pela compreensão no sentido marxista de gerar valor de uso e não valor de 

troca, pela compreensão de trabalho desqualificado no sentido de não exigir 

conhecimentos social e economicamente valorizados, o que o torna executável por 

qualquer pessoa e, por fim, pelo estigma que o constitui como atividades envolvendo 

sujeira, corpos e intimidade. Cabe, segundo Boris (2014, p. 102) o olhar do recorte de 

raça neste aspecto, já que este trabalho é “extraído coercivamente de escravas e minorias 

étnicas” e também de crianças, como na experiência de Rosinéia (mãe de estudante 

EFASC, 2020) “sempre trabalhei desde pequena, acho que com 11 anos eu já cuidava 

de criança, das filhas da patroa sabe? Ai nas férias eu cuidava deles”. É o entrelace das 

explorações, dominações e opressões do gênero, classe, raça/etnia com a questão 

 
267 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
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geracional nas relações de produção e reprodução. O trabalho infantil se faz presente no 

imaginário popular brasileiro fruto dos quase 400 anos de escravidão em que o filho ou 

filha de uma pessoa escrava já nascia nesta condição, mas também é presente na 

atualidade brasileira, segundo IBGE (2016) 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 

5 e 17 anos está trabalhando, sendo que os adolescentes pretos e pardos correspondem a 

66,2% do total de pessoas em situações de trabalhos infantil. As atividades mais comuns 

são o trabalho doméstico, agricultura, construção civil, lixões e o tráfico de drogas.  

A fumicultura, produção existente e predominante na área de abrangência da 

EFASC, a região do Vale do Rio Pardo/RS, consta na lista das piores formas de 

exploração do trabalho infantil, denomina de Lista TIP - Lista das Piores Formas de 

Trabalho Infantil, regulamentada pelo Decreto nº 6.4818/2008 que seguiu os termos 

descritos na Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Esta 

convenção definiu a expressão e a compreensão das “piores formas do trabalho 

infantil”268. Listou 93 atividades existentes no Brasil que são prejudiciais à saúde, à 

segurança e à moralidade das crianças e dos adolescentes. A categorização do trabalho 

infantil na produção do tabaco gera discordâncias com relação às concepções de infância 

e de trabalho. A visão das famílias de agricultores e agricultoras se organiza conforme os 

usos e costumes que compreendem a socialização das novas gerações pelo trabalho e a 

compreensão defendida pelos dispositivos legais proíbe o trabalho da criança e do 

adolescente no cultivo do fumo no que tange ao uso da mão de obra infantil ou adolescente 

na propriedade na condição de exploração, de trabalho extenuante, não remunerado e 

prejudicial ao desenvolvimento do sujeito. Portanto, a legislação compreende que a 

relação educativa do trabalho deve se dar pelo acesso à educação, ao conhecimento sem 

danos à saúde e segurança e que cabe a família a orientação e apoio neste sentido.   

São discordâncias que estão imbricadas na visão de mundo desenvolvimentista 

capitalista, tanto por parte das famílias agricultoras como por parte das entidades que 

 
268 “Artigo 3º: Para os fins desta Convenção, a expressão as piores formas de trabalho infantil compreende: 

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, comovenda e tráfico de crianças, 

sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou 

obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; 

b) utilização, demanda e oferta de criança para fins de prostituição, produção de pornografia ou atuações 

pornográficas; 

c) utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente para a produção e 

tráfico de entorpecentes conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes; 

d) trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são suscetíveis de 

prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança” (OIT, 2000). 
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formulam as legislações, que desconsideram e ignoram saber que as famílias na 

agricultura estão condicionadas ao desenvolver de sua mantença de vida vinculadas a 

exploração da sua força de trabalho, reproduzindo o sistema moderno/colonial e de gênero 

(LUGONES, 2008) nas colonialidades do poder, saber e ser. Que para Shiva (2003) são 

as monocultoras da mente, que direciona a vida dos sujeitos para uma única forma de 

conhecimento e, portanto, também de produção que explora de forma exímia a natureza 

e os seres humanos e não humanos, fazendo com que a família de agricultores necessite 

explorar a mão de obra de todos os sujeitos da família, das crianças aos idosos, a fim de 

garantir a produtividade, seguindo a coerência socialmente construída de que pela prática 

massiva do trabalho pode-se evitar o êxodo rural dos jovens, pois criam “gosto” pelo 

trabalho na agricultura.  

A pedagogia da alternância na relação trabalho e educação apresenta o trabalho 

como princípio educativo em território camponês e compreende a relação da teoria e da 

prática mediatizada pelo contexto. Trabalha no compreender do mundo desenvolvendo a 

prática de forma dialética e não mecânica, em que através da análise de sua prática, os 

sujeitos vão sistematizando o conhecimento que dela deriva, “ultrapassando, assim, a 

mera opinião sobre os fatos por uma crítica compreensão dos mesmos” (FREIRE, 2011c, 

p. 87) e se apresenta na EFASC como possibilidades emancipatórias (CORRÊA, 2016) 

e, no recorte das mulheres, na relação dos trabalhos produtivos e reprodutivos, se 

apresenta como problematizadores dos trabalhos executados por elas na agricultura 

enquadrados como “ajuda” e invisibilidade dos trabalhos do cuidado e domésticos, se 

materializando nas Vozes Dialógicas do Conhecimento e “saber da experiência feito” 

das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC, como fala Suellym, Bruna e Sofia,  

Eu acho que sim, a gente quebra todos esses paradigmas na EFASC. A 

gente entrou lá e na primeira semana principalmente, quando entrei lá 

comecei a jogar no meio dos guris e ai todo mundo “ah tem uma guria 

jogando, como assim?”, ai depois lá na área experimental todo mundo 

é igual, a gente faz os serviços pesados, os guris fazem serviços leves e 

depois a gente troca (Suellym, estudante 3º ano, 2020)269. 

A gente debatia dentro da sala de aula sobre a divisão de gênero, 

pensava sobre elas. Pensava porque será que a mãe é responsável por 

isso e o pai é responsável por aquilo? (...) Nos coletivos de limpeza (...) 

quando se tratava de limpeza parecia que ela [mulher] sempre teria 

que organizar. Eu, por exemplo, era uma dessas pessoas quando eu 

tava num desses coletivos, por exemplo, da lavação de louça eu pegava 

e falava "olha gente, tu faz isso, tu faz aquilo pra gente agilizar e 

conseguir terminar", mas isso não era uma coisa que eu fazia na área 

 
269 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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agrícola, por exemplo, eu não fazia a mesma coisa (Bruna, egressa e 

monitora, 2020)270.  

Eu tenho orgulho do que eu aprendi, das coisas que eu aprendi a 

valorizar, do que eu me tornei depois de tá lá, antes eu não me 

valorizava tanto, e nem as outras pessoas (Sofia, egressa, 2020)271. 

 São vozes que também trazem a descoberta das mulheres como sujeitos de si e do 

mundo pela experiência na pedagogia da alternância da EFASC, tanto nos desafios de se 

libertar da condição de ser mulher imposta pela família e sociedade, como relata Angelita, 

“eu vou ser bem sincera, se eu não tivesse convivido na EFASC eu jamais teria saído de 

casa, ali mostrou que a gente tem que abrir o mundo, a gente tem que viver novas 

experiências”(agricultora e mãe de egresso, 2020)272, como na consciência de si e dos 

outros como seres históricos, políticos, sociais e culturais em que as relações geracionais 

se apresentam como nós epistemológicos nos quais o “saber da experiência feito” dos 

mais velhos ganham reconhecimento e são potencializados como saberes populares que 

auxiliam “à volta pelo gosto das coisas da terra”, como identifica Inês, mãe de estudante 

da EFASC “ela deu mais valor aos avós, às coisas da terra, ela sempre gostou disso mas 

daí aflorou esse valor né! Ela quis saber como foi, o que os avós faziam no tempo deles, 

(...) ela chega e tem mais assunto com eles, e isso mudou bastante (agricultora e mãe de 

egressa, 2020)273. Como também como vozes que anunciam uma nova visão de mundo 

fruto dos diálogos pedagógicos compromissados social e politicamente provocados pela 

EFASC que possibilitam o dizer de Suelllym “Eu acho que eu aprendi a viver de um modo 

diferente sabe? Um outro modo de vida que eu tentei trazer aqui pra minha propriedade 

(estudante 3º ano, 2020)274. É o viver e existir na agroecologia enquanto mulher 

agricultora que identifica a interligação de todos os fatores humanos e não humanos com 

natureza, em que todos dependem uns dos outros e estes da natureza, imbricados na 

compreensão de finitude do planeta e da necessidade de reconhecer e revistar práticas, 

saberes e costumes que possibilitem a (re)organização da vida na agricultura, produzindo 

o entendimento de que a vida se situa no centro, a partir da lógica ecofeminista, (EICHER 

e VERGUTZ, 2020). Que Ana Primavesi entende como “a vida não pode degenerar; ela 

tem de permanecer forte e vigorante para continuar através de milênios” e para isto os 

homens e mulheres na agricultura precisam entender que “a planta tira sua vida do solo e 

 
270 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
271 Entrevista Sofia, Santa Cruz do Sul/RS, 17/08/2020. 
272 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
273 Entrevista Inês, Santa Cruz do Sul/RS, 17/08/2020. 
274 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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dá vida a ele”, portanto, “o solo é o alfa e ômega, o início e o fim de tudo” e “o homem 

(sic) é o que a terra, ou o solo, faz dele, isto é o que ele recebe através de sua alimentação” 

(2016, p. 10 - 13). É a agroecologia que Suellym reconhece como o que mais a 

transformou enquanto mulher na pedagogia da alternância da EFASC:  

Acho que o mais mexeu comigo foi a questão da agroecologia. Eu já 

tinha ouvido falar quando eu estudava no fundamental, que 

agroecologia é tu plantar sem vender, tu plantar as verduras, só 

hortaliças sem vender, mas eu passei a entender que todos os nossos 

debates, os serões e as aulas, tudo a gente faz através da agroecologia 

e não é só não utilizar defensivo agrícola, não utilizar veneno, mas é 

um modo de vida, é um modo de viver mais consciente, sendo mais 

saudável, claro, não utilizando veneno tanto nas hortaliças quanto em 

outras culturas maiores (...) sabe, eu acho que é essa experiência que 

a gente tem com tudo isso e entrar na EFASC, desde o primeiro ano, eu 

comecei a perceber isso que eu tinha espaço (Suellym, estudante 3º ano, 

2020)275. 

Para as mulheres o falar em público se apresenta como um desafio. O 

enquadramento enquanto sujeito não epistêmica do e no espaço público e também na 

agricultura faz parte da construção social e histórica do ser mulher. Entretanto há vozes 

de mulheres que indicam a pedagogia da alternância da EFASC com espaços e tempos 

para participação das mulheres, espaços e tempos que possibilitam o renunciar da cultura 

do silêncio para anunciar de uma cultura das vozes das mulheres, pois se compreendem 

conscientes de que suas intervenções não são adequações, adaptações ou acomodações à 

realidade, mas sim vocacionadas à “dizer sua palavra” como mulheres, como agricultoras 

e como mães que descobrem-se como seres por fazer-se, no mundo e com os outros e as 

outras e não como seres determinados, reflexos da realidade que as condiciona, numa 

visão fatalista de si e dos seus no mundo, como na fala de Angelita, 

a EFASC me mudou bastante, ela me mostrou que não é só aquilo que 

a gente imagina sabe, aquele velho ditado ‘burro nasceu pra puxar 

carroça’. Eu pensava que jamais um dia um filho de agricultor pudesse 

chegar lá e vi que através da EFASC tem como um filho de agricultor 

se formar (Angelita, agricultora e mãe de egresso, 2020)276. 

São espaços de participação que se apresentam na rotina diária da EFASC como 

na sala de aula, o que explica Suellym, “no início eu tinha medo e pensava que vão dizer 

que eu não sei de nada, que eu nem participo na minha propriedade, não sei o que é um 

trator, sabe? Aquela questão de pensar que eu não tinha o espaço, que eu aprendi que eu 

 
275 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 

 
276 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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tinha” (estudante 3º ano, 2020)277 e também nas assembleias e reuniões com as famílias, 

“é só ter voz, só querer que tem bastante espaço na EFASC, é só ter voz ativa, as mulheres 

têm espaço, eu gosto de ouvir todo mundo, vou pra lá pra aprender também” (Rosinéia, 

agricultora e mãe de egresso, 2020)278. São espaços e tempos de fala que exigem das 

mulheres da pedagogia da alternância da EFASC a afirmação da legitimidade de sua 

presença enquanto sujeitos epistêmicas e políticas. A condição da mulher na agricultura 

historicamente é de subalternização, vinculadas a ausência do conhecimento produtivo e 

decisório a partir da lógica patriarcal capitalista. Neste sentido, as mulheres identificam 

que precisam “provar” que são capazes de estarem nestes espaços, tanto nas relações 

estabelecidas entre os próprios estudantes como com suas famílias e com os monitores, o 

que indica que os saberes são mensurados exclusivamente de acordo com a compreensão 

epistemológica androcêntrica, conforme apontam as falas: 

Eu via gente rindo, falando de como eu ia aguentar, mas com o 

passar do tempo eles viram que eu posso, mas tem que provar, né? 

Os meninos da escola achavam que eu não ia ter força, (...) nunca 

imaginaram que eu ia gostar disso (Sofia, egressa, 2020)279. 

E que pra ser mulher e estar aqui na escola família agrícola e ser 

uma das vozes dentro da turma, pra conseguir falar o que eu 

sempre quis eu ia ter que estudar muito mais, muito mais que os 

meninos porque mesmo que eu fosse comparada com algum 

menino da turma se a nossa comparação fosse acabar empatada, 

digamos, eu sabia que o escolhido seria ele e não eu, então eu teria 

que estudar muito mais do que os meninos (Bruna, egressa e 

monitora, 2020)280.  

 São vozes que também dão materialidade aos dados apresentados na Síntese de 

Indicadores Sociais do IBGE (2020) na qual a população rural com idade de 18 a 24 anos, 

em 2019, tem a média de tempo de estudos de 10 anos, enquanto que na população urbana 

é de 11,8 anos, o que continua demonstrando as dificuldades históricas do acesso e 

permanência dos e das jovens rurais na escola permanecendo, assim, o campo como a 

região de menor escolaridade do Brasil. Os indicadores como a frequência e a distorção 

idade e série apontam que a população rural apresenta maiores taxas, como na 

comparação de “um jovem morador do domicílio urbano ter, em 2019, cerca de três vezes 

mais chances de estar frequentando ou já ter concluído o ensino superior que um jovem 

 
277 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
278 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
279 Entrevista Sofia, Santa Cruz do Sul/RS, 17/08/2020. 
280 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
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morador de um domicílio rural – 28,1% contra 9,2%” (IBGE, 2020, p.92).  

Vozes de mulheres que enfrentam os desafios de classe, gênero e raça/etnia ao 

ingressarem, frequentarem e permanecerem em uma escola de ensino médio e técnica em 

agricultura como a EFASC. Na história da EFASC, do total das 1.168 matrículas de 2009 

a 2020, apenas 5 estudantes se declararam pretos (0,5%) e destes apenas uma mulher preta 

(0,01%). Do total de estudantes que cancelaram, transferiram ou evadiram da EFASC281 

no período de 2009 a 2020, 15% foram de mulheres. A interrupção dos estudos em 

decorrência de gravidez aconteceu duas vezes na história da EFASC. Uma estudante saiu 

em 2010 no final do segundo ano da sua formação com 17 anos e outra, Letícia, em 2019 

também no segundo ano da formação e com 17 anos. Ela retornou à EFASC em fevereiro 

de 2020 para dar continuidade aos seus estudos. Sua filha Isabella estava com 10 meses 

de idade e a estudante organizou a sua vida para realizar seu sonho “de me formar na 

EFASC e logo após fazer minha faculdade de agronomia”. Esta organização foi para 

“conciliar toda a minha vida com a escola” (Letícia, estudante 2º ano, 2020)282, ou seja, 

viver a formação política pedagógica da pedagogia da alternância da EFASC tendo uma 

filha e estando casada, 

No ano de 2019, dediquei todo o meu tempo a Isabella, quando 

ela completou 9 meses vi que era a hora de colocar ela na 

escolinha que tem aqui na comunidade, para ela poder ir se 

adaptando e para mim também. No ano de 2020 voltei a EFASC, 

para continuar com meus estudos, realizar meu sonho e também 

poder dar um futuro maravilhoso para minha pequena, tive que 

conciliar toda a minha vida com a escola, a Isabella ia para a 

creche das 8h até as 17:00h, depois ela ficava em casa com o pai 

dela, e nessa semana eu estava na escola (Letícia, estudante 2º 

ano, 2020)283. 

 A voz de Letícia é única na relação da experiência da maternidade com a da 

pedagogia da alternância na EFASC. É uma Voz de Luta e Resistência e uma Voz 

Dialógica do Conhecimento e do “saber da experiência feito” pois demonstra o quanto 

ela, como mulher e mãe, precisou se adaptar ao processo da pedagogia da alternância no 

que tange aos cuidados com sua filha. A partilha destes cuidados com pai da criança e 

com o apoio da política pública através da oferta e acesso à creche aponta possibilidades 

de conciliação entre as funções sociais da maternidade e do casamento com a educação, 

 
281No recorte temporal de 2009 a 2019, a EFASC registrou um total de 7,4% de estudantes transferidos, 

cancelados e evadidos. 
282 Entrevista Letícia, Rio Pardo/RS, 22/11/2020. 
283 Entrevista Letícia, Rio Pardo/RS, 22/11/2020. 
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mas sobretudo balança e desafia as estruturas formativas da pedagogia da alternância da 

EFASC no que tange, essencialmente, a questão de gênero no recorte das mulheres e a 

reprodução da vida. Ou seja, o identificar da necessidade da continuidade e da persistência 

da educação sexual como inerente e essencial à formação política pedagógica da EFASC 

a fim de evitar uma gravidez não planejada, assim como outros aspectos relativos à saúde 

física, emocional e sexual de homens e mulheres, e a sensibilidade inclusiva e crítica de 

compreender as mulheres no trabalho do cuidado ofertando mecanismos que as 

possibilitem acessar e permanecer na EFASC. Isto porque a operacionalidade da 

pedagogia da alternância na EFASC se organiza com uma semana escolar, em que a 

presença dos e das estudantes é integral de segunda a sexta-feira e é alternada com uma 

semana da sessão familiar/comunitária, o que exige o distanciamento do cuidado com os 

filhos/filhas, como fala Letícia, 

nos primeiros dias foi bem difícil para mim, pois sentia muita 

falta dela, porque nós sempre fomos bem grudadas, mas eu sabia 

que ela estava bem e todas as noites via ela pelas chamadas de 

vídeo, sempre pedia fotos e opinava sobre o que ela iria vestir 

todos os dias na creche (Letícia, estudante 2º ano, 2020)284. 

 A partir de um olhar inclusivo nos padrões ecofeministas da existência, esta 

sensibilidade inclusiva e crítica da EFASC dialoga com a visão de dependência e 

vulnerabilidade como inerente a vida de todos os seres humanos, buscando um adaptar 

mútuo frente a situação, tanto da EFASC como da estudante. Letícia sentiu isso ao 

informar a EFASC de sua gravidez e de seu interesse de não abandonar seu sonho de 

viver no meio rural e ter uma formação voltada à agricultura, mesma imersa em 

contradições oriundas dos padrões socio culturais estabelecidos a mulher jovem com 

filhos/filhas em que às estatísticas apontam o não retorno destas jovens à escola após 

interrupção em razão da gravidez, como também por terem de cuidar das crianças e 

devido aos trabalhos domésticos, Letícia constrói numa esperança freiriana entrelaçada 

nas contradições e superações das vozes de luta, de resistência, de conhecimentos e 

também de reprodução do ser mulher e mãe na EFASC sua maternidade e seu futuro 

profissional. Ela se move na espera do seu quefazer encharcado de esperança de estar 

“fazendo o que mais gosto e também construindo um futuro muito bonito para nós duas” 

(Letícia, estudante 2º ano, 2020)285. O que, nas trilhas freirianas, demonstra que não são 

 
284 Entrevista Letícia, Rio Pardo/RS, 22/11/2020. 
285 Entrevista Letícia, Rio Pardo/RS, 22/11/2020 
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as “situações-limites” que geram desesperanças mas a percepção e compreensão dos 

sujeitos de não poderem ultrapassá-las, “como um freio” ao sonho de Letícia, mas sim é 

pela criticidade que desenvolve “um clima de esperança e confiança” que leva Letícia, 

jovem, mulher, mãe e agricultora a empenhar-se para superar a “situação-limite” na 

relação mulher-mundo histórica e consciente de sua incompletude e de sua possibilidade 

transformadora (FREIRE, 2011a), como ela relata:  

na hora eu pensei que teria que largar o meu sonho e sair da 

EFASC, fiquei feliz pela gravidez, mas ao mesmo tempo 

preocupada e sem saber o que fazer. Entrei em contato com a 

Cristina que me deu toda a assistência que eu precisava naquele 

momento, marcamos uma reunião juntamente com meus pais, 

para poder dialogar sobre o que seria feito, percebemos que 

seria melhor dar um tempo nos estudos para poder me dedicar 

ao cuidado da minha filha e depois retornar, e foi isso que 

aconteceu (Letícia, estudante 2º ano, 2020)286. 

No Brasil segundo IBGE (2020), em 2019, 11,8% das mulheres interromperam os 

estudos em consequência da gravidez e 6,5% por estarem mais atribuídas dos afazeres 

domésticos e do cuidado de crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, o 

que entre os homens está justificativa é de apenas 0,5%. Já nas jovens, analisando a 

questão da cor ou raça, podemos mais uma vez identificar as sequelas da desigualdade 

social, em que as pretas ou pardas 13,1% param de estudar em razão da gravidez e 7,3% 

pela necessidade da responsabilidade com os trabalhos domésticos e de cuidados, 

enquanto que as jovens brancas 9,2% e 4,9% respectivamente. Dados que demonstram a 

necessidade de mais políticas públicas voltadas ao acesso à educação infantil a fim de 

permitir que as mulheres possam voltar aos estudos e ao mercado de trabalho após sua 

gestação e também o quanto o trabalho de cuidados e doméstico recai as mulheres 

independentemente da idade287, sendo garantido pela rede de mulheres próximas.  

8.2.3 Vozes Eco 

As Vozes Eco são aquelas que reproduzem as falas, os discursos dos opressores, 

ou na perspectiva dos opressores. São vozes que se enquadram na linguagem permitida 

pelo mundo patriarcal, sexista, racista e colonial por ser familiar (“sempre foi assim”) ou 

por ser confortável, evitando conflitos. São vozes que se apresentam reguladas pela falsa 

 
286 Entrevista Letícia, Rio Pardo/RS, 22/11/2020 
287 Segundo a IBGE (2016) - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – Pnadc, 94,2% do trabalho 

infantil doméstico é realizado por meninas em idade de 5 a 17 anos. 



 
300 

3
00

 

 

compreensão de igualdade legitimada pela divisão sexual do trabalho como inerente ao 

biológico ou a natureza de homens e de mulheres.  

Tratam-se de vozes de mulheres que têm a mesma matriz que o Silêncio Eco, ou 

seja, a “intransitividade da consciência” ou a “consciência transitiva ingênua” nas 

palavras de Freire. Ecoam as formas de ser e existir das mulheres historicamente 

construídas na submissão como as únicas e verdadeiras na existência das mulheres. Suas 

ausências e distanciamentos dos espaços públicos são vistas como naturais do ser mulher 

pois proporcionam as mulheres serem “trampolim” para as conquistas dos homens, o que 

condiz com sua vocação social. As vozes eco reproduzem a opressão de quem as hospeda, 

a partir da condição de hospedeiro assumida pelas mulheres oprimidas em relação ao seu 

opressor (FREIRE, 2011a) e, assim, ecoam a leitura de mundo de acordo com as 

compreensões do seu hóspede, suas representações históricas, ontológicas e 

epistemológicas de mundo e do ser mulher. São reproduções da padronização do ser 

mulher no recorte da não racionalidade, da sensibilidade, da fraqueza, como refletem as 

falas de Eroni e Angelita,  

Eu achei que ela [neta] não ia aguentar (...) porque eu acho que o guri 

sempre é mais selvagem, a menina é aquela mais meiguinha sabe? 

então a gente pensou “como será que você vai aguentar a escola? Ficar 

longe, ficar uma semana fora de casa”, mas ela aguentou tudo e ela 

gostou (Eroni, agricultora aposentada e avó de egressa e estudante, 

2020)288. 

Eu me lembro de uma estudante que eu achava uma menininha tão 

delicada. Eu olhava pra ela e pensava que era uma menininha tão 

delicada e na primeira impressão eu pensei “será que vai dar certo?” 

e ai com o tempo fui conhecendo e vi que ela também tinha força 

(Angelita, agricultora e mãe de egresso, 2020)289. 

 As vozes que reproduzem as relações de poder que estruturam o patriarcado e que 

trabalham para controlar as mulheres e impedi-las de libertarem-se. O patriarcado exerce 

o controle e doutrinação das mulheres de forma subjetiva através das próprias mulheres 

que pelo exercício incessante e histórico de afastar as mulheres do conhecimento da sua 

própria história na constituição da humanidade abrem espaços para a definição única do 

ser mulher, regulando seus papéis enquadrando-as no setor da sexualidade, reprodução e 

socialização em que as imagens que elas tem de si e das demais é de “um destino 

profundamente determinado pelo sexo” (SAFFIOTI, 2013, p. 95). Portanto, as mulheres 

no mundo do trabalho estão condicionadas ao “mito das qualidades femininas” 

 
288 Entrevista Eroni, Santa Cruz do Sul/RS, 14/07/2020. 
289 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
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(TOLEDO, 2017) que atribui a elas características que justificam a sua superexploração, 

expropriando sua força de trabalho através de fatores que são construídos como 

naturalmente inerentes as mulheres e que são usados de acordo com a balança da 

acumulação do capital. Como esclarece Toledo, “o que é trabalho masculino ou feminino 

é definido a partir da necessidade do capital de auferir mais lucro. Para isto, ele se utiliza 

da força de trabalho disponível”, sempre coerente com a “necessidade do capital de 

reproduzir continuamente” (2017, p.70). 

 A própria questão da maternidade é explorada pelo capital, tanto enquanto 

reprodução da força de trabalho como para incluir ou não a mulher no mercado de 

trabalho, em que a sua empregabilidade é construída apenas como uma problemática de 

gênero, ou seja, ao fato das mulheres engravidarem. Porém esconde-se que isto é também 

um problema de classe, já que o empregador nega ou absorve a mão de obra feminina, 

assim como, preta ou imigrante dependendo da sua demanda no binômio dominação-

exploração de classe, gênero e raça/etnia. Portanto, a qualificação da mão de obra é uma 

construção social definidas de acordo com a ideologia dominante e não da classe 

trabalhadora (TOLEDO, 2017), como na experiência de Rosinéia como mulher negra, 

que buscando independência financeira somada a continuidade de seus estudos, aceita 

trabalhar como empregada doméstica e cuidadora do filho da “filha da patroa da mãe”, 

entretanto, pela intensidade do trabalho do cuidado ao qual está vinculada, repete de ano 

e abandona os estudos. É o nó dos eixos estruturantes da sociedade na interconexão da 

classe, gênero e raça/etnia que explora Rosinéia, ou seja, a explora enquanto mulher, 

negra, pobre e filha de quilombolas que também são explorados, “porque meu pai foi 

criado como escravo e quando ele conseguiu fugir de Passo de Areia (...), meu pai foi 

trabalhar nas fazendas perto de Cachoeira e se casou com minha mãe que foi trabalhar 

lá também”(Rosinéia, agricultora e mãe de estudante 2º ano, 2020)290. Uma condição de 

ser mulher negra explorada e oprimida por homens e por mulheres brancas em melhor 

situação econômica. É outra mulher que a submete ao cativeiro “madreposa”, ou seja, 

ambas oprimidas pelo patriarcado têm sua vocação história de opressão inerentes em suas 

existências, estão em polos opostos enquanto classe e raça/etnia e é através desta 

dicotomia dos processos sociais que se apresentam latentes no dado momento histórico 

 
290 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
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vivenciado, que permite a mulher branca rica oprimir a mulher preta pobre, como na 

história de Rosinéia: 

Aí a filha da patroa da mãe, me trouxe pra Rio Pardo pra cuidar 

do primeiro filho dela que ia nascer ainda (...) eu fazia o serviço 

da casa e de noite eu ia pro colégio (...) depois que o bebê nasceu 

deu uma alergia nela e ela não conseguia levantar da cama e eu 

tomei conta do guri e ai eu não fui mais no colégio e perdi o ano, 

eu perdi o ano por falta. Depois eu não conseguia ir no colégio 

porque o guri sempre tinha que ir junto, às vezes eu levava ele 

até a porta do colégio e ai chegava lá e o guri não queria se 

desgrudar de mim (...) ele dormia comigo, tudo né, ele era uma 

criança super apegada e até demais, tanto que eu sai um pouco 

de lá porque era demais, eu não tinha final de semana, era direto 

lá (Rosinéia, agricultora e mãe de estudante 2º ano, 2020)291. 

Para Lagarde (2015) a construção de papéis sociais e culturais do ser mulher que 

as aprisiona no cativeiro das “madresposas” se dá através da “servidão voluntária” 

tornando-as “corpo-pra-otros” vivendo sua existência alienadas e submissas numa 

dependência social, política e economicamente construída na qual estão adaptadas e 

reproduzem o discurso de sua impotência vinculada às qualidades inerentes a sua 

feminilidade. São contradições que se estabelecem na vida das mulheres “cativas”, em 

que mesmo sentindo-se aprisionadas envolta nos sofrimentos e dores de estarem 

condicionadas a estes papeis, se consideram felizes “cativas”, pois a felicidade feminina 

tem sua base na realização pessoal no cativeiro que se apresenta como a expressão da 

feminilidade, ou seja, é pelos e nos cativeiros que sentem-se valorizadas e reconhecidas 

pelo mundo patriarcal.  

Na operacionalidade da pedagogia da alternância da EFASC ao concluírem o 

curso de ensino médio todos e todas as estudantes elaboram um projeto de ação em sua 

propriedade denominado Projeto Profissional do/da Jovem – PPJ). Este é um instrumento 

pedagógico que vai sendo construído no decorrer da formação do e da estudante e se 

constitui de diagnósticos de si, sua família e de sua propriedade e comunidade (local em 

que vive) e das relações de produção agropecuária estabelecidas para projetar uma ação 

que se apresente viável ambiental, técnica e economicamente para a família. As vozes das 

mulheres nestes projetos se manifestam em pequenas resistências que se aproximam dos 

trabalhos que estas mulheres executam na agricultura, porém ecoam a lógica da 

agricultura de produção sustentadas nas matrizes do sistema mundo patriarcal e do capital. 

Mesmo tendo elas um olhar nas ações produtivas da agricultura sem utilização de 

 
291 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
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agrotóxico em especial na produção de alimentos, não aparece de forma clara em suas 

escritas problematizações ou entrelaces com a trabalho do cuidado e doméstico destas 

jovens mulheres agricultoras sendo que são estes os trabalhos em que mais estão 

envolvidas na sua cotidianidade somado aos cultivos próximos de casa, como a horta 

além da “ajuda do lado de fora”, como relata a jovem estudante,   

(...) na propriedade eu cuido da casa, limpo a casa, se tem roupa 

eu lavo a roupa e deixo tudo pronto e minha irmã sempre comigo 

(...) deixo tudo em ordem e aí se sobra um tempinho eu estudo de 

manhã. Perto do meio-dia, a minha mãe começa a fazer a 

comida, mas eu sempre estou junto com ela e minha irmã 

pequena (...) também tenho cuidados com a minha horta, tenho 

que estar lá mantendo ela limpa porque ela é grande e tem muita 

coisa plantada (...). Eu sou aquela que tá dentro de casa e que 

também ajudando do lado de fora, fazendo um pouquinho de 

cada coisa e ainda estudo junto (Catiúcia, estudante 3º ano, 

2020)292. 

Identifica-se que o foco pedagógico dos PPJs na EFASC está entrelaçado na 

agroecologia e na soberania alimentar, na relação de uma produção agrícola coerente com 

o ambiente e as relações estabelecidas com este, tendo a perspectiva de propor ações que 

sejam viáveis para esta família não gerando custos e interagindo com os conhecimentos 

abordados e problematizados na formação técnica da EFASC. As temáticas abordadas 

retratam a relação produção de alimentos e agroecologia, processos de transição 

agroecológica ou de diversificação (ver APÊNDICE H), contudo, ainda não conseguem 

trazer os diálogos e as problematizações das experiências das mulheres agricultoras que 

estão presentes no transcorrer da formação e no cotidiano da escola e na vida cotidiana 

destas mulheres, isto é, os trabalhos dos cuidados e domésticos como sustentáculos para 

produção agricultura, as epistemologias da vida cotidiana. As vozes ecoam a 

epistemologia androcêntrica e silenciam o conhecimento e “saber da experiência feito” 

das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC, silenciam sobre suas aprendizagens 

que se estabelecem na existência enquanto mulheres na agricultura e ecoam esta ausência 

e a necessidade das mulheres equiparem-se com as aprendizagens culturalmente 

direcionadas aos homens, como menciona Bruna:  

Muito tempo eu me comparei com ele [um estudante homem], 

tentava fazer as coisas que ele fazia, mas eu não percebia que a 

liberdade que ele tinha na propriedade dele era muito diferente 

da liberdade que eu tinha na minha propriedade, porque ele 

conseguia pegar o trator e ir onde ele queria, se ele queria 

 
292 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
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cultivar o arroz orgânico na propriedade dele, ele preparava a 

terra, ele adubava e ele fazia tudo sozinho. Era uma coisa que 

na época eu não conseguia fazer e talvez nem hoje eu consiga 

fazer sem ajuda dos meus pais (...) 

As minhas referências estavam muito distantes de mim, eu fiz 

meu PPJ muito produtivo, eu anotei tudo, tudo, tudo. (...) Eu me 

dediquei muito tempo porque eu queria ser igual a eles. Mas meu 

PPJ não saiu do papel como eu escrevi porque eu nunca 

consegui fazer aquilo, porque quando voltei do estágio e 

trabalhei em casa durante um bom tempo, eu me dei conta de 

não conseguiria fazer isso sozinha, meus pais até me ajudariam, 

mas quem faria tudo seria eu, então eu parti para as hortaliças 

que era mais próximo do que eu conseguia chegar, de conseguir 

tá produzindo, tirando minha renda e minha autonomia. Eu tinha 

escrito sobre hortaliças no PPJ também, mas eu não tinha me 

dedicado tanto a isso, o que mais me dediquei a escrever foi 

cultivo do aipim, batata doce e repolho (... ) aquilo que pede no 

PPJ e o que a gente espera que seja um PPJ bom, as meninas 

estão sempre correndo atrás porque o foco é somente produtivo 

(Bruna, egressa e monitora, 2020)293. 

 As vozes eco expõe que a aceitação do que é conhecimento no instrumento 

pedagógico PPJ se traduz em conhecimentos ligados a processos metodológicos que 

trilham visões sociais de mundo (LÖWY, 2015) contraditórias. Ou seja, ao entrelaçar-se 

na agroecologia enquanto visão crítica de ser e estar no mundo, lutando e resistindo por  

relações sociais e produtivas a partir de um pensamento “pluriepistemológico” 

(SEVILLA GUZMÁN, 2001) articulando conteúdos históricos das lutas de libertação e 

os saberes locais sobre manejo dos recursos naturais, identifica-se que as temáticas dos 

PPJs abrangem a compreensão da agricultura como ação e reflexão acerca da produção 

de alimentos para humanos e animais existentes nas relações que a família estabelece. 

São estudos em que os e as estudantes planejam estratégias a partir do nó da viabilidade 

técnica, ambiental e econômica, apresentando, portanto, visões sociais de mundo que 

desejam e lutam através do entendimento da realidade para poderem transformá-la. As 

vozes eco das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC, indicam que elas se 

esforçam para se enquadrar nesta visão de luta e transformação através da metodologia 

proposta para a elaboração do PPJ pela EFASC. São esforços que se materializam em 

angústias em se “preparar para fazer isso”, seguir os reconhecimentos conquistados por 

outras jovens estudantes no PPJ, “será que eu vou conseguir fazer tão bom assim que nem 

o das gurias?”, mesmo tendo que dividir seu espaço e tempo de estudos com os trabalhos 

 
293 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
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dos cuidados e domésticos, como quando “eu tô escrevendo, vinham as ideias tudo, aí o 

vô chamava, aí perdia tudo e tinha que começar de novo, sabe? É bem cansativo as 

vezes!” (Suellym, estudante 3º ano, 2020)294. Falas que demonstram a condição de ser 

mulher agricultora no sistema mundo patriarcal e capitalista, ou seja, o de adaptar-se 

ontológica e epistemologicamente aos padrões estabelecidos que se limitam a 

compreensão de agricultura enquanto produção, mesmo que seja de produção de 

alimentos, ignorando a agricultura da reprodução e mantença da vida, na qual estão 

presentes a questão dos alimentos para além apenas da produção mas também de 

processamento e armazenamento. 

 Mesmo tendo que adaptar a sua existência na agricultura à proposta metodológica 

voltada a produção numa perceptiva androcêntrica do conhecimento, as mulheres da 

pedagogia da alternância da EFASC conseguem resistir e trazer suas epistemologias 

dentro do PPJ, abandonando as vozes eco, porque “a gente vai aprendendo com a 

formação” (Sílvia, egressa, 2020)295. São os entrelaces dos nós pedagógico, 

epistemológico e ontológico presentes na formação da  EFASC que emerge das ações 

dialógicas entre as mulheres da EFASC e que seguem as trilhas freirianas da compreensão 

da união e da organização dos oprimidos através de uma “adesão verdadeira” e não 

“conquistada”, em que a consciência é livre e fruto da comunicação entre estas mulheres 

mediatizadas pela realidade que as oprime, para juntas desvelar o mundo, descobrindo 

que as opressões que as atinge individualmente também alcançam outras mulheres pela 

naturalização da ação cultural opressora que quer mantê-las sob seu domínio. Neste 

sentido, entendem que precisam se fortalecer para superar compreensões históricas acerca 

do ser mulher na agricultura, “acredito que nós mulheres nos fortalecermos juntas é 

importante, é essencial, é a base, já que tudo ao redor faz com que a gente desacredite e 

que a gente não corra atrás” (Sílvia, egressa, 2020)296. Formulam sua síntese cultural em 

que compreendem que precisam ser visibilizadas dentro do espaço e tempo da agricultura, 

e para isto identificam que devem visibilizar as mulheres que as rodeiam e suas formas 

de ser e existir na agricultura da sua propriedade. Como identifica, descreve e desenha 

Sílvia em seu PPJ297 (JAPPE, 2017): 

 
294 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
295 Entrevista Sílvia, Heveiras/RS, 09/07/2020. 
296 Entrevista Sílvia, Heveiras/RS, 09/07/2020. 
297 Título do Projeto Profissional da Jovem – PPJ de Sílvia: “Quintais orgânicos: saberes, fertilidade do solo 

e segurança alimentar” defendido e aprovado em 2017 (JAPPE, 2017). 
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Fatos históricos da minha construção dentro da propriedade me levam a chegar 

nesse tema de PPJ, porque sempre estive mais envolvida com a minha mãe no 

trabalho da horta e no plantio dos alimentos, o que permeia até hoje. 

Principalmente minha construção enquanto mulher, jovem e agricultora após 

a EFASC, fez com que eu pudesse realizar as minhas práticas/experimentos 

com o auxílio geralmente da minha mãe, que na sessão escolar estava presente 

para dar continuidade nesse processo. 

Portanto, a escolha desse tema de PPJ, foi a partir da minha presença na 

propriedade voltada a esses espaços de práticas e não nas grandes lavouras de 

produção convencional, fazendo também que esse espaço de resistência em 

que pratico a agroecologia se tornasse o meu projeto nesse período de 

formação na EFASC e da minha construção técnica/cidadã.  

Esse projeto vem com o intuito de manter o espaço de resistência, e também 

mostrar o meu trabalho e da minha mãe quanto mulheres dentro de uma 

propriedade em que os homens tomam a decisão e que o agronegócio está 

inserido fortemente nas suas mentes e também na prática. Obviamente, que 

meu pai também está presente nesse processo e também me ajuda quando 

precisa, mas quem está diariamente me acompanhando e resistindo comigo, é 

a minha mãe Tania.   

Este pomar além de ter as 75 frutíferas que fui contemplada pelo projeto 

(Projeto Quintais Orgânicos de Frutas298), acrescentei ano passado (2016), 

mais 30 plantas, sendo estas bergamotas, pitangas, laranjas e limões. Essas 

mudas foram produzidas pela minha avó Ilma com sementes das próprias 

plantas que estão presentes na propriedade.  

Sendo que para mim a maior justificativa para realizar esse tema de PPJ é 

através desse mapa em que é possível perceber em que espaço estão as 

mulheres e juntas continuaremos a nos fortalecer: 

     (JAPPE, 2017, p. 104-106- grifos nossos). 

 
298 Projeto Quintais Orgânicos de Frutas, é desenvolvido pela Embrapa Clima Temperado, de Pelotas/RS, 

patrocinado pela Philip Morris do Brasil e em que a EFASC é parceira desde o ano de o 2009 realizando a 

distribuição entre seus estudantes dos kits de quintais, em que constam mudas de frutíferas (goiaba, limão 

e pêssego), de nativas (araçá, pitanga, butiá, araticum, cerejeira do Rio Grande), quebra-ventos (aroeira 

mansa e guajuvira) batata-doce, capim BRS curumim, sementes de milho, de feijão dez espécies de plantas 

medicinais (produzidas pela EFASC em sua área experimental). Em 2020 são 228 quintais implantados na 

região de abrangência da escola, totalizando assim, mais de 14 mil árvores frutíferas plantadas em 34 

hectares de 12 municípios, presentes em mais de 130 comunidades da região (JORNAL GAZETA DO 

SUL, 2020). 
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 O mapa acima é a expressão da sensibilidade de Sílvia que busca materializar, 

assim como, deixar registrado na história da escrita do seu PPJ, a presença e ação das 

mulheres na mantença da vida através da área da horta e do pomar de frutíferas na 

propriedade da família.  

  Freire (2011a) ao diferenciar a concepção e prática “bancária” de educação da 

problematizadora e libertadora traz à tona a questão da educação enquanto um constante 

re-fazer na práxis, ou seja, “pra ser tem que estar sendo” (p.102). Portanto a educação se 

constitui num jogo de contrários no sentido de “permanência-mudança” em que a 

educação bancária se especializa na permanência enquanto que libertadora reforça a 

mudança, uma é reacionária e imobilizadora e a outra é revolucionária e dinâmica pautada 

no movimento permanente em que mulheres e homens sabem-se inconclusos e históricos 

e, portanto, sujeitos de transformação. Para Freire é na dialética entre permanência-

mudança que se estabelece as possibilidades de emancipação dos humanos, logo permite 

as mulheres superem as contradições antagônicas que as oprimem através não de um 

ocultar destas pela ação induzida alienante do “sempre foi assim”, mas sim de um 

enxergar conscientizado de onde, quem, como e porque são oprimidas a fim de construir 

ações transformadoras de si e do mundo. O que identificamos que vai sendo costurado na 

aproximação das estudantes entre si no decorrer do processo formativo, mesmo que o 

iniciar desta aproximação seja visto como complicado pelas estudantes, como fala a 

estudante Catiúcia, “no início a gente é todo mundo diferente umas das outras, umas são 

muito sérias, outras são muito brincalhonas, outras nem te olham. No meu pensamento 

eu julgava ‘será que eu consigo me relacionar com elas?’"(estudante 3º ano, 2020)299. 

Ou como Linda que entende que no início “a gente não vai com a cara, já olha e pensa 

"ah aquela guria lá é exibida!", mas depois a gente começou a conversar e a gente viu 

que não era assim, porque a gente teve um convívio maior” (estudante 3º ano, 2020)300.  

São as mudanças que vão acontecendo com o tempo de convivência inerente a 

formação político pedagógica, através de diálogos que ultrapassam as paredes da sala de 

aula para as do quarto e se materializam, como fala Bruna, em solidariedade e força para 

continuar lutando,  “primeiro começou com as meninas da nossa turma e aí depois com 

as meninas do quarto e a gente foi percebendo que teria que se unir muito mais do que a 

 
299 Entrevista Catiúcia, Sinimbu/RS, 02/07/2020. 
300 Entrevista Linda, Venâncio Aires/RS, 02/07/2020. 
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gente era para conseguir suportar e chegar no que então era esperado de estudantes da 

EFASC” (Bruna, egressa e monitora, 2020). É a consciência de si imersa nas contradições 

da sua existência enquanto mulher agricultora em uma escola família agrícola, na qual as 

mulheres identificam e quebram a naturalização de rivais e concorrentes produzida 

historicamente pelo patriarcado no forjar do ser mulher unicamente a partir da sua 

sexualidade, ou seja, as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC resgatam o que 

foi-lhes expropriado em benefício da acumulação capitalista: reconhecer em si e nas 

outras enquanto mulheres com opressões em comum, como traz Bruna em seu PPJ301: 

Claro que trarei sempre junto comigo a valorização das mulheres, tendo 

em vista que o projeto não teria como ser escrito nem executado sem o 

empoderamento que elas me ajudaram a conquistar, onde sempre houve 

uma reciprocidade entre as ações, entre as trocas de saberes, de 

lamentações, mas principalmente o sentido de que somos companheiras 

de luta (EICHLER, 2016, p. 142). 

 São rompimentos das vozes eco que perduram mesmo fora dos espaços político 

pedagógicos da EFASC e que ratificam a conscientização destas mulheres enquanto 

sujeitos epistêmicas que compreendem que a superação de sua opressão precisa ser de 

todas através da pronúncia do ser mulher, de seus trabalhos e de sua existência vinculada 

aos cuidados com a vida. É a força pragmática e comprometida de quem pronuncia 

instaurada na experiência vivida e sentida de ser mulher agricultora tecida nas funções 

sociais que a aprisiona, trazendo em sua voz as vozes de outras mulheres, é o eu-dialógico 

freiriano que Sílvia traz dialeticamente porque “sabe que é exatamente o tu que o[a] 

constitui” (FREIRE, 2011a, p. 227). Como podemos identificar na sua entrevista ao jornal 

local três anos após sair da EFASC que de forma crítica denuncia a sobrecarga dos 

trabalhos das mulheres na agricultura, pois como fala, “mesmo cansadas não deixam de 

realizar o trabalho necessário para que projeto segue conforme o planejado” e com isso à 

fortalecem pois “sempre lembro o apoio que me dão e disso tiro mais ânimo e vontade de 

seguir em frente” (JORNAL SERRANO, 2020, p. 15) (FIGURA 24). 

 

 

 
301 Título do Projeto Profissional da Jovem – PPJ de Bruna: “Organização e planejamento da produção de 

alimentos na unidade de produção familiar a partir da comercialização de repolho, batata doce e aipim” 

defendido e aprovado em 2016 (EICHLER, 2016). 
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Figura 24 - Recorte reportagem com a egressa da EFASC Sílvia Naiane Jappe 

Fonte: Jornal Serrano (2020, p.15). 

 Para Lerner (2019) a conscientização das mulheres enquanto sujeitos de 

pensamento intelectual deve acontecer em duas etapas: uma centrada nas mulheres e outra 

abandonando o pensamento patriarcal. Ou seja, é ter, primeiramente, a compreensão de 

que as relações de existência no e com o mundo precisam ser concebidas e analisadas 

com a participação das mulheres e se assim não o forem é porque as mulheres foram 

“impedidas de participar por meio de coerção e repressão” (p.375), portanto, é necessário 

trazer o ponto de vista metodológico e conceitual das mulheres nas compreensões do 

mundo. Por seguinte, ter a perspectiva crítica das inferências, valores e definições que 

atravessam a existência da humanidade. E para isto a autora sugere que as mulheres 

confiem em si mesmas, libertem-se dos pensamentos vinculados à grandes homens e 

enxerguem, a partir de uma constante auto crítica já que todo o pensamento moderno é 

moldado pelo patriarcado, o conhecimento nas mulheres, enfrentando o desafio de fugir 

do desejo de segurança e aprovação dos homens enquadrando-se nos moldes do 

pensamento androcêntrico.  São as vozes buscando o encontrar de algum em comum entre 

as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC, como fala Carolina,  
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Na EFAC eu aprendi a me ver como uma mulher que conquistou o 

espaço, que junto com outras, porque sozinhas pouco se vai pra frente, 

mas se a gente se une a gente vai longe. Então aquelas meninas que eu 

conheci lá no começo e que eram tão poucas, a gente tinha alguma 

coisa em comum e a gente se uniu pra buscar isso, então acho que sou 

uma mulher que luta pelo que acredita (Carolina, egressa e 2ª secretaria 

Diretoria AGEFA, 2020)302. 

 No recorte das mulheres e a economia Herrero (2020) chama atenção para quatro 

mitos do fundamentalismo econômico que orientam a economia convencional e que 

entendemos que acabam condicionando a compreensão da agricultura no recorte da 

produção apenas. O primeiro é a produção como desvinculada com a vida, reduzindo o 

conceito de valor ao preço, a termos exclusivamente monetários e fazendo desaparecer 

do campo de análise econômica aquilo que não pode ser comprado ou vendido e 

mensurando a produção exclusivamente em dinheiro sem questionar sobre as 

necessidades, “não somos capazes de distinguir as produções necessárias para sustentar a 

vida humana das ‘produções’ que destroem a possibilidade de mantê-la (HERRERO, p. 

22). O segundo mito é o da terra e do trabalho como substituíveis por capital, ou seja, a 

compreensão de exploração infinita, sem limites da terra, de seus recursos e do trabalho 

humano. Que diante do declínio da energia fóssil e dos demais recursos e seu 

encarecimento puramente especulativos demonstram que mesmo que haja condições 

financeiras para pagar, não será possível recuperar o que foi destruído dentro do tempo 

medido na escola humana de vida. O terceiro mito é o de produzir mais é sempre melhor, 

não contabilizando social e humanamente os desgastes que acompanha este aumento 

produtivo, sem pensar se é algo socialmente necessário ou não, celebrando o lucro 

econômico e ignorando a vida humana na sua essência construindo o dogma intocável da 

economia convencional, “que defende que qualquer crescimento econômico, 

independente da natureza da atividade que o sustenta, é positivo por si mesmo, 

constituindo a única forma de garantir o bem-estar social (HERRERO, 2020, p. 24). O 

quarto mito é o do trabalho como aquilo que se faz em troca de salário. Uma construção 

histórica e social que conceituou o trabalho como apenas aquilo que é realizado na esfera 

mercantil em troca de salário e os trabalhos realizados nos espaços de produção doméstica 

passam a não ser nomeados. Segmentou-se a vida em uma desenvolvida no espaço 

público e visível economicamente e outra da existência, desenvolvida no espaço privado 

e subordinada às lógicas e demandas da economia monetária.  

 
302 Entrevista Carolina, Vale do Sol/RS, 13/07/2020. 
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Paradoxalmente, é o espaço mercantil – onde a solidariedade e o 

cuidado da vida são suspensos – que organiza os tempos e os territórios. 

Tempo e território nada mais são que natureza e vida humana que, sob 

essa lógica, se organizam em torno dos lucros. E é também nesse espaço 

mercantil, no qual a moral está suspensa, que os direitos econômicos e 

sociais podem ser outorgados. É a participação neste espaço que 

possibilita a autonomia econômica e a proteção social (HERRERO, 

2020, p.25).    

Portanto, as vozes eco reproduzem a compreensão capitalista e patriarcal de 

agricultura, em que as mulheres ecoam falas emergentes de sua “intransitividade da 

consciência” ou “consciência transitiva ingênua” (FREIRE, 2018), nas quais perpetuam 

seus trabalhos como subordinados a lógica do patriarcado, já que assumem posturas 

submissas e dominadas pela compreensão androcêntrica de poder em que se enxergam 

como realizando aquilo que naturalmente são trabalhos de mulheres, devido à divisão 

sexual do trabalho imposta pelo patriarcado e reprodutoras da lógica do capital pois 

compreendem a agricultura como processo unicamente produtivo que deve gerar valor de 

mercado, sem a consciência do trabalho como produtivo e reprodutivo da vida e de suas 

relações. 

São as vozes que “hospedeiras” da visão de mundo de quem as hospeda, 

compreendem que seu direito de “dizer a sua palavra” é oportunizado pela assistência e 

acompanhamento do opressor. São vozes que não são emergentes da autonomia e do 

protagonismo das mulheres, mas sim dependentes dos opressores para que sejam 

visibilizadas. A intensão assistencialista nega as mulheres a sua vocação epistemológica 

e ontológica de humanização em que inibe a criatividade pois programa espaços e tempos 

de fala, matando a intencionalidade da consciência, continuando a domesticar mentes e 

corpos. São espaços e tempos que representam as relações invasor e invadido baseadas 

em relações autoritárias, mas que não se apresentam em repressões diretas, mas 

fundamentadas no “argumento da autoridade” (FREIRE, 2011a, p. 96) associada ao 

messianismo que descaracteriza a cultura invadida, ou seja, reduz as vozes a compreensão 

do opressor do que ser mulher e das lutas feministas no intuito de mantê-las na condição 

de submissão ao permitir o acesso aquilo que o opressor compreende como necessário e 

possível para elas. Como nos espaços públicos que representam poder que são partilhados 

na medida que não representem perigo ao status do opressor como liderança. A confiança 

dos opressores nas vozes eco está na “aderência” das mulheres ao discurso do opressor 

que é construído como salvador e fruto do autoritarismo epistemológico que constrói sua 
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legitimidade e afirma que as mulheres possuem representatividade ou transfere a 

responsabilidade de seu estado de oprimidas para si mesmas.  

O que pode representar uma pedagogia assistencialista nas vozes das mulheres, de 

constante dependência de ações e de reflexões dos que se apresentam como libertadores 

no que tange as transformações na questão de gênero. Reduzindo a extensão e não a 

comunicação já que compreende a relação homens e mulheres como “transmissão, 

entrega, doação, messianismo, mecanismo, invasão cultural, manipulação, etc” (FREIRE, 

1982, p. 22).  E que na fala da egressa e 2ª secretária da AGEFA Carolina sobre a sua 

história de participação na diretoria da AGEFA, se apresenta, inicialmente, como uma 

condução do coletivo da EFASC em uma assembleia de famílias em que problematiza-se 

o “cadê as mulheres pra representar?”, mas que vai se alterando no decorrer do processo 

de sua participação enquanto mulher nas reuniões através da identificação do quanto a 

presença numérica de mulheres em espaços de decisão e poder pode contribuir para 

processo, porém é freada pela insegurança das mulheres, justamente pelo grande número 

de homens neste espaço de poder, demonstrando, com isso, que a experiência histórica 

das mulheres em locais de decisão, de participação, de fala e de poder se constitui como 

ouvintes pois aprendem a não “dizerem sua palavra”, silenciam e aguardam as conduções, 

direcionamento e decisões dos homens, que para Carolina se representa pelos “maridos 

que vão sempre, sabe?    

Fui para a AGEFA pra representar as mulheres, porque no dia que teve 

votação e eu tava na assembleia e disseram que eram muitos homens 

que estavam na diretoria e aí cadê as mulheres pra representar? Não 

tinha nenhuma e aí acabou que eu fui e me manifestei pra fazer parte 

da diretoria (...) Eu não sou muito de falar em público, nas reuniões eu 

me expresso pouco mas o que domina é mais a presidência (...) vejo que 

a minha opinião é sempre escutada, a de todo mundo, agora quem 

direciona mais, como tem mais homens, são os homens (...) A Roberta 

se posiciona bastante, mais do que eu até, e é bem aceita a opinião 

dela, porém, não é a gente que conduz os assuntos, é mais uma opinião 

complementar. Mas sabe eu acho que as mulheres não participam por 

receio de não serem valorizadas como deveriam, de nossa opinião 

muitas vezes não ser ouvidas, mas a gente fica insegura em um espaço 

com tantos homens, eu acho que é por isso que as mulheres não 

participam e porque os maridos vão sempre, sabe? (Carolina, egressa 

e 2ª secretaria Diretoria AGEFA, 2020)303. 

  Este debate sobre a participação das mulheres em espaços de decisão e poder 

recai, mais uma vez, em analisarmos a questão do público e privado e sua cisão que 

 
303 Entrevista Carolina, Vale do Sol/RS, 13/07/2020. 
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influencia o pensamento político moderno e contemporâneo. A antinomia do público e 

do privado é uma das maneiras de materializar e legitimar as demais divisões necessárias 

para o estabelecimento do controle, do status quo, pela determinação dos espaços e 

tempos para cada sujeito ou de sua expressão de existência na sociedade. Pateman (1993) 

explica que a contrariedade entre a esfera pública e esfera privada, ou seja, natural e 

feminina e civil e masculina adquire significado na relação de uma com a outra, portanto 

“o sentido da liberdade civil da vida pública é ressaltado quando ele é contraposto à 

sujeição natural que caracteriza o mundo privado” (p. 28). Neste sentido a construção 

social e política do “ser indivíduo” que produz contratos (sociais e sexuais, segundo 

Paterman) e é civilmente livre, transcorre pela submissão e dominação das mulheres no 

espaço privado. O que naturaliza o trabalho doméstico e do cuidado inerente na vida 

privada/íntima/familiar às mulheres e os trabalhos da vida pública/política/econômica aos 

homens e que também reflete na questão dos direitos e ao acesso a estes, já que esta 

dicotomização configura o “indivíduo” como o homem, branco, adulto, heterossexual e 

ocidental e o “não indivíduo” como a mulher, preta e preto, jovem, criança,  homossexual 

e oriental e que na trajetória histórica da humanidade, em especial no Brasil e América 

Latina, enraíza no cotidiano padrões sociais e políticos baseados no androcentrismo, 

patriarcalismo, personalismo cultural, patrimonialismo e populismo que segundo Matos 

(2009) possibilitaram a aceitação desta cisão, naturalizando as desigualdades304.  

Neste rumo identifica-se que a participação das mulheres na esfera pública se 

caracteriza assumindo funções que são coerentes com seu enquadramento social e político 

vinculado ao espaço do privado, ou seja, os cuidados em que a questão da administração 

no recorte do registro, apoio e organização são evidenciados, como ressalta Carolina “eu 

fui indicada na primeira vez a segunda secretária e foi mais na questão que eu já era 

aluna, fui egressa da EFASC e por escrever, ter mais habilidade com o português” 

Entrevista Carolina, Vale do Sol/RS, 13/07/2020, o que acontece também com Roberta, 

atualmente vice-presidenta da AGEFA, e que na primeira vez de sua participação na 

diretoria da AGEFA atuou como primeira secretária. São espaços de decisão conquistados 

 
304“Todos têm em comum o fato de serem elementos da esfera privada que, transpostos ao público, 

construíram constrangimentos e limitações evidentes à conquista da cidadania em nosso país”, ou seja, 

foram constitutivos da construção da cidadania no Brasil. como a figura mistificada do 

patriarca/senhor/coronel rural que avança ao Estado, personalizado, autoritário e central e que caminha 

vinculada a pessoalidade das práticas políticas que justifica os traços político-sociais fundados em laços 

afetivos e que confundem-se com os interesses da sociedade brasileira produzindo o legado personalista e 

patriarcal no Brasil (MATOS, 2009, p.20-21). 
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pelas mulheres na história da diretoria da AGEFA mas que, pela pequena 

representatividade, revelam sentimentos de falta de escuta de suas vozes no que tange ao 

ser mulher da pedagogia da alternância da EFASC dentro da AGEFA, sua mantenedora, 

como fala Roberta “eu tô me sentindo sozinha dentro da AGEFA e isso eu já coloquei 

dentro do grupo da associação (...) é mais pela questão de identidade mesmo, de 

conversa, de representação, porque tenho voz na AGEFA, é a questão da 

representatividade e de ter mais mulheres dentro do conselho, isso eu acho que necessita” 

(Roberta, professora, vice-presidenta AGEFA, mãe de egresso esposa monitor, 2020)305. 

O sentimento de “estar sozinha” de Roberta vai ao encontro do desejo de ser parte 

de algo, mas não apenas enquanto quantidade e sim com o direito de pronúncia do mundo 

e de escuta desta pronúncia, uma escuta atenta, interessada e materializada pelo diálogo 

e pelas aproximações de tudo que nos possibilita “ser mais”. Roberta acredita que “para 

ter um outro olhar dentro do conselho e da diretoria da AGEFA” é preciso criar 

estratégias que possibilitem a maior participação das mulheres como a definição de 

porcentagem na representatividade de mulheres. Entretanto, cabe atenção para qual 

participação esta representatividade vai garantir, de forma conceitual e não apenas 

numérica? Isto é, uma participação enquanto proponente, problematizadora, crítica e 

dialógica com vozes dialógicas do conhecimento e do “saber da experiência feito” das 

mulheres agricultoras ou enquanto vozes eco que reproduzem as conduções feitas pelos 

homens agricultores? Claro que a presença de mais mulheres pode representar e efetivar 

mais força nas decisões e pautas que são de interesses das mulheres agricultoras, mas por 

si só não garantem isso, é preciso, como explica Streck (2017) “qualificar a participação” 

a fim de ficarmos atentos e atentas as linhas tênues que a participação e formas de 

manipulação, controle e cooptação se apresentam no entrelaçar das relações sociais. 

Neste sentido, Streck chama a atenção para o “descolonizar da participação” 

iniciando pela consciência e posterior abandono do mito e falácia de que pessoas comuns 

são incapazes de compreender situações problemáticas, reproduzindo a compreensão de 

“estender” a este e estas soluções e saberes ou não ter tempo e recursos para efetivar a 

participação. Portanto, a descolonização da participação das mulheres da pedagogia da 

alternância da EFASC na AGEFA precisa “estar atenta[o] para as condições objetivas e 

subjetivas que prendem a participação aos padrões de dominação” (STRECK, 2017, p. 

 
305 Entrevista Roberta, Sinimbu/RS, 30/07/2020. 
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195), como identifica Roberta com relação a pouca adesão das mulheres a participação 

junto ao conselho da AGEFA mesmo com grande presença nas assembleias: 

é contraditório sabe, porque uma assembleia tem a presença maciça 

das mulheres, acho que até mais do que homens (...) por isso que eu 

não consigo entender essa não participação no conselho da AGEFA. 

Eu acho que um dos fatores é ter que se deslocar para poder participar 

e uma responsabilidade a mais, é um trabalho a mais, um afazer a mais 

(Roberta, professora, vice-presidenta AGEFA, mãe de egresso esposa 

monitor, 2020)306. 

O participar para as mulheres agricultoras na EFASC “é um trabalho a mais” 

somado aos trabalhos do cuidado, doméstico e da produção agrícola e pecuária, contudo, 

as mulheres vão à EFASC quando os assuntos a serem debatidos pertencem ao mundo do 

pedagógico, mas em situações de decisão ou responsabilização são os pais que se 

apresentam, “nas matrículas 90% são os pais que vem fazer, porque os pais dirigem né, 

e são eles que também na maioria das vezes buscam os filhos na EFASC no final da 

sessão escolar, dá pra contar nos dedos as mães que vem” (Deise, monitora, 2020)307. As 

mulheres mães, avós e irmãs da pedagogia da alternância da EFASC enfrentam padrões 

de dominação históricos que no recorte do campo se acentuam, como a questão da 

logística. Os domicílios das famílias dos e das estudantes da EFASC ficam dentro de um 

raio de até 100km de distância da sede da EFASC em Linha Santa Cruz, no município de 

Santa Cruz do Sul (FIGURA 25) isto exige estratégias de locomoção envolvendo veículos 

automotores e condições financeiras para este transporte. No Brasil os homens ainda são 

a maioria com carteira de motorista, dos 45 milhões de motoristas no país um terço são 

mulheres, segundo DENATRAM – Departamento Nacional de Trânsito (GOMES, 2019). 

Neste sentido, o “deslocar para poder participar e ter uma responsabilidade a mais” se 

caracterizam como as dificuldades imediatas de participação das mulheres nos espaços 

de decisão da EFASC, entretanto, suas origens estão na padronização do ser mulher no 

sistema mundo patriarcal e capital, pertencentes a esfera privada e determinadas 

culturalmente para reprodução social, que sobrecarregam as mulheres e exige delas, mais 

uma vez se quiserem “quebrar” com esta padronização, que organizem seu tempo e dos 

a quem cuida para poder “dizer sua palavra” e resistir para não serem conduzidas em 

vozes eco, como expõe Roberta no relato abaixo: 

eu sou uma pessoa que gosto de participar das coisas, mas eu sou 

professora 40 horas, sou mãe de 5 filhos, pego o CPM da escola, a vice 

 
306 Entrevista Roberta, Sinimbu/RS, 30/07/2020. 
307 Entrevista Deise, Rio Pardo/RS, 10/08/2020. 
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direção da escola, sou presidente do conselho municipal de educação 

do meu município e ainda peguei mais a AGEFA. Me viro pra chegar 

nas reuniões, eu trabalho até as 17h dando aula, ai eu pego um ônibus 

aqui em Herveiras pra Santa Cruz às 17h30, chego às 18h30 em Santa 

Cruz pra participar da reunião da AGEFA de noite (Roberta, 

professora, vice-presidenta AGEFA, mãe de egresso esposa monitor, 

2020)308 

Figura 25 - Mapa Região de abrangência da EFASC 

  

FONTE: Elaborado pela autora. 

 A participação das mulheres no movimento nacional da pedagogia da alternância 

brasileira enfrenta também desafios. A presença das mulheres na constituição história das 

Escolas Famílias Agrícolas e da pedagogia da alternância brasileira está invisibilizada, 

como traz Marleide, coordenadora pedagógica da UAEFAMA desde 2005 e membra do 

Equipe Pedagógica Nacional – EPN vinculada a UNEFAB, “sempre teve e tem mulheres 

trabalhando. Aqui no Maranhão tem a Celite309 que passou por tudo isso, na criação das 

 
308 Entrevista Roberta, Sinimbu/RS, 30/07/2020. 
309 Celite Dalprá, conhecida como Irmã Celite, é professora aposentada do Estado do Maranhão, foi freira 

e durante seu período na congregação trabalhou fortemente na Articulação das Escolas Famílias Agrícolas 
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escolas igual ao João Begnami310. A gente tem que resgatar a memória das mulheres que 

passaram pela EPN e onde elas estão hoje, qual a contribuição delas” (Marleide, 

coordenadora pedagógica UEFAMA e membra EPN, 2020)311. As mulheres da pedagogia 

da alternância brasileira atuam nas escolas, dentro das diretorias das associações 

mantenedoras e nas regionais também, mas quando os espaços são de maior visibilidade 

a nível nacional e internacional, a presença é majoritariamente masculina, assim como, 

no registro oficial da história da pedagogia da alternância. O que podemos identificar nas 

fotos e textos que indicam a representatividade exclusiva de homens nos espaços de 

decisão política e pedagógica (FIGURA 26), e também, como quem fala e registra a 

história da pedagogia da alternância (FIGURA 27): 

 

Figura 26 - Mosaico de fotos e textos de reuniões e encontros de espaços de decisão política e pedagógica 

da pedagogia da alternância brasileira e internacional 

 

Fonte: Elaborada pela autora pesquisa acervo UNEFAB (2018) e AIMFR (2018). 

 
do Maranhão, em especial, no município de Vitorino Freire do qual também atuou como secretaria 

municipal de educação, vereadora, vice prefeita e prefeita. Foi professora e coordenadora de curso na 

Universidade Estadual, trabalhou na fundação de várias EFAs e na coordenação pedagógica da UAEFAMA 

e da Equipe Pedagógica Nacional – EPN. Nas palavras de Marleide “é uma mulher de uma grande história 

ligada aos movimentos sociais, da luta e acompanhamento da conquista da terra, pela educação e pela 

organização política” (MARLEIDE, coordenadora pedagógica UEFAMA e membra EPN). 
310 João Begnami é Assessor Pedagógico da Associação Mineira das Escolas Família Agrícola – AMEFA, 

faz parte da Equipe Pedagógica Nacional – EPN e UNEFAB. 
311 Entrevista Marleide, São Luiz/MA, 23/07/2020. 
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Figura 27 - Live de lançamento do Livro de Lauzun: onde começou a pedagogia da alternância” 

realizada via Facebook 

 

Fonte: Acervo da autora312 

Porque as mulheres da pedagogia da alternância não participam das atividades a 

nível nacional e internacional?  Onde estão suas vozes? Marleide, nos ajuda a encontrar 

esta resposta fruto da sua experiência junto ao movimento:  

(...) há limites por parte dos homens e das mulheres também, como nos 

cargos, como se diz: ‘ah esse cargo é mais importante vai pro homem 

que tem mais oportunidades de viajar’, porque ainda tem as questões 

de que a mulher vai viajar e como deixar o esposo e os filhos? Daí 

complica! (Marleide, coordenadora pedagógica UEFAMA e membra 

EPN, 2020)313.  

Mas, as mulheres novamente encontram ressonância de suas vozes, não como 

vozes eco, mas como vozes de luta e resistência e também vozes dialógicas do 

conhecimento e do “saber da experiência feito” em outras mulheres que enxergam, 

reconhecem, valorizam e disseminam os conhecimentos das mulheres da pedagogia da 

alternância brasileira constituídos nas tramas e dramas das suas rotinas do cuidado: 

a gente que tá nos espaços de coordenação e direção tem muitos 

desafios, mas principalmente as mães na base enfrentam mais 

resistências e limitações, as vezes a gente acha que elas têm menos 

conhecimento que a gente, sabe, mas se vai pra uma mesa de conversa 

a gente percebe que elas têm muito mais conhecimento que a gente, e 

lá elas lidam com questões como o parto, a família, os filhos, a 

violência, o casamento sem diálogo. Eu coloco elas como referencias 

da pedagogia da alternância porque elas fazem parte do dia a dia, e 

elas ajudaram a construir as EFAs, seja na estrutura quando nas 

 
312 “O Livro de Lauzun: onde começou a pedagogia da alternância” é organizado por uma mulher Elenilce 

Gomes de Oliveira e por um homem Enéas de Araújo e tem autoria de Abbé Granereau apresentando como 

“grande diário” deste. Elenilce Gomes de Oliveira na “live” de lançamento do livro em 31/08/2020 foi 

citada apenas por Thierry De Burghgrave e não participou dela. 
313 Entrevista Marleide, São Luiz/MA, 23/07/2020. 
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ideias, sonhando em um lugar para os filhos (Marleide, coordenadora 

pedagógica UEFAMA e membra EPN, 2020)314. 

Compreendemos importante salientar que quando abordamos a crítica 

epistemológica androcêntrica nos posicionamos na perspectiva crítica das compreensões 

da objetividade e da neutralidade presentes historicamente no método científico das 

ciências naturais, sociais e humanas. Compreendemos que a relação das ciências e as 

mulheres perpassa pelas doutrinações que hierarquizaram pelo ponto de vista positivista 

definindo o que tem validade e o que não tem enquanto conhecimento e sujeitos. Neste 

sentido, busca-se um entendimento do conhecimento historicamente postulado e dos 

sujeitos considerados cognoscentes para além apenas da denúncia imersa na lógica de 

desmarcar a existência e legitimidade de uma única ciência reducionista e objetiva. Mas 

sim debater a respeito dos caminhos e as relações que esta compreensão de ser e estar no 

mundo foi constituída, não a partir de um projeto que busca apresentar uma “ciência 

sucessora” e nem através de explicações pós-modernas sobre diferenças, mas num esforço 

político, ético e epistemológico de mudança da metáfora proposta por Haraway (1995), 

ou seja, compreender a importância histórica da ciência para a humanidade entretanto 

identificando-a além da parcialidade e aberta as possibilidades de conexões com o 

conhecimento situado em um espaço e tempo, buscando uma “visão mais ampla estando 

em algum lugar particular” (p.33). Na qual emerge a objetividade e corporificação 

feminista que enxerga o mundo e as relações com posicionamento consciente de que o 

conhecimento é localizado e limitado e não transcendente e dicotômico. Não buscando 

uma forma única de explicar a existência, que Haraway chama de “imortalidade” e 

“onipotência” e também imersas em “lances de poder e jogos de retórica de alto coturno, 

agonísticos, ou de arrogância cientificista, positivista” (p. 17), mas buscamos trazer, pela 

teoria feminista, os “saberes localizados” enquanto “fontes de possibilidades nos muitos 

tipos de explicações heterogêneas do mundo” (p. 38), em diferentes posições 

privilegiadas e subjugadas estruturas por gênero, classe, raça/etnia. 

As mulheres da pedagogia da alternância da EFASC criam e recriam sua 

existência na relação trabalho e educação presentes nas experiências da formação 

pedagógica da escola. Constroem isso, através de pedagogias próprias que nascem e vão 

tramando seus “nós” na produção e reprodução dos trabalhos que essas mulheres realizam 

tanto na escola como nas suas famílias. Constituem uma pedagogia das vozes porque são, 

 
314 Entrevista Marleide, São Luiz/MA, 23/07/2020. 
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querem, almejam, lutam e resistem em existir. Constituem uma pedagogia dos silêncios 

porque precisam engendrar formas de ser e estar no mundo que lhes permitem viver frente 

aos obstáculos históricos, epistemológicos e ontológicos criados pelo sistema mundo 

moderno ocidental. Suas presenças e suas ausências, suas vozes e seus silêncios são 

delineamentos de quem quer falar e ser escutada como: mulheres, agricultoras, 

trabalhadoras tramadas nas funções sociais que vão fazendo parte de sua existência, 

educando e sendo educadas nos espaços e tempos da pedagogia da alternância da EFASC. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Semeia, Margarida, semeia 

Margarida é o nome da minha vó 

Margarida é dona de casa 

Margarida trabalha no Sol 

E carrega consigo uma tripla jornada 

Margarida trabalha onde quer 

Margarida que é uma mulher 

Que só vai aonde puder levar 

Os filhos no colo 

 

Põe a semente na terra 

Que já é Primavera 

Põe a semente na terra 

Cultiva o chão 

 

Semeia, Margarida, semeia 

Vem e planta um pé de Girassol 

Com a tua própria semente 

Que cuidando diariamente  

Vem e planta uma medicinal 

Teu cuidado e tua cura 

O que mostra tua bravura 

De um trabalho pouco visto mas 

fundamental 

 

Margarida 

Bruna Richter Eichler 

Pelos versos de duas músicas de autoria de uma mulher da pedagogia da 

alternância da EFASC315 iniciamos e finalizamos esta tese, tendo um ponto em comum 

em ambas: o semear. O semear das sementes da vida, do alimento, da luta, da justiça, da 

transformação. O semear que, por ser verbo, é ação e, neste sentido, pressupõe a 

necessidade de ser sujeito da sua própria história para agir e que, nas palavras e reflexões 

desta pesquisa, consideramos que são as próprias mulheres. São as mulheres que semeiam 

a vida. Semeiam imbricadas no seu trabalho e nas suas relações de existência, que, nas 

mulheres da pedagogia da alternância da EFASC, se traduz na relação do trabalho e da 

educação entrelaçadas com a existência na agricultura.   

Uma relação que se traduz em nós pedagógicos, epistemológicos, históricos e 

ontológicos no ser e existir das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC, 

compondo pedagogias das vozes e dos silêncios destas agricultoras, mães, avós, 

 
315 Bruna Richter Eichler, é egressa da EFASC do ano de 2016. Concluiu sua formação técnica na EFASC, 

portanto, é Técnica em Agricultura, estudante do Bacharelado em Agroecologia da UERGS/EFASC e 

atualmente trabalha na EFASC como auxiliar administrativa e na coordenação da Feira Pedagógica da 

EFASC. Bruna é cantora popular e tem um canal no Youtube chamado “Bruna - Ave Cantadeira” 

(https://www.youtube.com/channel/UCt3ts0rCoCpm8qFqhwnpbtQ). A música “Semeia” ela compartilha 

a autoria com Mathew Bodão Ferreira e a música Margarida é de autoria solo. 

https://www.youtube.com/channel/UCt3ts0rCoCpm8qFqhwnpbtQ
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estudantes, egressas, monitoras e militantes da educação do campo, da educação popular 

e da pedagogia da alternância. Que no materializar da EFASC nos indica a importância 

do reconhecer, valorizar e compreender a implicação das mulheres no iniciar e continuar 

da pedagogia da alternância no mundo, no Brasil e na EFASC. Focando no entrelace do 

trabalho e educação, tendo o contexto da agricultura como ponto de referência. Isto nos 

permitiu também trazer para o debate a presença e ausência das mulheres na agroecologia 

no viés de sua constituição histórica, assim como, de sua materialização cotidiana dentro 

da agricultura familiar camponesa, em especial, no nome de Ana Primavesi.  

Portanto, nosso objetivo de analisar estas ausências e estas presenças das 

experiências das mulheres imersas no ir e vir da pedagogia da alternância da EFASC, 

assim como, na relação do trabalho e da educação coerente com os conceitos político 

educacionais de uma educação para e com as e os sujeitos do campo do Vale do Rio 

Pardo/RS, trouxe a possibilidade da construção da visibilidade e reconhecimento destas 

mulheres e de seus trabalhos através de pedagogias próprias delas, que traduziram-se para 

nós em vozes e em silêncios.     

Pedagogia das vozes e pedagogia dos silêncios que nos evidenciaram os nós 

históricos, pedagógicos, epistemológicos e ontológicos das mulheres que se constituem 

enquanto “gente”, como fala Freire. Gente que se faz nas relações com os outros e as 

outras, educando e sendo educadas. Gente que são mulheres que, antes das normatizações 

das funções sociais (esposa, mãe, filha, avó, neta, entre outras) produzem e reproduzem 

a vida na feitura da sua própria vida tramada com os trabalhos dos cuidados e domésticos. 

Ou seja, é garantido a vida da humanidade que se fazem as mulheres. 

 Neste sentido, as vozes e os silêncios se tramam e coexistem já que as 

experiências das mulheres conduzem a isto de forma contraditória e complementares. 

Portanto são vozes e silêncios que coexistem na perspectiva de construir visibilidade e 

existência às mulheres e, essencialmente, aos trabalhos que elas exercem e que estão 

imbricados na mantença da vida de si, dos demais sujeitos e da própria pedagogia da 

alternância. Entretanto, são e estão ocultas na dinâmica do sistema mundo capitalista, 

patriarcal, colonial, racista, sexista, lgbtfóbico e demais opressões coerentes e necessárias 

com a visão de mundo moderna capitalista estabelecida e naturalizada histórica, cultural 

e socialmente. E que nesta pesquisa, pelo tripé da totalidade, historicidade e contradição 

inerente ao materialismo histórico dialético, se fez presente interagindo com o território 

do Vale do Rio Pardo a partir das relações que afetam as mulheres no caminhar de sua 
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existência frente as condições materiais da sua produção, tendo as contradições como 

elementos presentes na realidade concreta da mantença destas relações tanto de produção 

como reprodução da vida. 

Partimos da análise sobre a presença e a ausência das experiências das mulheres 

na dinâmica trabalho e educação da pedagogia da alternância da EFASC que, imbricadas 

nos trabalhos cotidianos destas mulheres, vão produzindo vozes e silêncios. Essas vozes 

e silêncios são pedagógicas, pois sua existência se dá na interlocução com os processos 

educativos existentes na escola, mas também são epistemológicas porque produzem e 

reproduzem conhecimentos, são históricas pois vão desenhando e desvelando os fatos, 

acontecimentos e relações existentes e não existentes nos processos e, por fim, são 

ontológicas pois compõem os seres humanos na sua existência.  

Assim, identificamos que as vozes e os silêncios das mulheres da pedagogia da 

alternância da EFASC estão entrelaçados com resistências, lutas e buscas por “serem 

mais” enquanto mulheres agricultoras que produzem conhecimentos através e com seus 

trabalhos de cuidado, domésticos, agrícolas e pecuários. Mas, também, se entrelaçam na 

reprodução da compreensão naturalizada do ser mulher vinculada a submissão e sujeição 

social, histórica e culturalmente construída e que tem, seguindo as concepções freirianas, 

relação com a consciência ou não de si e do mundo, ou seja, consciência das relações 

históricas de opressão e dominação que vão compondo o ser e o estar das mulheres no 

sistema mundo colonial, capitalista e patriarcal.  

A pesquisa de campo desta tese se fez, majoritariamente, imersa no contexto da 

pandemia do Covid-19. Inicialmente este contexto se apresentou como uma problemática 

em razão do planejamento pretendido e qualificado no projeto desta tese que incluía 

encontros coletivos com as mulheres participantes da pesquisa, a fim de potencializar 

diálogos sobre a vida e experiências com e na EFASC e sobre os trabalhos que realizam 

no seu cotidiano. Além disso, planejávamos a realização de visitas às famílias e 

entrevistas presenciais com elas. Tivemos que readequar as formas de participação 

investigativa, portanto. Mas, identificamos que a reorganização das ferramentas de coleta 

de informações e produção de dados possibilitou que outras formas de identificação e 

observação fossem utilizadas, permitindo novos jeitos de construção da trilha 

investigativa. Assim, ampliou-se o número de mulheres participantes – uma foi levando 

a outra, assim como, a realização de mais um instrumento - um questionário on-line via 

Formulários do Google.  
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O uso do ambiente virtual auxiliou no contato inicial com estas mulheres assim 

como o desenvolver das entrevistas em tempos de isolamento social. São situações que 

nos indicam que as mulheres estão no espaço privado, são e estão naturalizadas com ele. 

Portanto, realizar as entrevistas com elas, de forma virtual, conciliou o diálogo com os 

trabalhos que desenvolvem neste espaço, ou seja, os trabalhos do cuidado e domésticos. 

Dessa maneira, os nossos encontros foram bem aceitos e as suas realizações transcorreram 

com muito diálogo e acolhida. Afinal, elas estavam no seu espaço (no espaço e tempo da 

casa, da família, do lar), podendo dar atenção e cuidados necessários às pessoas que 

estavam a sua volta, sem com isso prejudicar o diálogo da pesquisa. Pudemos explorar, 

observar e analisar o seu entorno. E com isso potencializar o nosso diálogo, permitindo 

muitas relações que possibilitaram confirmar o quanto as mulheres estão sobrecarregadas 

com os trabalhos reprodutivos e o quanto os mesmos são fundamentais para existência da 

humanidade. E, portanto, para a pedagogia da alternância.  

Quando buscamos saber onde estão as mulheres da pedagogia da alternância? O 

que estão fazendo e por que316? - pelos caminhos de uma investigação feminista, 

identificamos que elas se encontram imbricadas nos trabalhos do cuidado e domésticos 

sempre associados aos trabalhos da agricultura ou de outro cunho profissional. Sua 

presença pedagógica, epistemológica, histórica e ontológica na pedagogia da alternância 

se dá no espaço do privado que se caracteriza pelo domicílio e que na agricultura engloba 

os espaços da horta, com plantios de alimentos e também cuidados com pequenos animais 

tanto domésticos como de criação. A ausência pedagógica, epistemológica, histórica e 

ontológica das mulheres na pedagogia da alternância se dá no espaço público que se 

caracteriza pelos espaços e tempos de poder, de decisão, de remuneração e de escolha 

relacionada a produção na agricultura da família.  

Neste sentido, compreendermos que a “ausência” das mulheres na história da 

pedagogia da alternância no mundo, no Brasil e na EFASC é produzida na presença delas 

nos e com os trabalhos do cuidado e domésticos vinculados aqueles sujeitos, em sua 

imensa maioria homens, senão apenas homens, que registram, registraram ou são 

registrados nos documentos escritos. E/ou, também na sua transmissão oral pelo próprio 

movimento da pedagogia da alternância. São invisibilizadas por aqueles que delas 

dependem, ou seja, que dependem dos seus trabalhos de mantença e reprodução da vida, 

 
316  Como pergunta Bartra (2012, p. 73): “dónde están las mujeres? (...) y qué hacen o no hacen, y por qué?”.  
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pois o distanciamento de homens, assim como, das poucas mulheres das relações 

familiares, só é possível pelas presenças das próprias mulheres. Desse modo, possibilitam 

a continuidade da vida com os cuidados necessários para mantê-la. Portanto, o nó 

histórico indica que as mulheres são as que garantem através dos trabalhos da reprodução 

da vida, a existência e mantença da pedagogia da alternância. 

 Como argumentamos ao longo da tese, tratam-se de ausências que estão 

socialmente construídas e que, no contexto da agricultura, se potencializa pelo caráter 

exclusivamente produtivo do qual ela se constitui, quer dizer: coerente com as premissas 

do sistema mundo capitalista. Portanto, pensar e trazer para a visibilidade as experiências 

de trabalho e educação das mulheres agricultoras, no sentido do reconhecimento de suas 

atividades cotidianas passa pela mudança na visão de mundo em que a lógica econômica 

precisa se entrelaçar com as questões ecológicas compreendendo a reprodução como 

condição fundamental, maior e indispensável da produção, que Gago (2020) denomina 

de “condição transcendental” (p. 144). 

Compreendemos que as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC vão 

constituindo o nó ontológico nos silêncios e nas vozes de luta e de resistência em que 

expelem o que denominamos de “suspiros de resistências”, porque compreendem o que 

são enquanto mulheres e agricultoras histórica, social e culturalmente, identificam que 

estão imbricadas em opressões, submissões e dominações dentro do tripé classe, gênero 

e raça/etnia. São mulheres agricultoras brancas, pretas ou pardas que são oprimidas, 

racializadas e gendradas mas estão conscientes de que são vocacionadas para “serem 

mais” e, portanto, podem e querem mudar o mundo, “eu posso fazer o que eu quiser, eu 

sou dona de mim!” (Suellym, estudante 3º ano, 2020)317.   

A existência das mulheres se traduz também em estratégias que as permitem 

sobreviver e também resistir. São nas estratégias pela vida, pela defesa da vida, pela 

garantia de sua vida e dos demais que suas ações e reflexões permitem a existência dos 

homens, das mulheres, das crianças, dos idosos e dos doentes e enfermos, em particular, 

pelos trabalhos dos cuidados. E são através deles que se fazem de forma latente e 

recorrente, a garantia do alimento e da alimentação, da higiene, da socialização e de 

muitas necessidades humanas. As vozes e os silêncios das mulheres da pedagogia da 

alternância da EFASC apontam a consciência da dependência e da vulnerabilidade de si 

 
317 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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e daqueles e daquelas que cuidam. Além disso, a mesma se traduz na culpabilização 

quando não conseguem executar da forma como se espera, ou seja, como aprenderam a 

ser mulher moral, social e politicamente, assim como, sexualmente. Como fala Angelita 

“porque eu engravidei né e voltei pra casa e eles tomam conta dele junto comigo, meu 

pai, no caso, fica como se fosse pai e daí como ele [filho] diz ele tem três mães: a mãe 

mãe, a mãe avó e a mãe tia” (agricultora e mãe de egresso, 2020)318. 

É o materializar do nó epistemológico que as mulheres aprendem a serem 

mulheres com as outras mulheres. Quando falamos dos padrões sociais, morais, sexuais 

e políticos impostos as mulheres, é que identificamos que estão “cativas” (LAGARDE, 

2015). Portanto, na relação trabalho e educação, as mulheres reproduzem-se 

ontologicamente imersas nas experiências da cotidianidade, ou seja, no dia a dia 

aprendem e ensinam os trabalhos considerados próprios das mulheres dentro do sistema 

mundo, construindo uma relação pedagógica geracional que se desenrola no estabelecer 

da vida diária entre as mulheres e que de forma subliminar e natural define o que cabe a 

cada sexo no decorrer na vida. Enquadrando e condicionando as mulheres como únicas 

responsáveis pelos trabalhos dos cuidados e domésticos, porque “tem tu mãe, tu faz pra 

mim!” (Angelita, agricultora e mãe de egresso, 2020)319. 

 Na dinâmica da relação trabalho e educação da EFASC traduzem-se vozes e 

silêncios do conhecimento e do “saber da experiência feito” que problematizam esta 

dicotomia e produzem dizeres como: “antes de ir pra EFASC ele nunca arrumou a cama. 

Era um sacrilégio, eu pedia e o pai dele dizia: ‘ele não é menina!’”(Rosinéia, agricultora 

e mãe estudante 2º ano, 2020)320. A voz de Rosinéia indica que a EFASC aborda 

pedagogicamente o trabalho dos cuidados e domésticos como princípio educativo. 

Entretanto, a ênfase a este conhecimento aprendido e ensinado pela EFASC aparece 

apenas nas falas das mulheres mães de estudantes homens, o que nos dizeres das mulheres 

mães de estudantes mulheres ou das próprias estudantes e egressas não se manifesta. 

Indicando, mais uma vez, que estes trabalhos dos cuidados e domésticos estão inerentes 

à educação das mulheres dentro da família sendo que na EFASC elas apenas colocam em 

prática os trabalhos que já fazem parte do seu cotidiano de ser mulher. Como explica a 

egressa Andressa: “os coletivos de trabalhos eram mistos, então sempre tentavam 

 
318 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
319 Entrevista Angelita, Rio Pardo/RS, 08/07/2020. 
320 Entrevista Rosinéia, Rio Pardo/RS, 20/07/2020. 
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empurrar mais para as meninas, pois são elas que sabem fazer esses afazeres, não eles”. 

Eles consideram ‘serviço de mulher’" (egressa, 2020)321.   

Assim, trilhando o nó epistemológico, as mulheres da pedagogia da alternância da 

EFASC revelam dois pontos que exigem delas permanente atenção, resistência e luta no 

processo formativo da escola: um é o esforço a fim de validar a si como sujeitos 

epistêmicas nas relações com os conhecimentos socialmente legitimados como válidos e 

científicos, ou seja, os conhecimentos classificados como científicos na perspectiva 

androcêntrica e antropocêntrica. E outro é a consciência de que os conhecimentos 

aprendidos por elas com outras mulheres, especialmente, relativos aos trabalhos do 

cuidado e domésticos são negados e classificados como não científicos e não confiáveis, 

o que as leva aos silêncios do conhecimento e do “saber da experiência feito”. Portanto, 

as experiências gnosiológicas do cuidado e da reprodução da vida que as mulheres 

aprendem e ensinam, estão presentes nos silêncios da cotidianidade das relações de 

existências das mulheres na dinâmica trabalho e educação da EFASC e ausentes nas vozes 

que lutam e resistem através do esforço cognitivo de “estudar muito mais, muito mais que 

os meninos” (Bruna, egressa e monitora, 2020)322 para poder ser vista com credibilidade 

epistemológica na lógica capitalista e patriarcal. 

As vozes e silêncios de luta e de resistência as mulheres da EFASC, pela 

consciência de si e do mundo, desvelam sua posição no e com o mundo. Assim, em alguns 

momentos, veem-se envoltas em dizeres que apontam silêncios do “ad-mirar” aquilo que 

as afeta na materialidade da vida, em todos os espaços e tempos pessoais, familiares e 

profissionais. Elas descobrem sua vocação de “ser mais”, que nos pensamentos freirianos, 

é a vocação humana para a humanização e para a liberdade através do “dizer a sua 

palavra”, porque na EFASC “tu aprende tanta coisa …  aprendi como monitora o que é 

ser uma mulher … onde a gente tem voz também” (Maira, monitora, 2020)323 e onde 

“aprendi a ser o que sou com as mulheres que fazem parte da rotina da gente” (Deise, 

monitora, 2020)324. 

O diálogo como prática da liberdade e que se apresenta como existente na relação 

trabalho e educação da EFASC, é muito importante para o conjunto das mulheres. 

Apresenta-se nos encontros entre as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC, em 

 
321 Resposta Andressa, Venâncio Aires, questionário Google Formulários, 2020.  
322 Entrevista Bruna, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
323 Entrevista Maira, Santa Cruz do Sul/RS, 31/03/2020. 
324 Entrevista Deise, Rio Pardo/RS, 10/08/2020. 
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diferentes espaços e tempos, como mecanismos que fortalecem e possibilitam a 

consciência crítica do ser mulher no sistema mundo vigente. As mulheres aprendem na 

EFASC a cuidar de si e a cuidar da natureza, a desejar ter “um modo de vida, um modo 

de viver mais consciente” (Suellym, estudante 3º ano, 2020)325. Isto se dá pelo descobrir 

da agroecologia enquanto forma de ser e existir em comunhão com todos os seres vivos 

e o ambiente, especialmente no vínculo da produção agrícola. São sinais que tendem às 

reflexões sobre a interpendência e a ecodependência nas mulheres da pedagogia da 

alternância, o que as aproxima dos caminhos do ecofeminismo crítico, especialmente, 

quando identificamos os trabalhos delas direcionados para produção de alimentos, na 

Feira Pedagógica da EFASC e em seus trabalhos diários envoltos em inúmeras 

“epistemologias da vida ordinária” (GEBARA, 2015) que asseguram a vida das pessoas. 

Portanto, se as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC tendem a pronunciar o 

mundo pela descoberta político pedagógica da compreensão da vida como centralidade 

das e nas relações produtivas, humanas, sociais, históricas, econômicas, culturais e 

políticas existentes possibilitando constituírem-se ontológica e epistemologicamente 

como mulheres agroecológicas, porque a materialização destas suas reflexões, como no 

caso o Projeto Profissional da Jovem – PPJ, não traz, de forma explícita, os aspectos da 

reprodução social da qual estas mulheres estão imbricadas?  

É pelo olhar da economia feminista que tentamos encontrar e apontar alternativas 

para essa invisibilidade e para sua superação. Trazer a economia feminista para o processo 

político pedagógico da EFASC, enquanto reflexão da reprodução social presente e 

fundamentando toda e qualquer produção, é pensar a agricultura a partir deste 

pressuposto. Ou seja, compreender a agricultura tendo a centralidade dos trabalhos de 

mantença da vida, dos cuidados com os seres humanos e não humanos, com a natureza e 

o planeta como um todo. Além disso, é reconhecer e compreender que a reprodução 

viabiliza a produção da qual o capital se beneficia. Um ponto que é ocultado e é a chave 

de todos os processos de valorização dentro do capitalismo. Neste sentido, é necessário 

pensar e desenvolver a reprodução social fora da compreensão extrativista e exploratória 

e reorganizar a reprodução e a produção na agricultura familiar.  

O que pelas vozes e silêncios das mulheres da pedagogia da alternância da EFASC 

exige um repensar dos conceitos de desenvolvimento, de agricultura familiar e de 

 
325 Entrevista Suellym, Rio Pardo/RS, 24/07/2020. 
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agroecologia a partir da relação com os trabalhos inerentes ao tripé estruturante da 

sociedade: classe, gênero e raça/etnia. Para isso somado ao caminhar nas trilhas da ação 

dialógica freiriana da colaboração, da união, da organização e da síntese cultural tendo a 

compreensão de todos e todas dependentes entre si e com a natureza é necessário recriar 

um processo político pedagógico na EFASC em que a relação da agroecologia e 

feminismo seja assumida epistemologicamente nas suas ações pedagógicas. Isto significa 

escutar os silêncios e as vozes das mulheres quando indicam a existência de “outras” 

epistemologias para além de uma única epistemologia ou para uma dicotomia entre 

epistemologia científica e popular. Pois, mesmo científica ou popular ambas as 

epistemologias estão entrelaçadas em formas de conhecer e produzir conhecimentos 

relacionadas com formas de ser e estar no mundo e com mundo. Portanto, se amplificam 

em diferentes epistemologias já que se entrelaçam com as experiências estabelecidas na 

materialidade da vida das e dos sujeitos como a classe, o gênero, a raça/etnia, a orientação 

sexual, a questão geracional, educacional, profissional, etc. 

Trata-se, portanto, de uma proposta de relação política pedagógica que pode 

permitir que as mulheres da pedagogia da alternância da EFASC deixem de buscar a 

validação dos seus conhecimentos na agricultura perante os colegas, monitores, família e 

comunidade, pois a agricultura passa a ser compreendida também pelo trabalho 

reprodutivo e não apenas de produção. Afinal, a mantença da vida, pelos trabalhos dos 

cuidados e domésticos, apresenta-se como base vital das condições produtivas agrícolas 

e pecuárias. São as tramas de outras formas de pensar, ser, estar e produzir e reproduzir 

que trazem as epistemologias das mulheres entrelaçadas em suas histórias, pedagogias 

e ontologias na dinâmica da Pedagogia da Alternância na EFASC. O que indica a 

possibilidade de pensar uma pedagogia da alternância agroecológica e ecofeminista na 

EFASC, isto é, uma formação na qual o trabalho é o princípio educativo e é assumido na 

compreensão de consubstancialidade entre raça/etnia, classe e gênero e demais variáveis, 

que se associam compondo os nós que constituem os seres humanos interferindo e 

condicionando a existência de todos e todas na interlocução com as questões ecológicas. 

Trazer a possibilidade da materialização de uma pedagogia da alternância 

agroecologia e ecofeminista na EFASC se apresenta como compromisso social e político 

inerente as lutas antissistêmicas que abordam as diferentes questões internas presentes 

nas relações cotidianas estabelecidas no nível micro da existência, em que se encontram 
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os homens e as mulheres, agricultores e agricultoras em diferentes funções sociais 

intrinsecamente dependentes entre si e com a natureza.  

Portanto, é pelas vozes e silêncios das mulheres da pedagogia da alternância da 

EFASC que identificamos a possibilidade de semear as sementes de uma alternativa 

político pedagógica agroecológica feminista na EFASC, em que os nós epistemológicos, 

históricos e ontológicos se entrelaçam pedagogicamente assumindo o sentido de 

libertação concebido por Freire associado a conscientização e a revolução, ao movimento 

de reflexão e de ação, a práxis libertadora nas e das mulheres da pedagogia da alternância. 

Entretanto, é também pelas vozes e silêncios destas mulheres que identificamos a força 

do patriarcado que se enreda nos processos políticos pedagógicos da escola e que nos 

permite problematizar as lutas contra as opressões existentes na EFASC. Entendemos que 

estas não podem acontecer sozinhas ou separadas. As lutas da educação do campo, da 

educação popular e da pedagogia da alternância, da agroecologia, da agricultura familiar, 

do feminismo entre outras que atravessam a EFASC enquanto instituição e afetam os seus 

sujeitos, precisam estar enoveladas entre si a partir do tripé da classe, do gênero e da 

raça/etnia. Pois, como dizia Saffioti (2013, 2015), elas não podem ser tomadas 

isoladamente e nem de forma homogeneizada pois estruturam a sociedade historicamente. 

Neste sentido, esta tese, ao trazer as pedagogias dos silêncios e das vozes das mulheres 

da pedagogia da alternância da EFASC, pretendeu semear a necessidade transcendente 

de reconhecer as mulheres e seus trabalhos na dinâmica da pedagogia da alternância da 

EFASC ressoando também no movimento a nível mundial e nacional. Porque é semeando 

e cultivando o chão da e na materialidade da vida cotidiana que as mulheres são vitais 

para existência e continuidade histórica, epistemológica, pedagógica e ontológica da 

pedagogia da alternância. E é por estas compreensões que cabe continuar semeando, 

nutrindo e colhendo investigações tramadas na materialidade da existência das mulheres 

e da agricultura, pois é vital para a humanidade questionar e entender quem produz o 

alimento, alimenta e mantém a vida entrelaçada com a natureza?  Quem é a Margarida 

que “trabalha no sol” ... “carrega consigo uma tripla jornada” ... “que só vai aonde puder 

levar os filhos no colo” e que “cuidando diariamente” garante a vida de muitos e muitas? 

Salve as Margaridas! Hoje e sempre! 

 

  



 
331 

3
31

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADAMS, Carol. A política sexual da carne: uma teoria feminista-vegetariana. 2ª ed. São 

Paulo: Alaúde Editorial, 2018. 

AIMFR. Associação Internacional das Maisons Familiales Rurales. Paises Membros. 

Disponível em: http://www.aimfr.org. Acesso em agosto/2017. 

ALCOFF, Linda Martín. Uma epistemologia para a próxima revolução. Revista 

Sociedade e Estado, Volume 31, nº 1, janeiro/abril, 2016. 

ALMEIDA, Cristóvão Domingos de; STRECK, Danilo Romeu. Palavra/Palavração. IN: 

STRECK, Danilo Romeu; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime (Orgs.). Dicionário 

Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010. p. 299 – 300. 

ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 

4.ed. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004. 

ANGELITA. Entrevista.  [08/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Rio Pardo/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (80 min.). 

ANJOS, Flávio Sacco dos.; CALDAS, Nádia Velleda. O futuro ameaçado: o mundo rural 

face aos desafios da masculinização, do envelhecimento e da desagrarização. Ensaios 

FEE, v. 26, n. 1, p. 661-694, jun. 2005. 

ANTUNES, Ricardo; PINTO, Geraldo Augusto. A fábrica da educação: da 

especialização taylorista à flexibilidade toyotista. São Paulo: Cortez, 2017.   

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 

3. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

ARLEIDE. Entrevista.  [29/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Anchieta/ES, 2020. 1 arquivo. mp3 (78 min.). 

ARROYO, Miguel G. Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2014. 

ARRUZZA, Cinzia. Funcionalista, determinista e reducionista: o feminismo da 

reprodução social e seus críticos. Cadernos Cemarx, nº 10, 2017. 



 
332 

3
32

 

 

BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES (2017). Disponível em: 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acessado em janeiro 2018. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BARTRA, Eli. Acerca de la investigación y la metodología feminista. IN: GRAF, Norma 

Blazquez; PALACIOS, Fátima Flores; EVERARDO Maribel Ríos (Orgs).  Investigación 

feminista : epistemología, metodología y representaciones sociales. México: UNAM, 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades: Centro 

Regional de Investigaciones Multidisciplinarias: Facultad de Psicología, 2012. 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2016. 

BENSAÏD, Daniel. As classes ou o sujeito perdido. In: Marx, o intempestivo. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1999, p.141-174. 

BIAVASCHI, Magda Barros. Os direitos das trabalhadoras domésticas e as 

dificuldades de implantação: contradições e tensões sociais. São Paulo: Friedrich-Ebert-

Stifung (FES) Brasil, 2014. 

BIBIANA. Entrevista.  [02/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Sapucaia do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (80 min.). 

BOFF, L.; BOFF, C. Da Libertação: o sentido teológico das libertações sócio-históricas. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 1985. 

BOMBARDI, Larissa Mies. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com 

a União Europeia. São Paulo: FFLCH-USP, 2017. 

BORIS, Eileen. Produção e reprodução, casa e trabalho. Tempo Social, Revista de 

Sociologia da USP, v. 26, n.1, p. 101- 121, jun, 2014. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A pesquisa participante e a participação da pesquisa: Um 

olhar entre tempos e espaços a partir da América Latina. IN: BRANDÃO, Carlos 

Rodrigues; STRECK, Danilo Romeu (Orgs). Pesquisa participante: a partilha do 

saber. Aparecida/SP: Ideias & Letras, 2006. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Quando a Pedagogia tornou-se “do oprimido”. 

Quando a Educação tornou-se “popular”: um ensaio de memórias escrito a várias 

mentes e mãos. [S.l.: s.n.], [s/d]. 



 
333 

3
33

 

 

BRASIL. Casa Civil. Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto 

do Idoso e dá outras providências. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em 02 nov 2020. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad). Edital nº 2, de 23 de abril de 2008: chamada 

pública para seleção de projetos de instituições públicas de ensino superior para o 

Procampo. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/edital. Acesso em: 22 

maio 2015. 

BRUMER, Anita. Gênero e Agricultura: a situação da mulher na agricultura do Rio 

Grande do Sul. Estudos Feministas, Florianópolis, 12(1), p. 205-227, janeiro-abril, 2004. 

BRUMER, Anita; ANJOS, Gabriele dos. Gênero e reprodução social na agricultura 

familiar. Revista NERA. Presidente Prudente, Ano 11, n. 12. Jan-Jun, 2008. 

BRUNA. Entrevista.  [31/03/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Santa Cruz do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (110 min.). 

BRUSCHINI, Cristina; LOMBARDI, Maria Rosa. Trabalho, educação e rendimento das 

mulheres no Brasil em anos recentes. IN: HIRATA, Helena; SEGNINI, Liliana (Orgs.). 

Organização, trabalho e gênero. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. 

CAGLIARI, Rogério A presença da família camponesa na Escola Família Agrícola: 

o caso de Olivânia. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal do Espírito 

Santo. Vitória/ES, 2013. 

CALDART, Roseli Salete. Educação em movimento: formação de educadoras e 

educadores no MST. Petrópolis: Vozes, 1997. 

CAMARANO, Ana Amélia; ABRAMOVAY, Ricardo. Êxodo rural, envelhecimento e 

masculinização no Brasil: panorama dos últimos 50 anos. Rio de Janeiro: Ipea, 1999. 

CARNEIRO, Maria José e MALIUF, Renato, Para além da produção: 

multifuncionalidade e agricultura familiar, Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 

CAROLINA. Entrevista.  [13/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Vale do Sol/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (48 min.). 

CARRASCO, Cristina. Por uma economia não androcêntrica: debates e propostas a partir 

da economia feminista. IN: SILVEIRA. Maria Lucia da; TITO, Neuza. Trabalho 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm


 
334 

3
34

 

 

Doméstico e de Cuidados: Por outro paradigma de sustentabilidade da vida humana. São 

Paulo : Sempreviva Organização Feminista, 2008. 

CARROBREZ, Mayara; LESSA, Patrícia. Por um ecofeminismo animalista: 

contribuições de Carol Adams e Greta Gaard. IN: ROSENDO, Daniela; OLIVEIRA, 

Fábio A. G.; CARVALHO, Príscila; KUHNEN, Tânia A. (Org.) Ecofeminismos: 

fundamentos teóricos e práxis interseccionais. Rio de Janeiro: Ape’Ku, 2019. 

CASTRO, Amanda Motta; EGGERT, Edla. Alguns apontamentos sobre a epistemologia 

feminista. Revista Sociais e Humanas, Santa Maria/RS, v. 25, n. 02, julho/dezembro 

2012, p.231-238. 

CATIÚCIA. Entrevista.  [02/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Sinimbu/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (43 min.). 

CAVALCANTE, Ludmila. Das políticas ao cotidiano: entraves e possibilidades para a 

educação do campo alcançar as escolas no rural. Ensaio: Aval. Pol. Públ. Educ., Rio de 

Janeiro, v. 18, n. 68, p. 549-564, jul./set. 2010. 

CENSO AGROPECUÁRIO 2017. Resultados preliminares. IBGE, 2018. Disponível em 

<https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/resultados-censo-agro-2017/resultados-

preliminares.html> Acesso em Jan/2019. 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000. 

CIAVATTA, Maria; LOBO, Roberta. Pedagogia Socialista.  IN: IN: CALDART, Roseli, 

et.al (Orgs.) Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro: Expressão Popular, 

2012. 

CINELLI, Catiane; RIBEIRO, Marlene. Educação Popular e Mulheres Camponesas. IN: 

CASTRO, Amanda Motta; MACHADO, Rita de Cássia Fraga Machado (Orgs). Estudos 

feministas, mulheres e educação popular. Curitiba: CRV, 2016. 

CONTE, Isaura Isabel; CINELLI, Catiane. Agroecologia e Mulheres camponesas: 

algumas reflexões. X ANPED SUL, Florianópolis/SC, outubro, 2014. 

CONTE, Isaura Isabel; WESCHENFELDER, Noeli Valentina. Possibilidades de 

construção da igualdade de gênero no campo. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do 

Sul, v.21, n.2, p. 44 5 – 460, jul./dez. 2013. Disponível em 

<http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex>. 



 
335 

3
35

 

 

COSTA, Cassiane da; FROEHLICH, José Marcos; CARPES, Ricardo Howes. 

Masculinização rural: uma abordagem a partir da regionalização por sistemas agrários no 

Rio Grande do Sul. Revista Brasileira Estudos Populacionais, Rio de Janeiro, v. 30, n. 

2, jul-dez, 2013. 

COSTA, João Paulo Reis. Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul -EFASC: 

uma contribuição ao desenvolvimento da região do Vale do Rio Pardo a partir da 

Pedagogia da Alternância. 2012. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 

Regional) – Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Regional, Universidade de 

Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, 2012.  

CRISTINA. Entrevista.  [26/06/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

SANTA Cruz do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (75 min.). 

DANIELLI. Entrevista.  [26/06/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Rio Pardo/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (80 min.). 

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016. 

DEERE, Carmen Diana; LÉON, Magdalena. O empoderamento da mulher: direitos à 

terra e direitos à propriedade na América Latina. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2002. 

DEIFELT, Wanda. Da cruz à árvore da vida: epistemologia, violência e sexualidade. IN: 

NEUENFELDT, Elaine; BERGESCH, Karen; PARLOW, Mara (orgs). Epistemologia, 

Violência e Sexualidade: Olhares do II Congresso Latino-Americano de Gênero e 

Religião. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2015. Disponível em <http://books.scielo.org>. 

Acesso em 04 dez 2020. 

DEISE. Entrevista.  [10/08/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. Rio 

Pardo/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (58 min.). 

EFASC. Dados da Secretaria da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul. Santa 

Cruz do Sul/RS, janeiro, 2020.  

EGGERT, Edla. Educação popular e teologia das margens. São Leopoldo: Sinodal, 

Série teses e dissertações, v. 21, EST, 2003.  

EGGERT, Edla. Trabalho manual e debate temático: tramando conhecimentos na 

simultaneidade. IN: NEUENFELDT, Elaine; BERGESCH, Karen; PARLOW, Mara 



 
336 

3
36

 

 

(orgs). Epistemologia, Violência e Sexualidade: Olhares do II Congresso Latino-

Americano de Gênero e Religião. São Leopoldo: Sinodal/EST, 2015. 

EGGERT, Edla; PAIXÃO, Márcia. A retomada do conceito de opressão por meio 

dos cativeiros das mulheres de Marcela Lagarde – questões para debate. Revista 

Estudos Feministas, julho/dezembro, 2012. Disponível em < 

https://www.labrys.net.br/labrys22/education/edla.htm>. Acesso em 30 nov 2020. 

EICHER, Bruna Richter, VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke. Agroecologia, 

ecofeminismo e a feira pedagógica da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul – 

EFASC. Anais da Mostra de Extensão, Ensino e Tecnologia da UNISC, 2020. 

Disponível em < 

https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mostraextensaounisc/article/view/20712

>. Acesso em 08 nov 2020. 

EICHER, Bruna Richter. Organização e planejamento da produção de alimentos na 

unidade de produção familiar a partir da comercialização de repolho, batata doce e 

aipim. Projeto Profissional da Jovem. Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul – 

EFASC, Venâncio Aires, 2016. 

ENGELS, Friedrich. A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Rio 

de Janeiro: BestBolso, 2014. 

ERONI. Entrevista.  [14/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. Santa 

Cruz do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (58 min.). 

ESPINAL, Diana Lilia Trevilla; AZCONA, Ivett Peña. A ética do cuidado na pesquisa 

em agroecologia: práticas do Sul do México. IN: Revista Agriculturas: Experiências em 

Agroecologia. Rede AgriCulturas, CIDSE, Coletivo Cultivate!, vol. 14, n.4, nov. 2020. 

Disponível em < em www.aspta.org.br/revista-agriculturas/>. 

ETGES, Virgínia Elisabeta. A região no contexto da globalização: o caso do Vale do Rio 

Pardo. In: VOGT, Olgário e SILVEIRA, Rogério. Vale do Rio Pardo: (re)conhecendo 

a região. Santa Cruz do Sul, RS: EDUNISC, 2001. 

FALKEMBACH, Elza Maria Fonseca. Texto/Contexto. IN: STRECK, Danilo Romeu; 

REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime (Orgs.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2010. p. 395 – 397. 

https://www.labrys.net.br/labrys22/education/edla.htm
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mostraextensaounisc/article/view/20712
https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/mostraextensaounisc/article/view/20712
http://www.aspta.org.br/revista-agriculturas/


 
337 

3
37

 

 

FARIA, Nalu. Economia feminista e agenda de luta das mulheres no meio rural. IN: 

BUTTO, Andrea (org.). Estatísticas rurais e a economia feminista: um olhar sobre o 

trabalho das mulheres. Brasília : MDA, 2009, p. 11-29 

FÁVERO, Osmar. Paulo Freire: primeiros tempos. Em Aberto, Brasília, v. 26, n. 90, p. 

47-62, jul./dez. 2013.  

FEDERECI, Sílvia. Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São 

Paulo: Editora Elefante, 2017. 

FEDERECI, Sílvia. Mulheres e caça às bruxas: da Idade Média aos dias atuais. São 

Paulo: Boitempo. 2019. 

FERNANDES, Elisângela. Desigualdades em campo. Revista Educação, nº 163, set, 

2011. Disponível em http://www.revistaeducacao.com.br/desigualdades-em-campo/. 

Acesso em jan/2019. 

FERNANDEZ, Brena Paulo Magno. Economia feminista: metodologias, problemas de 

pesquisa e propostas teóricas em prol da igualdade de gêneros. Revista de Economia 

Política, vol. 38, nº 3 (152), pp. 559-583, jul-set, 2018. 

FERRARI, Glaucia Maria; FERREIRA, Oseias Soares. Pedagogia da Alternância nas 

produções acadêmicas no Brasil (2007-2013).  Revista Brasileira de Educação do 

Campo, Tocantinópolis v. 1 n. 2 p. 495-523 jul./dez. 2016. 

FISCHER, Nilton Bueno; LOUSADA, Vinícius Lima. Ouvir. IN: STRECK, Danilo 

Romeu; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime (Orgs.). Dicionário Paulo Freire. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2010. p. 359 – 360. 

FRANCO, Maria Laura Puglisi Barbosa. Análise de Conteúdo. Brasília: Plano Editora, 

2003. 

FRASER, Nancy. Para uma crítica das crises do capitalismo: entrevista com Nancy 

Fraser. Perspectivas, São Paulo, v. 49, p. 161 – 185, jan-jun, 2017. 

FREIRE, Paulo.  Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 50ª ed. 2011a. 

FREIRE, Paulo. À sombra desta mangueira. São Paulo: Editora Olho d’Àgua, 1995. 

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade. 5ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1981. 



 
338 

3
38

 

 

FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011c. 

FREIRE, Paulo. Conscientização. São Paulo: Cortez, 2016. 

FREIRE, Paulo. Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a fazê-la melhor 

através da ação. IN: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Pesquisa Participante. São 

Paulo: Brasiliense, 1999. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2018. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 6.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um encontro com a pedagogia do oprimido. 

São Paulo: Paz e Terra, 2011b. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. São 

Paulo: Paz e Terra, 2014. 

FREIRE, Paulo. Professora, Sim; Tia, não: cartas a quem ousa ensinar. 23ª ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.  

FREIRE, Paulo; FAGUNDES, Antônio. Por uma pedagogia da pergunta. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

FREIRE, Paulo; NOGUEIRA, Adriano. Que fazer: Teoria e Prática na educação 

popular. 8ª ed., Petrópolis/RJ: Vozes, 2005. 

FREIRE, Paulo; SHOR, Ira. Medo e Ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1986. 

FREITAS, Luís Carlos de. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da 

Didática. 11ª ed. Campinas/SP: Papirus, 2012.   

FREITAS, Luís Carlos de. Reflexões sobre a luta de classe no interior da escola pública. 

IN: ORSO, P.J; GONÇALVEZ, S.R.; MATTOS, V.M. (Orgs). Educação e Luta de 

Classes. 2ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013. 



 
339 

3
39

 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Contexto e sentido ontológico, epistemológico e político da 

inversão educação e trabalho para trabalho e educação. Revista Contemporânea de 

Educação, vol. 10, n. 20, julho/dezembro, 2015. Disponível em 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/2729/2296. Acesso em 30 dez 2020. 

FRIGOTTO, Gaudêncio. O trabalho como princípio educativo. IN: CALDART, Roseli, 

et.al (Orgs.) Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro: Expressão Popular, 

2012. 

GAGO, Verónica. A potência Feminista, ou o desejo de transformar tudo. São Paulo: 

Elefante, 2020.  

GARCÍA-MARIRRODRIGA, Roberto e PUIG-CALVÓ, Pedro. Formação em 

alternância e desenvolvimento local: o movimento educativo dos Ceffa no mundo. Belo 

Horizonte: O Lutador, 2010.   

GEBARA, Ivone. As epistemologias teológicas e suas consequências. NEUENFELDT, 

Elaine; BERGESCH, Karen; PARLOW, Mara (orgs). Epistemologia, Violência e 

Sexualidade: Olhares do II Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião. São 

Leopoldo: Sinodal/EST, 2015. 

GEBARA, Ivone. Rompendo o Silêncio: Uma fenomenologia feminista do mal. São 

Paulo, Vozes, 2000. 

GHEDINI, Cecília Maria; ABREU, Claudia Barcelos de Moura. A Formação de 

Educadores na Perspectiva da Educação do Campo: reflexões sobre o Iº Curso de 

Pedagogia da Terra da Via Campesina. Revista Contexto & Educação, Ijuí: Editora 

Unijuí, Ano 25, nº 83, Jan./Jun. p. 83-108, 2010. 

GIMONET, Jean-Claude. Perfil, Estatuto e Funções dos Monitores. In: Pedagogia da 

Alternância: Alternância e Desenvolvimento. Primeiro Seminário Internacional. 

Brasília: União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas-UNEFAB, 1999. 

GIMONET, Jean-Claude. Praticar e compreender a Pedagogia da Alternância dos 

CEFFAS. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira 

de Educação, v. 16, n. 47, maio-ago. 2011. 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/view/2729/2296


 
340 

3
40

 

 

GOLDMAN, Wendy. Mulher, Estado e revolução: política familiar e vida social 

soviéticas, 19717 – 1936. São Paulo: Boitempo, Iskra Edições, 2014. 

GOMES, Antonio Carlos. A operacionalização do mercado institucional de alimentos 

no contexto do Vale do Rio Pardo: o caso da cooperativa Leoboqueirense de 

agricultores familiares. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – UNISC, 

2014.  

GOMES, Márcia. Destaque às Mulheres no trânsito. Portal do Trânsito e Mobilidade. 

08 mar 2019. Disponível em https://www.portaldotransito.com.br/opiniao/destaque-as-

mulheres-no-

transito/#:~:text=Para%20o%20homem%2C%20o%20carro,pa%C3%ADs%2C%20um

%20ter%C3%A7o%20s%C3%A3o%20mulheres. Acesso em nov 2020. 

GOMES, Romeu. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria 

Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 2002, pp.67-80. 

GÖRGEN, Sérgio Antônio, Frei. Trincheiras da resistência camponesa: sob o pacto do 

poder do agronegócio. Candiota/RS: Instituto Cultural Padre Josimo, 2017. 

GRANEREAU, Abbé. O livro de Lauzun onde começou a pedagogia da alternância. 

Fortaleza: Edições UFC, 2020. 

GRAZIELI. Entrevista.  [06/12/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Santa Cruz do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (10 min.). 

GUEDES, Moema de Castro. A presença feminina nos cursos universitários e nas pós-

graduações: desconstruindo a ideia da universidade como espaço masculino. História, 

Ciências, Saúde, Manguinhos, Rio de Janeiroc, v.15, suplemento, p.117-132, jun. 2008. 

Disponível em <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

59702008000500006. Acesso em 04 nov 2020. 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Editora Vértice, 1990. 

HARAWAY, Donna. “Gênero” para um dicionário marxista: a política sexual de uma 

palavra. Cadernos Pagu, 22, 2004, p.201-246. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n22/n22a09.pdf>   

https://www.portaldotransito.com.br/opiniao/destaque-as-mulheres-no-transito/#:~:text=Para%20o%20homem%2C%20o%20carro,pa%C3%ADs%2C%20um%20ter%C3%A7o%20s%C3%A3o%20mulheres.
https://www.portaldotransito.com.br/opiniao/destaque-as-mulheres-no-transito/#:~:text=Para%20o%20homem%2C%20o%20carro,pa%C3%ADs%2C%20um%20ter%C3%A7o%20s%C3%A3o%20mulheres.
https://www.portaldotransito.com.br/opiniao/destaque-as-mulheres-no-transito/#:~:text=Para%20o%20homem%2C%20o%20carro,pa%C3%ADs%2C%20um%20ter%C3%A7o%20s%C3%A3o%20mulheres.
https://www.portaldotransito.com.br/opiniao/destaque-as-mulheres-no-transito/#:~:text=Para%20o%20homem%2C%20o%20carro,pa%C3%ADs%2C%20um%20ter%C3%A7o%20s%C3%A3o%20mulheres.


 
341 

3
41

 

 

HARAWAY, Donna. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 

privilégio da perspectiva parcial. Cadernos Pagu (5), p. 07-41, 1995. Disponível em < 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773/1828>. 

Acesso em 30 nov 2020. 

HARDING, Sandra.¿Una filosofía de la ciencia socialmente relevante? Argumentos en 

torno a la controversia sobre el Punto de vista feminista. IN: GRAF, Norma Blazquez; 

PALACIOS, Fátima Flores; EVERARDO Maribel Ríos (Orgs).  Investigación feminista 

: epistemología, metodología y representaciones sociales. México: UNAM, Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades: Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias: Facultad de Psicología, 2012. 

HERRERO, Yayo. A vida em situação de guerra: coronavírus e a crise ecológica e social. 

IN: ISLA, Ana, NOBRE,  Miriam, MORENO, Renata, IYUSUKA, Sheyla Saori, 

HERRERO, Yayo. Economia feminista e ecológica: resistências e retomadas de corpos 

e territórios. São Paulo: SOF Sempreviva Organização Feminista, 2020. 

HERRERO, Yayo. Yayo Herrero sobre Ecofeminismo [áudio]. 2019. (1h40m32s). 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=F9vA4tOFndo&t=3586s> Acesso 

em: 17 set. 2020. 

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça:  Interseccionalidade e consubstancialidade das 

relações sociais. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 26, n. 1, junho, 2014. 

HIRATA, Helena. Mudanças e permanências nas desigualdades de gênero: divisão 

sexual do trabalho numa perspectiva comparativa. Análise. São Paulo: Friedrich-Ebert-

Stiftung (FES) Brasil, nº 7, 2015. 

IBGE. Censo Demográfico. 2010. Disponível em 

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/universo-

caracteristicas-da-populacao-e-dos-domicilios. Acesso em 02 jan 2021. 

IBGE. Educação e Qualificação Profissional. Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua - Pnad Contínua, 2017. Disponível em 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100061.pdf.  Acesso em 22 dez 2020.  

IBGE. Estatísticas de Gênero indicadores sociais das mulheres no Brasil. Estudos e 

Pesquisas, Informação Demográfica e Socioeconômica, n.38, 2018. Disponível em 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773/1828
https://www.youtube.com/watch?v=F9vA4tOFndo&t=3586s
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/universo-caracteristicas-da-populacao-e-dos-domicilios
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/censo-demografico/demografico-2010/universo-caracteristicas-da-populacao-e-dos-domicilios
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100061.pdf


 
342 

3
42

 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf. Acesso em 

30 jan 2019. 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Pnad Contínua, 2016. 

Disponível em < https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-

nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=o-que-e>. Acesso 30 

nov 2020. 

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população 

brasileira. Estudos e Pesquisas Informação Demográfica e Socioeconômica, nº 43, Rio de 

Janeiro: Ministério da Economia, Brasil, 2020. Disponível em < 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf?fbclid=IwAR1PRgDCD

yOYWJSJxldaMYJbfTuHtgTI5sPFiCWO7UF8r0lB75Iv0niqTVE>. Acesso em 16 nov 

2020.  

INEP. Censo da Educação Superior, 2016. Disponível em < 

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/mulheres-

sao-maioria-na-educacao-superior-brasileira/21206>. Acesso em 4 dez 2020. 

INÊS. Entrevista.  [17/08/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. Santa 

Cruz do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (35 min.). 

IPEA - Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada. Estupro no Brasil: uma radiografia 

segundo os dados da Saúde (versão preliminar). Brasília, 2014. Disponível em < 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadi

est11.pdf>. Acesso em jan 2021. 

JAPPE, Sílvia Naiane. Quintais Orgânicos: saberes, fertilidade do solo e segurança 

alimentar. Projeto Profissional da Jovem – PPJ. Escola Família Agrícola de Santa Cruz 

do Sul – EFASC, Herveiras, 2017. 

JOICE. Entrevista.  [18/08/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. Santa 

Cruz do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (35 min.). 

JORNAL GAZETA DO SUL. Projeto cultiva 34 hectares de frutas em 11 anos. Ano 

76, nº 2031, Santa Cruz do Sul/RS,19 e 20 setembro, 2020. 

JORNAL SERRANO. Jovem herveirense se destaca com projeto “Quintais 

Orgânicos” da EMBRAPA. Ano XVI, nº 808, Barros Cassal/RS, 30 outubro, 2020.  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?=&t=o-que-e
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf?fbclid=IwAR1PRgDCDyOYWJSJxldaMYJbfTuHtgTI5sPFiCWO7UF8r0lB75Iv0niqTVE
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf?fbclid=IwAR1PRgDCDyOYWJSJxldaMYJbfTuHtgTI5sPFiCWO7UF8r0lB75Iv0niqTVE
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/mulheres-sao-maioria-na-educacao-superior-brasileira/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/mulheres-sao-maioria-na-educacao-superior-brasileira/21206
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf


 
343 

3
43

 

 

KELLER, Evelyn Fox. Qual foi o impacto do feminismo na ciência?. Cadernos Pagu, 

27, jul-dez, 2006.  

KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de 

Janeiro: Cobogó, 2019. 

KNABBEN, Virginia Mendonça. Ana Maria Primavesi: história de vida e agroecologia. 

São Paulo: Expressão Popular, 2017.  

KNABBEN, Virginia Mendonça. Entrevista Canal Youtube REDE TVT. “Cartilha da 

Terra” lança série de homenagens ao centenário de Ana Maria Primavesi [vídeo], 2020. 

(28m5s). Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=1YK_BbfISkE> 

Acessado em 07 out 2020.  

KOSIK, Karel. Dialética do Concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.  

KRUPSKAYA, Nadezhda Konstantinovna. A mulher e a educação das crianças (1899). 

IN: FREITAS, Luiz Carlos de & CALDART, Roseli Salete (Orgs.). A construção da 

Pedagogia Socialista: escritos selecionados. São Paulo: Expressão Popular, 2017. 

LAGARDE Y DE LOS RIOS, Marcela. Claves feministas para la negociación en el 

amor. Managua, México: Puntos de Encuentro, 2001. 

LAGARDE Y DE LOS RIOS, Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, 

monjas, putas, presas y locas. 2ª ed. México: Siglo XXI Editores, 2015. 

LANDER, E. Ciências Sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. LANDER, E. (Org.). A 

colonialidade do saber. Eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-

americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 21-55. 

LEITE, Sérgio Celani. Escola Rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: 

Cortez, 1999. 

LERNER, Gerda. A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos 

homens. São Paulo: Cultrix, 2019. 

LETÍCIA. Entrevista.  [09/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. Rio 

Pardo/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (30 min.). 

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas. Educar, n. 17, 

Curitiba: Editora da UFPR, 2001, p. 153-176.  

https://www.youtube.com/watch?v=1YK_BbfISkE


 
344 

3
44

 

 

LIMA, Aline & QUEIROZ, Ana Luisa. Mulheres Invisíveis: refletindo sobre o direito 

humano à alimentação, mulheres e agroecologia. IN: Mulheres e Soberania Alimentar: 

sementes de mundo possíveis. Rio de Janeiro: Instituto Políticas Alternativas para o Cone 

Sul, 2019. 

LIMA, Inácio Pereira.  Avaliação da contaminação do leite materno pelo agrotóxico 

glifosato em puérperas atendidas em maternidades públicas do Piauí. Dissertação 

(Mestrado), Universidade Federal do Piauí, Programa de Pós - Graduação em Saúde da 

Mulher, 2017. 

LINDA. Entrevista.  [02/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Venâncio Aires/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (50 min.). 

LÖWY, Michael. Ideologias e Ciências Sociais: elementos para uma análise marxista. 

São Paulo: Cortez, 2015. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em Educação: Abordagens 

Qualitativas. 2ªed. Rio de Janeiro: E.P.U., 2015. 

LUGONES, María. Colonialidad y género. Tabula Rasa, Núm. 9, julio-diciembre, 2008, 

pp. 73-101. 

LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, 

Florianópolis, 22(3): 320, setembro-dezembro, 2014. 

LUKÁCS, György. Para a ontologia do Ser Social: o Trabalho. IN: Il Lavoro, primeiro 

capítulo do segundo tomo de Per uma Ontologia dell’Essere Sociale. Roma: Editori 

Riuniti, 1981 (Tradução: Prof. Ivo Tonet (UFAL)).  

MAIRA. Entrevista.  [31/03/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Santa Cruz do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (70 min.). 

MARLEIDE. Entrevista.  [23/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

São Luiz/MA, 2020. 1 arquivo. mp3 (85 min.). 

MARTINS, André Silva; NEVES, Lúcia Maria Wanderley. Pedagogia do Capital. IN: 

IN: CALDART, Roseli, et.al (Orgs.) Dicionário da Educação do Campo. Rio de 

Janeiro: Expressão Popular, 2012. 

MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. 1ª ed. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2004. 



 
345 

3
45

 

 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro 1: o processo de produção 

do capital. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013. 

MARX, Karl.; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Expressão Popular, 

2009. 

MARX, Karl.; ENGELS, Friedrich.Manifesto do Partido Comunista.1ªed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2008.   

MATOS, Marlise. Cidadania por que, quando, para que e para quem. Desafios 

Contemporâneos ao Estado e à Democracia inclusiva. In: MATOS, Marlise; LINO, 

Nilma; DAYRELL Juarez. In: Cidadania e a luta por direitos humanos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais. Belo Horizonte, UFMG, 2009. 

MATOS, Marlise; PARADIS, Clarisse Goulart. Desafios à despatriarcalização do Estado 

brasileiro. Cadernos Pagu, 43, julho-dezembro de 2014, p. 57-118. Disponível em < 

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n43/0104-8333-cpa-43-0057.pdf>.   

MEC. Notas Estatísticas Censo Escolar 2016. Brasília/DF: INEP, 2017. 

MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2008. 

MIGNOLO, Walter. Os esplendores e as misérias da “ciência”: colonialidade, geopolítica 

do conhecimento e pluri-versalidade epistêmica. In: SANTOS, Boaventura de Souza 

(Org.). Conhecimento prudente para uma vida decente: um discurso sobre as ciências 

revisitado. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

MILLAN, F.T. Um kairos teo-pedagógico: teología de la libertacion como educación 

popular. IN: STRECK, D.R.; ESTEBAN, M.T. (Orgs). Educação Popular: lugar de 

construção social coletiva. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013, p. 173-187.  

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis/RJ: Vozes, 2002. 

MOLINA, Mônica Castagna; SÁ, Lais Mourão. Escola do Campo. IN: IN: CALDART, 

Roseli, et.al (Orgs.) Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro: Expressão 

Popular, 2012. 

MORAES, Maria Lygia Quartim de. Marxismo e feminismo: afinidades e diferenças. 

Crítica Marxista, São Paulo, Boitempo, v.1, n. 11, 2000, p. 89-97.  

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n43/0104-8333-cpa-43-0057.pdf


 
346 

3
46

 

 

MORETTI, Cheron Zanini. Resistência. IN: STRECK, Danilo Romeu; REDIN, Euclides; 

ZITKOSKI, Jaime (Orgs.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2010. p. 359 – 360. 

MORETTI, Cheron Zanini; ADAMS, Telmo. Pesquisa Participativa e Educação Popular: 

epistemologias do sul. Educação & Realidade. Porto Alegre, v.36, n. 2, p. 447-463, 

maio/ago. 2011. Disponível em http://www.ufrgs.br/edu_realidade.  

MORETTI, Cheron Zanini; CORRÊA, Aline Mesquita; VERGUTZ, Cristina Luisa 

Bencke. Diálogos entre a pedagogia da alternância e a educação popular: 

possibilidades emancipatórias numa escola família agrícola. Anais XI ANPED-Sul. 

Curitiba: UFPR, 2016.   

MORETTI, Cheron Zanini; EGGERT, Edla. Mulheres, experiência e mediação: 

encontros possíveis/necessários[?] entre a cidadania e a pedagogia. IN: ADAMS, Telmo; 

STRECK, Danilo Romeu; MORETTI, Cheron Zanini (Orgs.). Pesquisa-Educação: 

mediações para a transformação social. Curitiba: Appris, 2017. p.45-63. 

MORETTI, Cheron Zanini; ROSA, Graziela Rinaldi da. Descautivar o pensamento 

pedagógico latino-americano: (Des)colonização e (Des)patriarcalização a partir da crítica 

feminista. IN: Rev. Bras. Educ. Camp. Tocantinópolis v. 3 n. 4 set./dez., 2018, p. 1105-

1127. 

MORETTI, Cheron Zanini; STRECK, Danilo Romeu; PITANO, Sandro de Castro 

(ORGs). Paulo Freire no Rio Grande do Sul: legado e reinvenção. Caxias do Sul, RS: 

Educs, 2018. 

MORETTI, Cheron Zanini; VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke. Paulo Freire e 

reinvenção pedagógica nas Escolas Famílias Agrícolas (EFAs) no Rio Grande do Sul. IN: 

MORETTI, Cheron Zanini; STRECK, Danilo Romeu; PITANO, Sandro de Castro 

(ORGs). Paulo Freire no Rio Grande do Sul: legado e reinvenção. Caxias do Sul, RS: 

Educs, 2018, p. 133-156. 

MOROSINI, Marília Costa; FERNANDES, Cleoni Maria Barboza. Estado do 

Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. IN: Educação Por Escrito, Porto 

Alegre, v. 5, n. 2, p. 154-164, jul.-dez. 2014. 



 
347 

3
47

 

 

MOTA NETO, João Colares da. Por uma pedagogia decolonial na América Latina: 

reflexões em torno do pensamento de Paulo Freire e Orlando Fals Borda. Curitiba: CRV, 

2016. 

MURAKAMI, Yumie et al.. Intoxicação crônica por agrotóxicos em fumicultores. 

Revista Saúde Debate. Rio de Janeiro, v. 41, n.113, p. 563-576, abri-jun, 2017. 

MURARO, Rose Marie. A mulher do terceiro milênio: uma história da mulher através 

dos tempos e suas perspectivas para o futuro. 8ª ed. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos 

Tempos, 2002. 

NETO, Luiz Bezerra. Educação rural no Brasil: do ruralismo pedagógico ao 

movimento por uma educação do campo. Uberlândia: Navegando Publicações, 2016. 

NEUENFELDT, Elaine. Abrindo as janelas – Olhares da Teologia Feminista, Gênero e 

Religião sobre Epistemologia, Violência e Sexualidade. IN: NEUENFELDT, Elaine; 

BERGESCH, Karen; PARLOW, Mara (orgs). Epistemologia, Violência e Sexualidade: 

Olhares do II Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião. São Leopoldo: 

Sinodal/EST, 2015. 

NOSELLA, Paolo. Educação no campo: origens da Pedagogia da Alternância no Brasil. 

Vitória: EDUFES, 2012a. 

NOSELLA, Paolo. Trabalho e Educação. IN: GOMEZ, Carlos Minayo [et.al]. Trabalho 

e conhecimento: dilemas na educação do trabalhador. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2012b. 

NOSELLA. Paolo. Origens da Pedagogia da Alternância. Brasília: União Nacional das 

Escolas Famílias Agrícolas – UNEFAB, 2007.  

OBSERVATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA UNISC (OBSERVA 

DR) (2020). Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Disponível em: 

http://observadr.org.br/portal/. Acessado em jan 2020. 

OIT. Organização Internacional do Trabalho. Convenção 182 – C182 – Convenção sobre 

Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua 

eliminação. 2000 <http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236696/lang--

pt/index.htm> Acesso em 02 nov 2020.  

OLIVEIRA, Adroaldo, VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke Vergutz. Gráficos dos dados 

das escolas do campo: escolas, matrículas, docentes e turmas do Vale do Rio Pardo no 

http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236696/lang--pt/index.htm
http://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236696/lang--pt/index.htm


 
348 

3
48

 

 

período de 2007 a 2019. Observatório da Educação do Campo do Vale do Rio Pardo da 

UNISC, 2020. 

OLIVEIRA, Adroaldo. Entrevista com monitor da EFASC, Santa Cruz do Sul/RS, 

dezembro, 2020. Entrevista concedida a Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

OLIVEIRA, Lia Maria Teixeira de; CAMPOS, Marília. Educação Básica do Campo. IN: 

IN: CALDART, Roseli, et.al (Orgs.) Dicionário da Educação do Campo. Rio de 

Janeiro: Expressão Popular, 2012. 

OLIVEIRA, Vera; ARZABE, Cristina; OLIVEIRA, Marcelo. Mulheres Rurais. Censo 

Agropecuário 2017. Termo de Compromisso IBGE/MAPA/EMBRAPA, D.O.U 

178/2048, seção 3, p. 109, Brasília, março 2020. Disponível em < 

https://www.embrapa.br/documents/10180/1645386/Mulheres+Rurais+-

+Censo+Agro+2017/fc59f4c6-c94d-6b78-887d-5a64b1a70a7d>. Acesso em 25 nov 

2020.  

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia Gera das Nações 

Unidas, 10 setembro, 1948. Disponível em 

<https://www.unidospelosdireitoshumanos.org.br/what-are-human-rights/universal-

declaration-of-human-rights/?. Acesso em 18 nov 2020.  

ONU. ONU Mulheres. Disponível em < https://www.onumulheres.org.br/>. Acesso em 

22 de out 2020. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. 6ª ed. 

Campinas/SP: Editora da Unicamp, 2007. 

OXFAM Brasil. O Vírus da Fome: como o coronavírus está aumentando a fome em um 

mundo faminto. Pinheiros/São Paulo, 2020. Disponível em 

<https://d2v21prk53tg5m.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Virus-

da-Fome-embargado-FINAL-1.pdf>, Acesso em 29 nov 2020. 

OXFAM. A distância que nos une: um retrato das desigualdades brasileiras. São Paulo: 

Brief Comunicação. 2017. Disponível em <www.oxfam.org.br>. Acessado em 

nov./2017. 

PALUDO, Conceição (Org.) Mulheres, luta e resistência: em defesa da vida. São 

Leopoldo: Cebi, 2009. 

https://www.embrapa.br/documents/10180/1645386/Mulheres+Rurais+-+Censo+Agro+2017/fc59f4c6-c94d-6b78-887d-5a64b1a70a7d
https://www.embrapa.br/documents/10180/1645386/Mulheres+Rurais+-+Censo+Agro+2017/fc59f4c6-c94d-6b78-887d-5a64b1a70a7d
https://www.onumulheres.org.br/


 
349 

3
49

 

 

PALUDO, Conceição. Educação Popular em busca de alternativas: uma leitura desde 

o campo democrático popular. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001. 

PASSOS, Luiz Augusto. Trama. IN: STRECK, Danilo Romeu; REDIN, Euclides; 

ZITKOSKI, Jaime (Orgs.). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2010. p. 406 – 407. 

PATEMAN, Carole. O contrato sexual. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 

PAULILO, Maria Ignez S. FAO, Fome e Mulheres Rurais. IN: DADOS - Revista de 

Ciências Sociais, RiodeJaneiro, vol.56, nº 2, 2013, p.285 a 310. 

PAULILO, Maria Ignez S. Mulheres Rurais: quatro décadas de diálogo. Florianópolis: 

Ed. da UFSC, 2016.  

PERROT, Michelle. Minha história sobre as mulheres. São Paulo: Contexto, 2007. 

PISTRAK, M. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 

2000. 

PLANO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR EFASC 2020. Escola Família Agrícola 

de Santa Cruz do Sul – EFASC. Santa Cruz do Sul: EFASC, 2020. 

POLLAK, M. Memória, esquecimento, silêncio. Revista Estudos Históricos, Vol. 2, Nº 

3,1989, p. 3-15.  

POZZEBON, Adair. A inserção socioprofissional dos jovens egressos da Escola 

Família Agrícola de Santa Cruz do Sul no Vale do Rio Pardo, RS: uma contribuição 

para o desenvolvimento rural. 2015. 183f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento 

Rural) – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2015. 

POZZEBON, Adair. Entrevista com Secretário Executivo da AGEFA, Santa Cruz do 

Sul/RS, dezembro, 2018. Entrevista concedida a Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

PRIMAVESI, Ana. Manual do solo vivo: solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. 

2ªed.rev. São Paulo: Expressão Popular, 2016. 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do Poder e Classificação Social. In: SANTOS, 

Boaventura de Souza; MENESES, Maria Paula (Orgs.). Epitesmologias do Sul. 

Coimbra: Edições Almedina, 2010, pp.84-130. 



 
350 

3
50

 

 

RAMOS, Marise. Pedagogia das Competências. IN: IN: CALDART, Roseli, et.al (Orgs.) 

Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro: Expressão Popular, 2012. 

REDIN, Euclides. Silêncio. IN: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, 

Jaime José (Orgs). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010, p. 

371 – 373. 

RELATÓRIO EFASC EM TEMPOS DE PANDEMIA 2020. Escola Família Agrícola 

de Santa Cruz do Sul – EFASC. Santa Cruz do Sul: EFASC, 2020. 

RIBEIRO, Djamila. O que é: lugar de fala? Belo Horizonte/MG: Letramento: 

Justificando, 2017. 

RIBEIRO, Marlene. Movimento camponês, trabalho e educação: liberdade, 

autonomia, emancipação: princípios/finas da formação humana. 1. ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2010. 

RIBEIRO, Marlene. Pedagogia da alternância na educação rural/do campo: projetos em 

disputa. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.34, n.1, p. 027-045, jan./abr. 2008. 

ROBERTA. Entrevista.  [30/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Sinimbu/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (65 min.). 

ROMÃO, José Eustáquio. Educação. IN: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides; 

ZITKOSKI, Jaime José (Orgs). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, 2010, p. 133-134. 

ROMÃO, José Eustáquio. Ontologia (Freiriana). IN: STRECK, Danilo R.; REDIN, 

Euclides; ZITKOSKI, Jaime José (Orgs). Dicionário Paulo Freire. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2010, p. 292-294. 

ROMÃO, José Eustáquio; GADOTTI, Moacir. Paulo Freire e Almícar Cabral: a 

descolonização das mentes. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2012. 

ROSENDO, Daniela. Sensível ao cuidado: uma perspectiva ética ecofeminista. Curitiba: 

Editora Prismas, 2015.  

ROSENDO, Daniela; ZIRBEL, Ilze. Dominação e sofrimento: um olhar ecofeminista 

animalista a partir da vulnerabilidade. IN: ROSENDO, Daniela; OLIVEIRA, Fábio A. 

G.; CARVALHO, Príscila; KUHNEN, Tânia A. (Org.) Ecofeminismos: fundamentos 

teóricos e práxis interseccionais. Rio de Janeiro: Ape’Ku, 2019. 



 
351 

3
51

 

 

ROSINÉIA. Entrevista.  [22/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Rio Pardo/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (105 min.). 

SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. São Paulo: 

Expressão Popular, 2013. 

SAFFIOTI, Heleieth. A transgressão do tabu do incesto. Relatório apresentando ao 

CNPq, 96p. Apoio: CNPQ, 1992. 

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Expressão Popular, 

2015. 

SAFFIOTI, Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna. Coleção Polêmica, 1987. 

SALVARO, Ilka Jacinto; LAGO, Mara Coelho de Souza; WOLFF, Cristina Scheibe. 

“Mulheres agricultoras” e “mulheres camponesas”: lutas de gênero, identidades políticas 

e subjetividades. Revista Psicologia & Sociedade, Belo Horizonte, v. 25, n. 1, 2013. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a 

uma ecologia de saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 78, p. 3-46, Outubro, 

2007. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das 

emergências. Revista Crítica de Ciências Sociais, 63, out 2002: p. 237-280. 

SANTOS, Boaventura de Souza; MENESES, Maria Paula (Orgs.). Epistemologias do 

Sul. Coimbra: Edições Almedina, 2010. 

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. 

Revista Brasileira de Educação, v. 12 n. 34 jan./abr. 2007, p. 152 – 180. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf . Acesso em abril/2018. 

SCHNEIDER, Selma. Educação do Campo e Sustentabilidade: o caso da Escola 

Família Agrícola em Santa Cruz do Sul – RS. 2012, 105f. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional) – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento 

Regional, Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Santa Cruz do Sul, 2012. 

SCOTT, Joan.  Gênero, uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade. 

Porto Alegre: UFGRS, v. 20, jul./dez. 1995. 



 
352 

3
52

 

 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL. Indicadores da Violência Contra a Mulher – Lei Maria da Penha. 2020. 

Disponível em < https://ssp.rs.gov.br/indicadores-da-violencia-contra-a-mulher>. Acesso 

em 05 jan 2021. 

SENNA, Thaiz Carvalho. Zhenotdel – A seção de mulheres do partido bolchevique 

soviético. Anais XV Encontro Regional de História: Ofício do Historiador – Ensino e 

Pesquisa. ANPUH-Rio, São Gonçalo/RJ: FFP/UERJ, 2012. 

SEVILLA GUZMÁN, Eduardo. Uma estratégia de sustentabilidade a partir da 

Agroecologia. IN: Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, 

v.2, n.1, jan./mar.2001. 

SHIVA, Vandana. Deixem-nos sobreviver: Mulheres, Ecologia e desenvolvimento. IN: 

Mulheres curando a Terra: mulheres do terceiro mundo na ecologia, no feminismo e 

na religião. São Paulo: Paulinas, 2000. 

SHIVA, Vandana. Entrevista Vandana Shiva: Ecofeminismo vc capitalismo. Canal 

Pikara Magazine, 31 março 2017. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=tAYoGLcss7I>. Acesso em 10 out 2020. 

SHIVA, Vandana. Monocultura da mente: perspectivas da biofiversidade e da 

viotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003. 

SILIPRANDI, Emma. Desafios para a extensão rural: o "social" na transição 

agroecológica. Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto 

Alegre, v.3, n.3, Jul/Set 2002. 

SILIPRANDI, Emma. Mulheres e Agroecologia: a construção de novos sujeitos políticos 

na agricultura familiar. Revista Brasileira de Agroecologia, [S.l.], v. 4, n. 3, dec. 2009. 

ISSN 1980-9735. Disponível em: <http://revistas.aba-

agroecologia.org.br/index.php/rbagroecologia/article/view/9622 

SILIPRANDI, Emma. Mulheres e agroecologia: transformando o campo, as florestas e 

as pessoas. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2015. 

SILVEIRA, Evandro da Rosa; COSTA, João Paulo Reis. A Feira Pedagógica no 

processo de construção de jovens do campo e de produção e comercialização de 

alimentos agroecológicos. Artigo Final (Curso de Especialização em Educação do 

https://ssp.rs.gov.br/indicadores-da-violencia-contra-a-mulher
https://www.youtube.com/watch?v=tAYoGLcss7I


 
353 

3
53

 

 

Campo e Desenvolvimento Regional). Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do 

Sul, 2019. 

SÍLVIA. Entrevista.  [09/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Herveiras/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (70 min.). 

SIMON, Everton Luiz. Do garfo à pena: uma história da alimentação do Rio Grande 

do Sul a partir de relatos de viajantes oitocentistas. 2019. Tese (Programa de Pós-

Graduação em História). Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINO, São 

Leopoldo, 2019. 

SOF Sempreviva Organização Feminista; Gênero e Número. Relatório Pesquisa Sem 

parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, 2020. Disponível em < 

http://mulheresnapandemia.sof.org.br/>. Acesso em 20 dez 2020. 

SOFIA. Entrevista.  [17/08/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. Santa 

Cruz do Sul/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (30 min.). 

SOUZA, Mariana Barbosa de; VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke; COSTA, João Paulo 

Reis. A questão de gênero na Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul: um olhar 

sobre o estágio de vivência.  Revista Interinstitucional Artes de Educar. Rio de Janeiro, 

v. 3 n. 1 – p.104-118, mar – jun. 2017.  

STAMATTO, Maria Inês Sucupira. Um olhar na História: a mulher na escola (Brasil: 

1549 – 1910). Programa de Pós-Graduação em Educação – UFRN. II Congresso 

Brasileiro de História da Educação, 2002. 

STRECK, Danilo Romeu. Descolonizar a participação: pautas para a pedagogia latino-

americana. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, Edição Especial, n. 2m p. 189-202, set. 

2017. 

STRECK, Danilo Romeu. Entre emancipação e regulação: (des)encontros entre educação 

popular e movimentos sociais. Revista Brasileira de Educação v. 15 n. 44 maio/ago. 

2010.   

STRECK, Danilo Romeu. Pedagogia no encontro de tempos: o moderno e o pós-moderno 

em Paulo Freire a partir de algumas metáforas. IN: Revista Educação, UFSM, Vol. 25 - 

N° 01, jan./jun. 2000. Disponível em < https://periodicos.ufsm.br/>.  

http://mulheresnapandemia.sof.org.br/


 
354 

3
54

 

 

STRECK, Danilo Romeu; ADAMS, Telmo. Pesquisa Participativo, emancipação e 

(des) colonialidade. Curitiba, PR: CRV, 2014. 

SUELLYM. Entrevista.  [24/07/2020]. Entrevistadora: Cristina Luisa Bencke Vergutz. 

Rio Pardo/RS, 2020. 1 arquivo. mp3 (58 min.). 

TADDEI, Paulo Eduardo Dias; PALUDO, Conceição. Fundamentos da educação: 

ontologia e epistemologia em Marx e Freire. Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v. 26, 

n. 1, jan/abr. 2018. Disponível em: 

<https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/9051>. Acesso em: 29 dez 

2020.  

TEIXEIRA, Edival Sebastião; BERNARTT, Maria de Lourdes; TRINDADE, Glademir 

Alves.  Estudos sobre Pedagogia da Alternância no Brasil: revisão de literatura e 

perspectivas para a pesquisa. In: Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v.34, n.2, p. 

227-242, maio/ago. 2008. 

THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria: ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1981.  

THOMPSON, Edward P. Tradición, revuelta y consciência de clase. Barcelona: 

Editorial Grijalbo, 1984.  

TOLEDO, C. Gênero & Classe. São Paulo: Ed. Sundermann, 2017.  

TORRES, Afonso. Hacer Historia desde Abajo Y desde el Sur. Bogotá, Colômbia: 

Ediciones desde abajo, 2017. 

TRT. Coronavírus última situação (COVID-19), 2021. Disponível em 

https://www.trt.net.tr/portuguese/covid19. Acesso em 20 mar 2021. 

UNEFAB. União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil. Apresentação no 

Seminário Internacional dos 50 anos do MEPES. Piúma/ES, outubro, 2018. 

URPIA, Ana Maria de Oliveira; SAMPAIO, Sônia Maria Rocha. Mães e universitárias: 

transitando para a vida adulta. In: SAMPAIO, Sônia Maria Rocha (Org.). Observatório 

da vida estudantil: primeiros estudos [online]. Salvador: EDUFBA, 2011, pp. 145-168.  

VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke Vergutz; OLIVEIRA, Adroaldo. Contextualização 

das Escolas do Campo do Vale do Rio Pardo. Audiência Pública Diretrizes 

https://www.trt.net.tr/portuguese/covid19


 
355 

3
55

 

 

Curriculares para a Educação Básica do Campo e Reforma do Ensino Médio. Santa Cruz 

do Sul: CEED/RS, 2017. 

VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke. Aprendizagens na Pedagogia da Alternância da 

Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul. Dissertação de Mestrado em Educação, 

Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, 2013. 

VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke. Diário de Campo. Santa Cruz do Sul, 2020. 

VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke. Respostas questionário Google Formulário. Pesquisa 

Doutorado em Educação- Pedagogia das vozes e dos silêncios: experiências  das mulheres 

na pedagogia da alternância da EFASC. 2020. Disponível em < 

https://docs.google.com/forms/d/1Agjvi3wkYtmq0pRpO7t9hCtm7lHo_sx4RKeRQ-

XlIQI/edit>.  

VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke; CORRÊA, Aline Mesquista. A articulação família, 

seus sujeitos e seus conhecimentos na pedagogia da alternância de uma escola família 

agrícola. Anais ANPED Sul, Porto Alegre, 2018. Disponível em < 

http://anais.anped.org.br/regionais/p/sul2018/trabalhos>. Acesso 30 nov 2020. 

VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke; CORRÊA, Aline Mesquita; MORETTI, Cheron 

Zanini. Mulheres, agroecologia e emancipação: aproximações epistemológicas freirianas 

na EFASC. IN: GRANDO, Beleni Saléte; PEREIRA, Lisanil da Conceição Patrocínio, 

CUNHA, Tereza; FERREIRA, Waldineia Antunes Alcântara (Orgs.). Mulheres, 

culturas e identidades. Série Mulheres, territórios e identidades, volume 2. Curitiba/PR: 

CRV, 2018, p. 55 – 70. 

VERGUTZ, Cristina Luisa Bencke; SILVEIRA, Éder da Silva; MORETTI, Cheron 

Zanini. Mulheres e enquadramento de memória na história da pedagogia da alternância. 

IN: GRANDO, Beleni Saléte; PEREIRA, Lisanil da Conceição Patrocínio, CUNHA, 

Tereza; FERREIRA, Waldineia Antunes Alcântara (Orgs.). (sem título). Epistemologia 

do Sul: mulheres & identidades. Série Mulheres, territórios e identidades, volume 3. 

Curitiba/PR: CRV, 2019, p. 139 – 155. 

WANDERLEY, Maria Nazareth Baudel, Prefácio. Para além da produção: 

multifuncionalidade e agricultura familiar, Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 

WOLF, Naomi. O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contras as 

mulheres. 10ª ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2020.  

https://docs.google.com/forms/d/1Agjvi3wkYtmq0pRpO7t9hCtm7lHo_sx4RKeRQ-XlIQI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Agjvi3wkYtmq0pRpO7t9hCtm7lHo_sx4RKeRQ-XlIQI/edit
http://anais.anped.org.br/regionais/p/sul2018/trabalhos


 
356 

3
56

 

 

WOOLF, Virgínia. Um teto todo seu. São Paulo: Tordesilhas, 2014. 

ZAMBERLAN, Sérgio. Formação e Desenvolvimento Sustentável: o lugar da família - 

na vida institucional da escola-família - Participação e Relações de Poder, 2003. 

Dissertação (Mestrado Internacional em Ciências da Educação) - Universidade Nova de 

Lisboa – Portugal - Faculdade de Ciências e Tecnologia e Université François Rabelais 

de Tours – France - Département des Sciences de l’Éducation et de la formation, 2003. 

ZIRBEL, Ilze. Uma teoria político-feminista do cuidado. 2016. 260p. Tese (Doutorado 

em Filosofia) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2016.  



 
357 

3
57

 

 

ANEXO A – Termo de assentimento de menor ou incapacitado 

 

PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa PEDAGOGIA DAS VOZES E DOS SILÊNCIOS: 

EXPERIÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS DAS MULHERES NA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA DA 

ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SANTA CRUZ DO SUL - EFASC. Sua família (tutores e/ou tutoras) 

permitiram sua participação. Nessa pesquisa, queremos analisar a presença e a ausência das epistemologias 

das mulheres na dinâmica da pedagogia da alternância da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul 

enquanto processo educativo contextualizado e embasado na articulação trabalho e educação, no qual as 

mulheres da pedagogia da alternância da EFASC constituem uma pedagogia das vozes e uma pedagogia 

dos silêncios por meio de resistências tramadas pelas suas experiências no trabalho doméstico, no cuidado 

e também na produção agrícola.  

Os e as jovens que irão participar dessa pesquisa têm de quatorze (14) a vinte e dois (22) anos de idade. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu. Não haverá nenhum problema se 

não participar ou se quiser desistir depois de iniciada a pesquisa. A pesquisa será feita no/a Escola Família 

Agrícola de Santa Cruz do Sul – EFASC e na sua residência, onde os e as jovens serão entrevistas, 

observadas e participarão de encontros entre todas os sujeitos de pesquisa durante o ano de 2019 e 2020. 

Para isso, será usado para o registro Diário de Campo e máquinas fotográficas. Caso aconteça algo errado, 

você pode nos procurar pelos telefones 51-999763173 da pesquisadora Cristina Luisa Bencke Vergutz 

Todos os momentos de pesquisa serão previamente agendados e informados por telefone ou pessoalmente 

pela pesquisadora. Sua família (tutores e/ou tutoras) podem acompanhar a pesquisa. As informações da 

pesquisa serão divulgadas através da banca de defesa e posteriormente durante evento na própria Escola 

Família Agrícola – EFASC, sendo as datas desta divulgação dos resultados será avisada com antescedência 

a todas e todos envolvidos na pesquisa. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não 

falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Se você tiver alguma 

dúvida, você pode me perguntar ou perguntar a/o pesquisador/a Cristina Luisa Bencke Vergutz. Eu escrevi 

os telefones dessas pessoas no início desse texto.  

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa PEDAGOGIA DAS VOZES 

E DOS SILÊNCIOS: EXPERIÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS DAS MULHERES NA PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SANTA CRUZ DO SUL - EFASC, que tem 

os objetivos acima apresentados. Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que 

posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que ninguém vai 

ficar furioso. As pesquisadoras tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis. Recebi 

uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa.  

 

 

Local, ____de _________de __________.  

 

______________________________________________ 
Cristina Luisa Bencke Vergutz 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do/a responsável pelo/a menor 
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ANEXO B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO 

 

 

Prezado senhor/Prezada senhora 

 

O/A senhor/a está sendo convidado/a para participar como voluntário do projeto de pesquisa intitulado PEDAGOGIA 

DAS VOZES E DOS SILÊNCIOS: EXPERIÊNCIAS EPISTEMOLÓGICAS DAS MULHERES NA PEDAGOGIA 

DA ALTERNÂNCIA DA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE SANTA CRUZ DO SUL - EFASC. Esse projeto é 

desenvolvido pela estudantes do Curso de Pós-Graduação em Educação – Doutorado da Universidade de Santa Cruz 

do Sul, UNISC, e é importante porque pretende analisar a presença e a ausência das epistemologias das mulheres na 

dinâmica da pedagogia da alternância da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul enquanto processo educativo 

contextualizado e embasado na articulação trabalho e educação, no qual as mulheres da pedagogia da alternância da 

EFASC constituem uma pedagogia das vozes e uma pedagogia dos silêncios por meio de resistências tramadas pelas 

suas experiências no trabalho doméstico, no cuidado e também na produção agrícola.  

Para que isso se concretize, o senhor/a será contatado/a pela pesquisadora para participar de encontros nas dependências 

da Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul – EFASC, avisado/a e programado/a junto com o senhor/a uma visita 

à sua residência e família e participar de entrevistas semiestruturas que serão gravadas em aparelhos de vídeo ou áudio.  

Nessa condição, é possível que alguns desconfortos aconteçam, como é o caso, por exemplo chegada atrasada por parte 

da pesquisadora na visita previamente agendada. Por outro lado, se o senhor/a aceitar participar dessa pesquisa, 

benefícios futuros para a área da educação, em especial para a pedagogia da alternância e também aparas mulheres da 

pedagogia da alternância poderão acontecer, tais como: melhor e maior participação das mulheres na pedagogia da 

alternância. Para participar dessa pesquisa o senhor/a não terá nenhuma despesa com transporte, alimentação, exames, 

materiais a serem utilizados ou despesas de qualquer natureza. 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, _________________________________ declaro que 

autorizo a minha participação neste projeto de pesquisa, pois fui informado/a, de forma clara e detalhada, livre de 

qualquer forma de constrangimento e coerção, dos objetivos, da justificativa e dos procedimentos que serei submetido, 

dos riscos, desconfortos e benefícios, assim como das alternativas às quais poderia ser submetido, todos acima listados. 

Ademais, declaro que, quando for o caso, autorizo a utilização de minha imagem e voz de forma gratuita pela 

pesquisadora, em quaisquer meios de comunicação, para fins de publicação e divulgação da pesquisa, desde que eu não 

possa ser identificado através desses instrumentos (imagem e voz). 

 

Fui, igualmente, informado/a: 

 

a) da garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, 

riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa; 

b) da liberdade de retirar meu consentimento, a qualquer momento, e deixar de participar do estudo, sem que isto traga 

prejuízo à continuação de meu cuidado e tratamento; 

c) da garantia de que não serei identificado quando da divulgação dos resultados e que as informações obtidas serão 

utilizadas apenas para fins científicos vinculados ao presente projeto de pesquisa; 

d) do compromisso de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a minha 

vontade em continuar participando; 

e) da disponibilidade de tratamento médico e indenização, conforme estabelece a legislação, caso existam danos a 

minha saúde, diretamente causados por esta pesquisa; e, 

f) de que se existirem gastos para minha participação nessa pesquisa, esses serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. 

 

A pesquisadora responsável por este Projeto de Tese de Doutoramento é CRISTINA LUISA BENCKE VERGURZ – 

FONE 51-999763173. 

 

O presente documento foi assinado em duas vias de igual teor, ficando uma com o voluntário da pesquisa ou seu 

representante legal e outra com o pesquisador responsável. 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela apreciação do projeto pode ser consultado, para fins de esclarecimento, 

através do telefone: (051) 3717- 7680.  

 

Local: __________________________________                                                        Data __ / __ / ____ 

 

 

    _________________________________                                      _________________________________   

          Nome e assinatura do voluntário                                                         Cristina Luisa Bencke Vergutz
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ANEXO C – Quantidade de homens e mulheres rurais Brasil, RS e 

municípios do VRP a partir dos dados do Censo Demográfico 2010 - IBGE (2010) 
 

 

Total Branca Preta Amarela Parda Indígena

Rural Rural Rural Rural Rural Rural

Homens 15696811 5621816 1168488 139808 8506782 258829

Mulheres 14133184 5217301 919004 141103 7611627 243942

Homens 834273 709977 28201 3963 82468 9662

Mulheres 759365 653132 23334 3426 69960 9507

Homens 3541 3041 142 36 322 -

Mulheres 3145 2694 135 33 283 -

Homens 3122 2262 66 1 792 1

Mulheres 2879 2103 43 3 730 -

Homens 7324 6361 233 21 709 -

Mulheres 7132 6262 210 16 644 -

Homens 4062 3238 294 37 476 17

Mulheres 3353 2704 240 29 358 22

Homens 1274 1201 14 11 34 14

Mulheres 1187 1127 7 11 23 19

Homens 1832 1645 95 9 82 1

Mulheres 1649 1500 70 5 72 2

Homens 1355 1053 26 - 276 -

Mulheres 1215 961 14 - 240 -

Homens 1720 1619 12 2 87 -

Mulheres 1598 1509 13 3 73 -

Homens 1213 950 22 30 209 2

Mulheres 1065 873 16 17 159 -

Homens 1150 1070 21 - 59 -

Mulheres 1094 1024 15 1 54 -

Homens 831 677 82 - 72 -

Mulheres 750 629 57 - 64 -

Homens 2406 2025 62 44 273 2

Mulheres 2193 1878 57 40 218 -

Homens 2341 2197 73 5 66 -

Mulheres 2241 2108 68 1 64 -

Homens 6166 5566 278 12 308 2

Mulheres 5811 5263 265 10 273 -

Homens 6801 6354 108 7 332 -

Mulheres 6383 6038 81 9 254 1

Homens 2836 1941 64 42 788 1

Mulheres 2515 1809 40 27 639 -

Homens 4543 3714 49 65 712 3

Mulheres 4088 3427 44 63 553 1

Homens 1528 1267 31 7 223 -

Mulheres 1408 1185 28 12 183 -

Homens 1614 1228 20 6 351 9

Mulheres 1406 1097 16 6 278 9

Homens 1217 1060 56 13 87 1

Mulheres 1154 1022 59 13 60 -

Homens 4986 4191 205 132 458 -

Mulheres 4842 4149 166 123 404 -

Homens 12714 11695 271 76 665 7

Mulheres 11832 10953 256 57 565 1

Homens 5364 4653 222 55 428 6

Mulheres 5299 4640 227 65 363 4

154179 133963 4573 1155 14363 125

87% 3% 1% 9% 0,08%

Total de Homens e Mulheres

Porcentagem

Tunas (RS)

Vale Verde (RS)

Vale do Sol (RS)

Venâncio Aires (RS)

Vera Cruz (RS)

Rio Pardo (RS)

Santa Cruz do Sul (RS)

Segredo (RS)

Sinimbu (RS)

Sobradinho (RS)

Lagoa Bonita do Sul (RS)

Mato Leitão (RS)

Pantano Grande (RS)

Passa Sete (RS)

Passo do Sobrado (RS)

Encruzilhada do Sul (RS)

Estrela Velha (RS)

General Câmara (RS)

Herveiras (RS)

Ibarama (RS)

Brasil

Rio Grande do Sul

Arroio do Tigre (RS)

Boqueirão do Leão (RS)

Candelária (RS)

Quantidade de HOMENS E MULHERES RURAIS
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ANEXO D – Mapeamento das Feiras Orgânicas do VRP realizado pela 

Articulação e Agroecologia do Vale do Rio Pardo – AAVRP 
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APÊNDICE A - Formulário da Pesquisa realizada com as egressas 
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APÊNDICE B - Formulário orientador das entrevistas semi-estruturadas 

NÓ PONTO CENTRAL CARACTERÍSTICAS QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presença e ausência das 

mulheres na história da 

PA/EFASC/UNEFAB 

Presença histórica: 

• Como mãe, esposa (casamento), filha (jovem) 

• Com envolvimento com trabalho 

doméstico/cuidado 

• Como ‘ajuda’ nas questões agrícolas 

• Como ‘donas’ das hortas da família 

(possessivas com suas áreas) 

• Produtoras e cuidadoras das ervas medicinais 

(bruxas) 

• Como pessoas desequilibradas (problemas 

emocionais, psicológicos) 

• Com divisão sexual dos trabalhos tanto na 

agricultura como na vida em família 

 

Ausência histórica: 

• Como trabalhadora na agricultura que gera 

valor de mercado 

• De mais mulheres dentro da EFASC 

(estudantes, monitoras, associação) 

• De mulheres na gestão associativa e diretiva 

da AGEFA e EFASC 

• Como proprietárias de terras, gestoras da 

propriedade, acessando a assistência técnica e 

crédito 

✓ Como chega à EFASC? 

✓ O que sabia sobre EFASC e PA? 

✓ Conte como conheceste a EFAS? (ou chegaste até 

aqui) 

 

✓ Como tem sido participar da EFASC como mulher?  

✓ Como te vê como mulher na EFASC?  

✓ Vê diferenças entre os gêneros? Onde, como, 

porquê?  

 

✓ Como chega à diretoria/associação da AGEFA? 

Como te sente nesta posição?  Quais os desafios de 

estar na posição de gestão/decisão como mulher? 

✓ Já ouviu ou conversou com outras mulheres na 

EFASC? E em outras EFAs? 

Se sim:  O que ouviu sobre elas? Quem eram, o que 

faziam? Sobre o que conversam da EFASC?  

Se não: Por que não?  

 

✓ Quem são as famílias da EFASC?  

✓ O que fazem as mulheres da família? Existem 

diferenças sexuais nos trabalhos dentro da família?  

Qual os trabalhos das mulheres na família? (na 

casa/agricultura).  

 

✓ Como se sente realizando trabalhos aqui na EFASC? 

✓ Como se sente realizando estes trabalhos de 

mulheres na tua família? 

✓ Existe horta na propriedade? Como são os cuidados 

neste espaço?  
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✓ Há plantio de ervas medicinais? Como são os 

cuidados destas? Quem e como preparam-se os chás, 

infusões? Para quem? 

✓ Quem da família é o proprietário da terra? Quem 

tem conta no banco? Já acessou com teu nome 

algum recurso de crédito? Qual?  

✓ Você já chamou e/ou orientou o atendimento de 

assistência técnica na propriedade? Como foi? 
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NÓ PONTO CENTRAL CARACTERÍSTICAS QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecimento/visibilidade/e

xistência de uma pedagogia 

das mulheres na PA inerente 

ao trabalho com finalidade 

coletiva (família) e que é 

aprendida e ensinada no 

privado 

• Pouca escolarização das mulheres da EFASC 

(agricultoras) 

• Presença de “outras pedagogias” associadas a 

produção do viver que emanam das mulheres 

– trabalhos das mulheres intrinsicamente 

como essência humana 

• Existência invisibilizada de uma pedagogia 

das mulheres na PA relacionada com a 

mantença e reprodução da vida (tendo o 

trabalho como princípio educativo, pois este 

trabalho é realizado com consciência – 

consciência da práxis – trabalho das mulheres 

como ação social, útil para a vida/existência – 

não alienado)  

 

✓ O que se aprende na EFASC?  

✓ Quem ensina na EFASC? E quem aprende na 

EFASC? 

✓ Quais trabalhos são ensinados na EFASC?  

✓ Como acontece os trabalhos dentro da EFASC? 

Quem os executa? Por quê? 

✓ Como se sente ao ensinar/aprender (filho/a, 

estudante)? 

✓ O que ensina/aprende como mulher na EFASC? 

✓ O que ensinas para ele/ela? Como? 

✓ Como é sua rotina diária? (O que fazes durante o dia 

e a noite? O que faz junto com tua filha/filho? 

✓ Como acha que sua família vê estes seus trabalhos? 

✓ O que desta rotina você acha que seu/sua filho/filha 

– seu marido sabe fazer sozinho/a? 

Presença do trabalho doméstico, cuidado, agrícola – a 

questão da alimentação, da água, da lenha, dos animais 

(pequenos ou próximos de casa)).  

✓ Quando muda esta rotina? Doença, festas, produção 

... 

✓ Como se sente realizando esta rotina? Você vê 

importância em ensinar para alguém isto? Por quê? 

✓ Você considera isto trabalho? Por quê? 

✓ Com quem aprendeu estes trabalhos cotidianos? 

Como foi isto? 

✓ Com quem aprendeu os trabalhos da agricultura? 

Como foi isto? 
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NÓ PONTO CENTRAL CARACTERÍSTICAS QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLÓGICO 

 

 

 

 

 

Reconhecimento/visibili

dade/ existência de 

epistemologias das 

mulheres 

comprometidas com a 

produção, reprodução e 

mantença da vida 

• Existências de ‘outras’ epistemologias que se 

materializam no e com o trabalho das 

mulheres pois elas as criam e recriam para 

enfrentar as condições materiais da vida 

(Epistemologias da vida ordinária/cotidiana) 

• Existências de práticas de resistência e 

enfrentamento das mulheres com o uso e 

construção de suas epistemologias. 

• Preservação gnosiológica e ontológica através 

das experiências comuns das mulheres 

• Relação trabalho-educação-agricultura para 

além do olhar individualista da produção do 

conhecimento 

• Presença de uma racionalidade feminina nos 

trabalhos das mulheres e que se movimenta na 

ação e reflexão  

 

✓ Como aprendeu a realizar os trabalhos do seu dia a 

dia? 

✓ Quais os conhecimentos que eles exigem? 

✓ Como você sabe eles?  

✓ Qual a importância destes trabalhos/conhecimentos 

na tua vida – na vida da tua família? 

✓ Como mantém estes conhecimentos vivos? Como 

não os esquece? Quem e onde os aprendeu? 

✓ Como se sente realizando-os? 

✓ Como acha que sua família vê eles? 

✓ Nos seus trabalhos do dia a dia 

(domésticos/cuidados/agricultura) quais você não 

pode deixar de executar? E se você não executa, 

quem irá executar? Por quanto tempo? 

 

 

✓ Vê diferenças nos conhecimentos de acordo com o 

gênero? Por que? (estudantes e nos colegas) 
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NÓ PONTO CENTRAL CARACTERÍSTICAS QUESTÕES 

 

 

 

 

 

 

ONTOLÓGICO 

 

 

 

 

 

Reconhecimento/visibili

dade/ existência do ser 

mulher na pedagogia da 

alternância da EFASC 

• Construção social e histórica do ser mulher na 

agricultura. 

• Reconhecimentos dos trabalhos ontológicos 

que constituem as mulheres na agricultura 

• Preservação gnosiológica e ontológica através 

das experiências comuns das mulheres na 

relação trabalho e educação 

• Reconhecimento e visibilidade das relações 

entre as mulheres que contribuem para 

construção ontológica das mulheres da 

pedagogia da alternância da EFASC.  

 

✓ O que é ser mulher na EFASC: 

✓ O que é ser mulher agricultora: 

✓ O que significa para você “ser mulher da pedagogia 

da alternância da EFASC”? 

✓ Como vê os trabalhos que as mulheres realizam na 

agricultura na família e na EFASC? 

✓ O que é como as mulheres da EFASC aprendem? 

✓ Como você se sente ou se sentia como mulheres 

dentro da EFASC? 

✓ Como você se sente como mulher no dia a dia de sua 

vida? 

✓ Quais foram as facilidades e as dificuldades que 

você enfrenta ou enfrentava como mulher na 

EFASC? 
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APÊNDICE C – Produções acadêmica sobre o tema 

 

Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

1 
Mulheres e 

Gênero - PA 

SILVA, 

Márcia 

Cristina Lopes 

e 

A CASA DA FAMÍLIA À 

CASA DA ESCOLA: 

DIMENSÕES DE GÊNERO 

NA EXPERIÊNCIA 

EDUCATIVA EM 

ALTERNÂNCIA NO 

MUNICÍPIO DE CAMETÁ- 

PARÁ 

Universidade 

Federal do Pará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D 2008 CFR 

gênero família divisão 

do trabalho divisão 

sexual do trabalho 

trabalho pesado 

trabalho leve 

Núcleo de Ciências 

Agrárias e 

Desenvolvimento Rural  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

2 
Mulheres e 

Gênero - PA 

FILHO, Jairo 

Barduni 

NAMORO, DISCIPLINA E 

LIBERDADE: 

PROBLEMATIZANDO 

AFETIVIDADES E 

SEXUALIDADES EM UMA 

ESCOLA FAMÍLIA 

AGRÍCOLA 

Universidade 

Federal de Viçosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D 2012 EFA 

afetividade 

sexualidade família 

monitores jovens 

emoção  

Programa de Pós-

Graduação em Extensão 

Rural 
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

3 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

CINELLI, 

Catiane   

A EXPERIÊNCIA DAS E 

VIVIDA PELAS 

MULHERES 

CAMPONESAS: 

RESISTÊNCIA E 

ENFRENTAMENTO NA 

LUTA DIÁRIA PELA 

LIBERTAÇÃO 

UFRGS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T 2016 MMC 

MMC movimento 

populares experiência 

campesinato cultura 

resistência 

enfrentamento 

feminismo camponês 

popular educação 

agroecologia 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação 

4 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

CINELLI, 

Catiane   

PROGRAMA DE 

SEMENTES CRIOULAS DE 

HORTALIÇAS: 

EXPERIÊNCIA E 

IDENTIDADES NO 

MOVIMENTO DE 

MULHERES 

CAMPONESAS 

UNIJUI D 2012 MMC 

Sementes Crioulas de 

Hortaliças identidade 

camponesa e 

feminista experiência 

movimento popular 

camponês autonomia 

libertação das 

mulheres 

agroecologia 

coletividade 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO NAS 

CIÊNCIAS  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

5 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

SILVA, 

Ivanilson 

Batista da   

O PROTAGONISMO DAS 

MULHERES 

CAMPONESAS NA LUTA 

PELA TERRA  

Universidade 

Federal da Paraíba 
D 2016 Assentamento 

mulheres camponesas 

protagonismo 

relações de gênero 

luta pela terra 

feminismo 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

6 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

SOTILI , 

Marinês Rosa 

Palavicini  

PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS DO 

MOVIMENTO DE 

MULHERES 

CAMPONESAS EM 

CONTEXTOS 

EDUCATIVOS  

UNIVERSIDADE 

COMUNITARIA 

DA REGIÃO DE 

CHAPECÓ 

(UNOCHAPECÓ)  

D 2017 MMC 

Práticas pedagógicas 

educação popular 

movimento coletivo 

agroecologia 

sementes crioulas 

plantas medicinais 

mística alimentos 

saudáveis 

participação política 

projeto popular 

Pós-graduação stricto 

sensu em Educação  

7 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

GADELHA 

,Renata Rocha  

RECAMPESINIZAÇÃO E 

RESSIGNIFICAÇÃO DO 

CAMPESINATO 

HISTÓRIAS DE VIDA NO 

MOVIMENTO DE 

MULHERES 

CAMPONESAS DO 

PARANÁ (MMC/PR) 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

FRONTEIRA 

SUL  

D 2017 MMC 

mulheres agricultoras 

agroecologia relações 

de gênero 

conscientização 

diálogo 

recampesinização 

ressignificada 

equidade de gênero 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

AGROECOLOGIA E 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

SUSTENTÁVEL  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

8 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

Salvaro, 

Giovana Ilka 

Jacinto  

ENTRE A IGUALDADE E 

A DIFERENÇA: 

MULHERES 

CAMPONESAS EM LUTAS 

DE GÊNERO 

UFSC T 2010 MMC 

sujeitos subjetividade 

lutas de gênero 

mulheres camponesas 

mulheres agricultoras 

identidade 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

INTERDISCIPLINAR 

EM CIÊNCIAS 

HUMANAS 

9 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

CONTE, 

Isaura Isabel 

MULHERES 

CAMPONESAS EM LUTA: 

RESISTÊNCIA, 

LIBERTAÇÃO E 

EMPODERAMENTO  

UNIJUI D 2011 MMC 

mulheres camponesas 

trabalho familia 

educação popular 

libertação 

coletividade 

identidade 

empoderamento 

movimento 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO NAS 

CIÊNCIAS  

10 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

LIMA , Márcia 

Maria Tait  

ELAS DIZEM NÃO! 

MULHERES 

CAMPONESAS E 

RESISTÊNCIAS AOS 

CULTIVOS 

TRANSGÊNICOS NO 

BRASIL E ARGENTINA  

UNICAMP T 2014 MMC 

Movimentos Sociais; 

Camponesas; 

Mulheres; 

Feminismo; 

Transgênicos,  

Movimento de 

Mulheres 

Camponesas (MMC).  

INSTITUTO DE 

GEOCIÊNCIAS  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

11 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

PINHEIRO 

,Larissa Souza  

MOVIMENTO DE 

MULHERES 

CAMPONESAS: UMA 

ANÁLISE DO FEMINISMO 

CAMPONÊS POPULA 

UERN  D 2017 MMC 

feminismo camponês 

popular Movimentos 

Sociais  Relações 

Sociais de Sexo e 

Feminismo 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

SERVIÇO SOCIAL E 

DIREITOS SOCIAIS 

12 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

FRANCHI, 

Nilda 

TRAJETÓRIA DO 

MOVIMENTO DE 

MFLHERES 

CAMPONESAS NO RS: 

DA INVISIBILIDADE AO 

PROTAGONISMO DAS 

LFTAS SOCIAIS 

Universidade do 

Vale do Rio dos 

Sinos – 

UNISINOS 

D 2011 MMC/RS 

Invisibilidade 

questões de gênero 

poder (patriarcado) 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

13 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

 BORDALO, 

Caroline 

Araújo 

“A LUTA DAS MULHERES 

É LEVADA NOS OSSOS 

DO PEITO”: MULHERES 

CAMPONESAS EM 

SANTA CATARINA E O 

CAMINHO DA LUTA POR 

DIREITOS  

PUC-Rio T 2017 MMC 

Movimentos de 

mulheres rurais 

Movimento de 

Mulheres 

Camponesas 

socialização política 

divisão sexual do 

trabalho 

Pós-Graduação em 

Ciências Sociais 

14 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

GASPARETO, 

Sirlei 

Antoninha 

Kroth   

AS JOVENS DO 

MOVIMENTO DE 

MULHERES 

CAMPONESAS (MMC):  

TRABALHO, FAMÍLIA E 

PROJETOS DE VIDA 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

CAMPINA 

GRANDE  

D 2009 MMC/SC 

 Jovens Camponesas 

Movimentos de 

Mulheres 

Camponesas Projetos 

de vida 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

15 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

BONI , 

Valdete  

DE AGRICULTORAS  A 

CAMPONESAS: O 

MOVIMENTO DE 

MULHERES 

CAMPONESAS DE SANTA 

CATARINA E SUAS 

PRÁTICAS  

UFSC T 2012 MMC/SC 

Movimento de 

Mulheres 

Campesinato 

Ecofeminismo, 

agroecologia 

segurança alimentar 

soberania alimentar 

sementes crioulas 

Programa de 

Pósgraduação em 

Sociologia Política  

16 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

YAMIRA, 

Rodrigues de 

Souza Barbosa  

MULHERES 

CAMPONESAS DO OESTE 

CATARINENSE: 

ORGANIZAÇÃO, 

TRABALHO E CUIDADO  

UNIVERSIDADE 

FEDERAL 

RURAL DO RIO 

DE JANEIRO  

D 2016 MMC/SC 

plantas medicinais 

sementes crioulas 

feminismo camponês 

agroecologia jovens 

camponesas  

Programa de Pós-

Graduação de Ciências 

Sociais em 

Desenvolvimento, 

Agricultura e Sociedade 

17 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

 SILIPRANDI, 

Emma 

MULHERES E 

AGROECOLOGIA: A 

CONSTRUÇÃO DE 

NOVOS SUJEITOS 

POLÍTICOS NA 

AGRICULTURA 

FAMILIAR 

UNIVERSIDADE 

DE BRASÍLIA 
T 2009 ANA 

Mulher; 

Agroecologia; 

Desenvolvimento 

Sustentável; 

Agricultura Familiar; 

Ecofeminismo. 

Pós-Graduação em 

Desenvolvimento  

Sustentável 

18 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

GOMES, 

Debir Soares  

TECENDO SONHOS COM 

FIOS DE RESISTÊNCIA: O 

CASO DAS MULHERES 

RENDEIRAS DO 

ASSENTAMENTO 

MACEIÓ – ITAPIPOCA/CE  

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 

CEARÁ  

D 2014 Assentamento 

Territorialidades. 

Assentamento Rural. 

Mulher Rendeira 

PROGRAMA 

REGIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO 

E MEIO AMBIENTE  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

19 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

FREITAS, 

Larissa Viegas 

de Mello  

O FEMINISMO QUE VEIO 

DO CAMPO: 

MOVIMENTOS DE 

MULHERES E 

TRAJETÓRIAS DE 

IDENTIFICAÇÃO (BRASIL 

E PARAGUAI, 1985 - 2010)  

UFSC D 2014 
MMC/SC 

CONAMURI 

Feminismo; 

Movimentos Sociais 

do Campo; 

Campesinato; Cone 

Sul indígenas 

identidade 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

HISTÓRIA  

20 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

 BETTO, 

Janaina 

CHEGA DE FICAR DE 

FORA JÁ CHEGOU A 

HORA DE PARTICIPAR: 

TRAJETÓRIA POLÍTICA 

DO MMC/SC E O 

ENGAJAMENTO 

MILITANTE DAS 

DIRIGENTES “JOVENS 

CAMPONESAS”  

UFSM D 2016 MMC/SC 

trajetória; movimento 

de mulheres; 

juventude; gênero; 

participação política, 

Santa Catarina jovens 

camponesas 

Programa de Pós-

Graduação em Extensão 

Rural  

21 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

MOTA , Maria 

Eleusa da  

MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES 

RURAIS SEM TERRA - 

MST  E ESCOLA 

NACIONAL FLORESTAN 

FERNANDES - ENFF:  A 

CONSTRUÇÃO DA 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

NO BRASIL  

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA  

D 2015 

MST  Escola 

Nacional Florestan 

Fernandes - ENFF 

Educação do Campo. 

Escolas do Campo. 

Movimento dos 

Trabalhadores Rurais 

Sem Terra - MST.  

Escola Nacional 

Florestan Fernandes - 

ENFF mulheres 

camponesas 

educadoras 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

GEOGRAFIA  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

22 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

SILVA , 

Leididaina 

Araújo e  

MOVIMENTO 

INTERESTADUAL DAS 

QUEBRADEIRAS DE 

COCO BABAÇU: 

MULHERES, TRABALHO 

E INFORMAÇÃO 

UFRJ  D 2014 

Movimento 

Interestadual das 

Quebradeiras de 

Coco Babaçu 

(MIQCB) 

Mulher e informação. 

Estudos de gênero. 

Mulher e trabalho. 

Movimento social de 

mulheres. Movimento 

social Rural. Uso de 

tecnologia de 

informação de 

comunicação.    

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO 

23 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

GLÓRIA 

Maria Mendes 

Curvo 

Gugelmin  

EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

UMA ANÁLISE DO 

DIÁLOGO ENTRE SABER 

ESCOLAR E SABER 

LOCAL NO CONTEXTO 

DO PROGRAMA 

PROJOVEM 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

MATO GROSSO  

D 2014 

Escola do Campo 

Projovem Campo 

Saberes da Terra 

Educação do Campo; 

Programa ProJovem 

do Campo; Mulheres 

do campo 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO  

24 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

CONTE, 

Isaura Isabel  

O PROCESSO 

EDUCATIVO DA LUTA E 

DO TRABALHO DAS 

MULHERES: VIA 

CAMPESINA NO BRASIL, 

UNORCA/UNMIC E 

CONAMI NO MÉXICO 

UFRGS T 2014 

MMC, MST, MAB 

e MPA da Via 

Campesina 

UNORCA/UNMIC 

CONAMI México 

mulheres, luta, 

trabalho, 

aprendizados 

produção de 

alimentos 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

25 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

 CACERES, 

V. Ivonne 

Maritza  

GÊNERO, AUTONOMIA E 

RESISTÊNCIA NA 

CONSTRUÇÃO DAS 

MULHERES COMO 

ATORES SOCIAIS: O 

CASO DAS 

EXPERIÊNCIAS 

COLETIVAS DOS GRUPOS 

DE MULHERES 

CAMPONESAS “SUEÑOS 

DE MUJER” E “AROMAS 

DEL CAMPO” TULUÁ - 

COLÔMBIA 

USP D 2014 

Grupos de 

mulheres 

camponesas 

colombianas 

“Aromas del 

Campo”  e 

“Sueños de Mujer 

gênero, autonomia, 

resistência, luta 

camponesa divisão 

sexual do trabalho 

Programa de Pós-

graduação em 

Sociologia  

26 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

SERRANO, 

Julia Scaglioni  

MULHERES DA 

BORBOREMA 

CONSTRUINDO A 

AGROECOLOGIA E A 

IGUALDADE DE GÊNERO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA 

PARAÍBA  

D 2014 

movimento de 

mulheres 

camponesas no 

Polo da Borborema 

Mulher, Gênero, 

Agroecologia, 

Feminismo, Educação 

Popular Marcha pela 

Vida das Mulheres 

pela Agroecologia 

Programa: 

Ciências Agrárias 

(Agroecologia)  

27 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

HERRERA , 

Karolyna 

Marin  

DA INVISIBILIDADE AO 

RECONHECIMENTO: 

UMA ANÁLISE DO PAPEL 

DA MULHER RURAL A 

PARTIR DA 

PERSPECTIVA DA 

MULTIFUNCIONALIDADE 

AGRÍCOLA  

UFSC D 2015 MMC/SC 

 Mulher rural. 

Multifuncionalidade 

Agrícola. Gênero. 

Sociologia Rural 

Trabalho doméstico 

Care Cuidado 

segurança alimentar 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

SOCIOLOGIA 

POLÍTICA  
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

28 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

ALVARO, 

Mirla Cisne 

FEMINISMO, LUTA DE 

CLASSES E 

CONSCIÊNCIA 

MILITANTE FEMINISTA 

NO BRASIL 

UERJ T 2013 

MMC Articulação 

de Mulheres 

Brasileiras; 

Marcha Mundial 

de Mulheres 

Feminismo. Luta de 

classes. Consciência 

militante feminista. 

Consubstancialidade 

das relações socia 

Programa: 

SERVIÇO SOCIAL  

29 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

SIMONETTI, 

Fernanda  

“MAMMA MIA”: A 

COMPREENSÃO DO 

SABER FAZER 

COTIDIANO E A 

RESSIGNIFICAÇÃO DOS 

PAPÉIS ENTRE 

MULHERES 

CAMPONESAS 

UFSM D 2011 

Mulheres 

camponesas 

imigrantes italianas 

mulheres; imigração 

italiana; campesinato 

Pós-Graduação em 

Ciências Sociais 

30 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

GASPARETO, 

Sirlei 

Antoninha 

Kroth 

A CONSTRUÇÃO DE 

SABERES NO 

MOVIMENTO DE 

MULHERES 

CAMPONESAS: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DO 

PROGRAMA DE 

SEMENTES CRIOULAS 

NO OESTE DE SANTA 

CATARINA – BRASIL  

UNISC T 2017 MMC/SC 

Saberes. 

Conhecimento. 

Experiência. 

Feminismo camponês 

Perspectiva 

Epistemológica 

Feminista Camponesa 

Sementes Crioulas de 

hortliças práxis das 

mulheres  

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL 
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Nº  
Linhas 

Temáticas 
Autor(a) Título do Trabalho Instituição D/T Ano Objeto de Estudo Palavras Programa 

31 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

TEDESCHI, 

Losandro 

Antonio  

MULHERES 

CAMPONESAS DA 

REGIÃO NOROESTE DO 

RIO GRANDE DO SUL: 

IDENTIDADES E 

REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS (1970 – 1990) 

UNIVERSIDADE 

DO VALE DO 

RIO DOS SINOS 

– UNISINOS  

Tese 2007 
MM Trabalhadoras 

Rurais 

 mulheres 

trabalhadoras rurais – 

representações sociais 

– relações de gênero – 

poder – trabalho – 

movimento social 

divisão social do 

trabalho 

Programa de Pós-

Graduação em História 

32 

Mulheres 

Camponesas 

EC/EP 

SANTOS, 

Gleys Ially 

Ramos dos  

MULHERES EM 

MOVIMENTO...:  OS 

LIMITES DO ESPAÇO E 

DO GÊNERO EM FACE DO 

MOVIMENTO DE 

MULHERES 

TRABALHADORAS 

RURAIS NO TOCANTINS  

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

GOIÁS 

T 2013 
Via Campesina, 

MST e MAB 

Mulheres, Gênero, 

Campo, Movimentos 

Sociais.  

Programa de Pós-

Graduação em 

Geografia 

33 

Mulheres 
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APÊNDICE D – Resumos das produções acadêmica sobre o tema 

Nº Resumo 

1 

Buscou analisar as relações de gênero na Casa Familiar Rural de Cametá - CFRC e no estabelecimento familiar pela observação da divisão do trabalho realizada 

nos dois espaços. Parte-se do pressuposto que a formação ofertada pela CFRC aos homens e às mulheres reforça a divisão do trabalho nas suas famílias através 

da compreensão de que as atividades pesadas são tarefas dos homens e as atividades leve das mulheres. A autora concluí que os sujeitos envolvidos no processo 

escolar legitimam a socialização estabelecida no núcleo familiar e a escola dá continuidade ao enquadrar os alunos em determinadas categorias como de homem 

e de mulher, utilizando mecanismos, como a divisão das atividades “leves” e “pesadas”, veiculando valores que naturalizam os comportamentos para cada sexo 

e, principalmente, por não olhar para as diferenças presentes no cotidiano escolar.   

2 

Realiza uma análise afetiva e sexual das relações homem e mulher que perpassam as atividades formativas dos jovens da EFA-Puris pelos significados que os 

educandos, monitores, direção e pais atribuem. Percebeu que há dificuldade dos educadores em tratar das temáticas afetividade e sexualidade. Atribui isto as 

lacunas na formação, ao convívio intenso proporcionado pela alternância e pela responsabilidade enquanto orientadores do processo educativo. Nos pais percebe 

a preocupação com mídia e que compreendem que escola e namoro são excludentes. Os estudantes querem o debate a cerca das temáticas mas não apenas com o 

enfoque biológico mas também filosófico e cultural. Traz a sua abordagem teórica gênero na triangulação corpos, comportamentos e emoções, trazendo um mapa 

histórico da sexualidade, afetividade e emoção utilizando Foucault e Bourdieu, na compreensão da regulação da vida social, controle de afetos e pacificação do 

comportamento, articulando corpos, sentimentos, valores morais, etc e interferindo diretamente nas divisões entre sexo, faixa etária e classe social. 

3 

Debate a educação a partir dos movimentos populares, em especial, do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC).  Fez uso do materialismo histórico dialético 

enquanto método que" busca pensar as relações entre as experiências práticas e a tomada de consciência, gerando novos modos de vida, em meio às contradições 

e resistências ao modelo capitalista de produção e à cultura patriarcal, construindo formas alternativas de viver". Pesquisa participante com elementos da pesquisa-

ação. As categorias analíticas se “misturam” no texto: o campesinato, a experiência, a cultura, a resistência, o enfrentamento, o feminismo e o educativo. "A 

pesquisa revelou que as mulheres camponesas constroem alternativas para sair de uma situação de exploração capitalista, consolidada no campo através do 

agronegócio, e, ao fazer isso, também buscam sair da opressão causada pelo sistema patriarcal revelada nas relações de gênero desiguais. É necessária uma tomada 

de consciência de que vivem nessa situação, e, ao dar-se conta da realidade vivida, as camponesas partem para uma reflexão pessoal e coletiva sobre a necessidade 

de construir formas de autonomia e libertação, assumindo-se como protagonistas de uma história de luta, organização e formação, através do feminismo camponês 

e popular.  As camponesas produzem não uma cultura pura e hegemônica, mas uma cultura construída a partir das suas experiências de mulheres, incluindo seus 

aprendizados nas lutas enquanto camponesas. A partir de sua experiência vivida, as mulheres camponesas constroem outras formas de viver na sociedade, 

resistindo e enfrentando o sistema capitalista e patriarcal. Com suas produções agroecológicas mostram que há outras formas de estar e de viver no mundo e no 

campo, para além do que é ditado pelo agronegócio. Por fim, evidencia-se a tese de que “as experiências de resistência e de enfrentamento das mulheres 

camponesas do MMC, diante do sistema capitalista e patriarcal, para além de serem constituidoras de novos aprendizados, indicam também, as possibilidades de 

construir outros modos de vida”.  
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Nº Resumo 

4 

 Tem o objetivo de analisar como o Programa de Recuperação, Produção e Melhoramento de Sementes Crioulas de Hortaliças do Movimento de Mulheres 

Camponesas em Santa Catarina (MMC/SC) constitui identidade camponesa e feminista na experiência vivida de mulheres em luta pela construção de um projeto 

popular de agricultura camponesa agroecológica. A pesquisa realizada está ligada à produção de sementes e constituição de identidades, e, nesse entremeio, 

aparece a ênfase da Educação Popular, pelo fato desta ser vinculada fortemente a experiências dos movimentos e organizações populares que buscam libertação. 

Envolve elementos acerca da cultura, dos modos de vida e da experiência. Relevância para a construção de identidades, autonomia e libertação das mulheres 

frente a um modelo de sociedade patriarcal, capitalista e globalizado; construção de um projeto popular de agricultura camponesa agroecológica, ressignificam a 

cultura tanto pessoal como coletivamente, cultivando novas formas de produzir e de viver no campo. 

5 

Analisou o protagonismo das mulheres camponesas na luta pela conquista da terra nos assentamentos Amarela I e II, no município de São Miguel de Taipu/PB, 

no período de 1993 a 1995. Categorias analíticas como: protagonismo, relações de gênero, Movimento de Mulheres Camponesas, luta pela terra, feminismo.  Os 

resultados demonstraram que, no exercício de seu protagonismo, as mulheres transformaram, de forma pontual, uma ordem cultural machista que lhe 

condicionavam ser menos. Assim, reescreveram rotas preestabelecidas que determinavam o lugar da mulher. Nas considerações finais, aponta-se para o fato que 

as lutas por elas empreendidas se caracterizam ainda como um evento atual necessário para que, em sua plenitude, elas conquistem o direito à igualdade de gênero.    

6 

Identifica as práticas pedagógicas desenvolvidas pelo Movimento de Mulheres Camponesas. Considera este um trabalho político-pedagógico com ênfase na 

educação popular, num processo coletivo no movimento, desenvolvendo práticas pedagógicas visando à defesa da vida das pessoas e do planeta. Consideramos 

práticas pedagógicas: recuperação e produção de sementes crioulas, plantas medicinais, produção de alimentos saudáveis, místicas resgatam o passado, 

memorizam o presente e projetam o futuro; direitos sociais, agroecologia; pelo fim da violência contra a mulher, crédito agrícola, participação política das 

mulheres na sociedade, construção de um projeto popular para o Brasil. 

7 

Identificar se a participação cinco mulheres agricultoras, do/no MMC/PR, permitiu que elas pudessem manifestar suas percepções agroecológicas e a colocá-las 

em prática, em suas unidades produtivas. Fez-se isto através da metodologia de história de vida e do método dialético. Buscou-se ver como eram as relações de 

gênero na vida dessas mulheres, antes e depois, de sua participação no movimento e como era a percepção sobre a produção agropecuária dessas mulheres, antes 

e depois, de entrarem no MMC. Os resultados desta pesquisa revelaram que, o MMC, movimento que discute tanto as relações de gênero, como a agroecologia 

como meio de resistência ao avanço do capitalismo no campo, permitiu um desenvolvimento na consciência das mulheres entrevistadas. Pela conscientização, 

por meio da práxis, essas mulheres passaram a reivindicar o seu direito de participação seja na família, seja na unidade produtiva e também a se identificar como 

camponesas e reconhecer o valor de suas antigas formas de gerar conhecimento. Dialogando com os companheiros, iniciaram processos de transição agroecológica 

em suas unidades produtivas, gerando um processo de recampesinização, recampesinização ressignificada, pois agora, não mais baseada em um campesinato 

fundado em relações desiguais de gênero, mas em um campesinato alicerçado na busca da construção da equidade de gênero.   
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8 

Analisa como se constituem sujeitos e subjetividades em lutas de gênero enquanto práticas do Movimento de Mulheres Camponesas em Santa Catarina 

(MMC/SC). A pesquisa utilizou o modelo etnográfico, com a realização de entrevistas em profundidade, o acompanhamento e observação das atividades de 

mulheres que compõem o movimento. O argumento central do estudo é que diferentes investimentos são feitos na constituição de sujeitos e de subjetividades, os 

quais dão a ver a reprodução de normas de gênero, a aceitação ou a resistência a certas formas de individualidade, como parte das estratégias políticas de luta, 

incluindo a unificação de movimentos autônomos de mulheres e a construção das identidades políticas “mulheres agricultoras” e “mulheres camponesas”. a 

mudança do nome “mulheres agricultoras” para “mulheres camponesas” foi recusada por algumas das mulheres e aceita por outras, demonstrando jogos de força, 

produção de sujeitos e de subjetividades. Ambas as identificações identitárias acionaram discursos que se aproximam de concepções feministas essencialistas, 

atribuindo às mulheres diferenças que as capacitam para o cultivo e o cuidado com a terra, relacionadas à sua função como mães na geração e cuidado com a vida.  

9 

Analisa como se dá o processo de libertação das mulheres camponesas do MMC/RS, perpassando elementos como, aprendizados na inserção do Movimento, 

relações no trabalho, decisões do grupo familiar, acesso à terra, crédito e documentação. Compreensão de campesinato, os Movimentos populares, especialmente 

de mulheres, e, a educação popular pelo fato de convergir com as lutas no que tange à perspectiva de busca pela libertação. Mulheres camponesas recebem 

visibilidade quando se colocam em luta, em Movimentos sociais, se tornam sujeitos políticos e incidem em políticas públicas; as lutas, tanto de caráter individual 

(esfera privada), quanto de caráter coletivo e públicas são importantes no processo de libertação. As mulheres inseridas no MMC ao forjar mudanças sociais, 

sofrem também profundas transformações e desenvolvem identidades coletivas. Empoderam-se na medida em que conseguem ter entendimento e compreensão 

para agirem e, por esse motivo reconhecem a importância da força do Movimento.  

10 

Refletir sobre a resistência ao modelo de agricultura industrial e às chamadas novas agrobiotecnologias (aqui delimitadas como os principais cultivos 

geneticamente modificados) a partir dos discursos e ações de mulheres camponesas atuantes em movimentos sociais na Argentina e Brasil. A mobilização 

protagonizada pelas mulheres camponesas no Brasil e Argentina envolve uma resistência mais ampla a uma matriz de pensamento formada por componentes 

patriarcais, androcêntricos e antropocêntricos.  Movimento de Mulheres Camponesas (MMC).  

11 

Investigar a construção do feminismo camponês popular que vem sendo formulado pelo Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Para isso nos utilizamos 

das categorias Movimentos Sociais, Relações Sociais de Sexo e Feminismo. Seguintes conclusões: que o Movimento de Mulheres Camponesas se configura, 

sobretudo, como um movimento feminista que se configura como uma resistência classista, e antirracista essencial para o enfrentamento desses tempos temerosos 

e para a construção de uma outra sociedade de seres humanos emancipados. 

12 

cconhecer o Movimento de Mulheres Camponesas do Rio Grande do Sul. Trata-se de refletir o processo de articulação dessas mulheres, observando sua inserção 

nos espaços sociopolíticos, econômicos e culturais, a fim de depreender como se dão suas relações sociais, que se encontra em permanente transformação no 

âmbito da estrutura familiar e das intervenções dos meios de produção agrícola. Traz os movimentos sociais na América Latina e no Brasil, discutindo o 

campesinato e o proletariado rural e abordando o papel do camponês e sua relação com a terra. Categorias teórico-analíticas a invisibilidade e as questões de 

gênero e poder (patriarcado). Trabalhou-se as transformações das relações de dominação sociopolíticas e econômicas, de gênero, de trabalho e familiar do grupo.  
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13 

A tese aponta como se dá nesse contexto a conformação de uma luta compreendida como “de mulheres rurais” e a noção de autonomia como justificativa para a 

existência de movimentos formados exclusivamente por mulheres surge como um aspecto crucial na luta por direitos. Pesquisa explora estas relações que 

envolvem o histórico de ocupação e colonização da região, a divisão sexual do trabalho, as formas de organização e socialização política com o objetivo de 

compreender como estas são traduzidas em termos de reivindicações para o MMC-SC. 

14 

 Processo de construção MMC/SC , perpassando os eixos de gênero e classe, cuja experiência possibilita a emergência de um novo sujeito social que são as jovens 

camponesas. Observa-se que as jovens da primeira década do segundo milênio querem viver diferentes de seus pais e suas mães, muitas delas, não aceitam 

passivamente viver num mundo de privacidade, estando no foco de suas preocupações o acesso à terra, à renda e o estudo na perspectiva de construção de “uma 

vida melhor”.  

15 

Estudar o momento atual do Movimento de Mulheres Camponesas de Santa Catarina – MMC/SC, no qual as agricultoras tornam-se camponesas. Pela história do 

MMC, busca entender o que está presente nesta mudança de nome, como o conceito de campesinato, também o feminismo e o ecofeminismo como conceitos 

básicos neste momento, especialmente o ecofeminismo por compor o modelo de agricultura camponesa propagado pelo MMC. Conceitos como agroecologia, 

segurança alimentar, soberania alimentar que se mesclam neste conjunto que compõem os discursos e práticas do MMC, como a recuperação de sementes crioulas 

trazendo para o cotidiano a vivência do que representa tanto a segurança como também a soberania alimentar.  

16 

Analisar a trajetória do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) no Oeste de Santa Catarina. Emerge a identidade política camponesa e a defesa de um 

projeto de agricultura camponesa ecológica e feminista. Percebe-se que as discussões sobre feminismo ganharam destaque, sobretudo, a partir do diálogo com a 

Agroecologia e vêm se consolidando também com a emergência de uma nova categoria política no MMC/SC, a de jovens camponesas. Construção de um 

feminismo camponês pelo MMC/SC é central para orientar a criação de relações mais igualitárias entre homens e mulheres, constituindo-se como elemento de 

uma nova ruralidade. 

17 

O objetivo geral da pesquisa foi evidenciar como, através das suas práticas sociais e, portanto, dos seus discursos, essas mulheres, que estavam se destacando na 

discussão da agroecologia dentro da ANA, vinham obtendo legitimidade para as suas reivindicações, disputando, com outras forças políticas, espaço para o 

reconhecimento da existência de pontos de vista próprios das mulheres sobre os temas da gestão ambiental e do desenvolvimento sustentável; constituindo-se, 

portanto, como novos sujeitos políticos. São utilizados como referenciais teóricos os Estudos Feministas, e particularmente o Ecofeminismo, os estudos de 

trajetórias de vida e as teorias de análise de redes sociais. São mulheres agricultoras lutando por seu direito de serem sujeitos plenos de suas vidas, e contribuindo, 

à sua maneira, para a transformação do mundo injusto em que vivem. 

18 

suscita reflexões sobre a organização das mulheres rendeiras no Assentamento Maceió, a 60 km da sede do município de Itapipoca e aproximadamente 200 km 

da cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.   o objetivo geral deste estudo é investigar como se constitui a organização das mulheres rendeiras do grupo 

“Tecendo Sonhos”, por meio dos significados atribuídos às suas ações sociais, econômicas, políticas, culturais, ambientais, na construção de um território 

camponês. As mulheres, organizadas coletivamente, produzem um valor material, mas principalmente, simbólico, ao relacionarem seu trabalho artesanal da renda 

de birro com uma territorialização camponesa. 
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19 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar duas organizações de mulheres inseridas em movimentos sociais no campo em dois países do Cone Sul, Brasil e 

Paraguai, entre os anos de 1985 e 2010: o Movimento de Mulheres Camponesas de Santa Catarina (MMC), brasileiro, e a paraguaia Coordinadora Nacional de 

Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI). Com o intuito de observar as trajetórias de identificação com o feminismo de suas 

militantes, para compreender quando e como essas mulheres incorporaram, ao longo de complexos processos de apropriação e identificação, determinados 

conceitos feministas nos discursos e práticas políticas de suas organizações. 

20 

Buscou-se compreender a trajetória política do MMC/SC a partir de suas experiências organizativas e o processo de engajamento militante das jovens dirigentes, 

considerando as experiências vividas em período anterior e posterior à militância no MMC/SC. Na década de 1980 as mulheres do campo se organizam em Santa 

Catarina motivadas por questões de classe e de gênero, mas pautando principalmente o reconhecimento da identidade profissional de “trabalhadoras rurais” e a 

conquista de direitos sociais de cidadania. Na década de 1990 foi possível evidenciar elementos que revelam os caminhos para a transição de MMA/SC para 

MMC/SC e a aproximação com o conjunto de movimentos sociais que compõe a Via Campesina e com influência das significativas transformações políticas e 

econômicas ocorridas no Brasil na década de 1990. Esta  consolidação do MMC do Brasil e entrada na VC, o movimento passou por diversas transformações, 

sendo uma delas a centralidade em debates relacionados a modelos de agricultura, o que culminou na construção de um modelo de agricultura camponesa que 

considera o espaço rural enquanto um espaço de vida e de diversidade, para além das questões produtivas. Nisto há reconhecimento da juventude enquanto ator 

político e o engajamento militante das jovens camponesas. As jovens incorporam a identidade coletiva de camponesas, mas com base na perspectiva de um rural 

transformado. 

21 

objetivo o estudo da trajetória da Educação do Campo pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. Analisamos as propostas pedagógicas e as 

perspectivas e, principalmente as contribuições da Educação do Campo na formação da consciência camponesa. A partir de pesquisas de campo feitas na Escola 

Nacional Florestan Fernandes - ENFF, em Guararema no estado de São Paulo, buscamos compreender o processo da organização e inserção da luta dos 

trabalhadores rurais à luta pela Educação do Campo. A Educação do campo é estratégia para os camponeses permanecerem no campo e a presença das mulheres 

camponesas educadoras na luta foi o fator dominante na construção dos projetos em Educação do Campo no Brasil.  

22 

apresenta uma versão da história do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), movimento concebido, fundado e liderado por 

mulheres camponesas extrativistas: as quebradeiras de coco babaçu. Concluimos que as mulheres se consideram fortalecidas enquanto sujeitos e enquanto 

representantes do movimento; que seus trabalhos são reconhecidos e valorizados dentro do contexto social e político em que estão inseridas; que a comunicação 

é forte dentro do movimento, apesar de existirem dificuldades de comunicação com os governos estaduais; que as tecnologias de informação e comunicação, 

principalmente o celular, são de extrema importância para a comunicação, articulação e fortalecimento do grupo; e que há preocupação em preservar as 

informações e documentações relativas ao saber tradicional das quebradeiras. 
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23 

 buscou compreender como ocorreu o diálogo entre os saberes escolares e os saberes locais a fim de identificar situações de aprendizagem que potencializassem 

a atuação político-social no campo e para além dele no Projovem Campo Saberes da Terra, programa fomentado pelo Ministério da Educação com o propósito 

de ampliar o acesso e a qualidade da educação aos jovens do campo, historicamente excluídos do processo educacional. O cenário do estudo aqui apresentado foi 

uma escola do campo situada no município de Nobres, Mato Grosso. A análise dos dados indicou que, se por um lado os jovens do campo (público alvo) 

manifestaram pouco interesse pelo programa, por outro, as mulheres do campo viram nele uma oportunidade de acesso à educação uma vez que a configuração 

do currículo permitiu a conciliação de afazeres domésticos e atividades escolares. Isso explica porque designamos o Programa de Promulher do Campo.  Os 

achados deste estudo reiteram a tese de que as políticas educacionais não são processos conclusos colocados em prática de uma forma mecânica e 

descontextualizada. Políticas tendem a ser recontextualizadas de acordo com a história dos sujeitos e das instituições que nelas são envolvidos.  

24 

analisa e discute os aprendizados do universo de trabalho e de luta das mulheres camponesas da Via Campesina do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, e 

camponesas e indígenas da UNORCA/UNMIC e da CONAMI no México. Afirma-se a importância de coletivos de mulheres no interior de movimentos mistos 

que se somam a movimentos específicos, conduzidos por elas. A pesquisa desenvolvida como estudo de caso, no Brasil situou-se no estado do Rio Grande do Sul 

e as organizações pesquisadas foram MMC, MST, MAB e MPA da Via Campesina, tendo como sujeitos, duas mulheres de cada organização. No México, foram 

pesquisadas três mulheres da UNORCA/UNMIC e também da CONAMI, dos estados do Distrito Federal, Sonora, Guerrero, Morelos e Chiapas. Pesquisa 

evidenciou que as mulheres passam a saber que sabem e que seus saberes são relevantes na contestação da sociedade machista e patriarcal, bem como, na 

construção de possibilidades de serem libertas. 

25 

objetivo reconstruir a experiência coletiva dos grupos de mulheres camponesas “Aromas del Campo”  e “Sueños de Mujer” em Colômbia. A partir da perspectiva 

de gênero são analisadas suas práticas e ações na dimensão política, social e econômica no intuito de apreender os caminhos que as mulheres percorrem na sua 

construção como atores sociais. Os resultados apontam que no processo de construção dos grupos como atores sociais, as mulheres se defrontam com múltiplas 

tensões de ordem política, econômica, social e simbólica, tanto na esfera doméstica como na esfera pública, frente às quais os grupos criam diferentes estratégias 

de resistência no caminho de conquistar a autonomia econômica, política e social das mulheres camponesas. 

26 

mostra a trajetória organizativa das mulheres no Polo da Borborema a partir da Agroecologia e o objetivo desta pesquisa foi investigar o processo histórico do 

movimento de mulheres camponesas no Polo da Borborema e sua relação com a Agroecologia, evidenciando de que forma tem contribuído para o enfrentamento 

das desigualdades de gênero no campo.  As reflexões sobre a mulher do campo se iniciaram no Polo com base em atividades de discussão sobre a produção 

agroecológica, valorizando o trabalho das mulheres do campo e incentivando sua participação política. Fortalecidas, percebem a necessidade de se articular com 

outros movimentos e expor suas reivindicações ao público. Assim, surge a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, que em 2013 teve sua IV edição, 

em Solânea - PB. O processo preparatório da Marcha se constitui em um espaço de Educação Popular, no qual as camponesas planejam, aprendem e ensinam 

umas às outras, encorajando cada vez mais mulheres a romper o isolamento e enfrentar as diversas formas de violência que as oprimem. 
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27 

problematizar a situação de invisibilidade e falta de reconhecimento da mulher no meio rural, através da reflexão das possibilidades de superação de sua condição 

aos olhos da sociedade e da própria família rural. Tendo como objeto de estudo Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) Buscou-se ir além das abordagens 

de orientação meramente produtivista, oriundas da visão econômica dominante. Os efeitos diretamente percebidos da invisibilidade das mulheres estão 

relacionados com a caracterização das agricultoras como “ajudantes” na produção agrícola. Assim, também, pela absoluta falta de reconhecimento das tarefas 

realizadas no âmbito privado, relacionadas aos trabalhos doméstico e de care e de suas atuações na produção para autoconsumo - que englobam os trabalhos com 

as casas, hortas, pomares e quintais - que apesar de serem essenciais para a manutenção da vida, para a reprodução biológica e social e para o bem-estar, são 

consideradas atividades inerentes do “ser mulher” e, por este motivo, não são passíveis de reconhecimento. A lente da multifuncionalidade funciona como uma 

poderosa ferramenta que possibilita visibilizar o papel da mulher no campo, principalmente porque contribui para evidenciar as atividades agrícolas de cunho não 

produtivo.  

28 

partimos da pergunta: como ocorre o processo de formação da consciência militante feminista em uma sociedade patriarcal e capitalista? O sentido geral desta 

tese é compreender a formação da consciência militante feminista e seus principais desdobramentos na luta de classes no Governo Lula. A tese busca apreender 

a consciência militante feminista e a sua relação com a luta de classes no governo Lula, em uma perspectiva de totalidade, com o esforço de ir além da sua 

aparência fenomênica, mas, no seio das relações sociais de classe, “raça” e sexo inseridas na dinâmica dos projetos societários em disputa: o patriarcal-capitalista 

e o feminista-socialista. Realizamos uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Essa última foi desenvolvida por meio de entrevistas com 7 militantes 

orgânicas de cada um dos seguintes movimentos feministas: Articulação de Mulheres Brasileiras; Marcha Mundial de Mulheres e o Movimento de Mulheres 

Camponesas. como principais conclusões: 1. O processo de formação da consciência militante feminista envolve como elementos indispensáveis às mulheres: (a) 

a apropriação de si e a ruptura com a naturalização do sexo; (b) o sair de casa; (c) a identificação na outra da sua condição de mulher; (d) a importância do grupo 

e da militância política em um movimento social; (e) a formação política associada às lutas concretas de reivindicação e de enfrentamento; 2. O feminismo 

contribui com a radicalização da democracia e com o tensionamento das relações de hierarquia presentes, inclusive, no interior de organizações de esquerda; 3. 

As políticas públicas para as mulheres no governo Lula, não corresponderam a uma perspectiva feminista, pois, não romperam com a responsabilização da mulher 

pela reprodução social antroponômica, tendo em vista o caráter familista das mesmas; 4. A autonomia política e financeira é o principal desafio para os movimentos 

feministas no Brasil. 

29 

é resultado de pesquisa etnográfica realizada entre mulheres camponesas do município de Faxinal do Soturno, pertencente à Quarta Colônia (de Imigração 

Italiana), no estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de mulheres camponesas descendentes de imigrantes italianos residentes em duas comunidades da zona rural. 

observou-se a educação formal (e a escolarização), as mudanças geracionais e na família patriarcal; e a influência das tecnologias tem transformado a vida destas 

trabalhadoras. 

30 

Analisa a construção de saberes no Movimento de Mulheres Camponesas – MMC, a partir do Programa de Sementes Crioulas, no oeste de Santa Catarina – 

Brasil. As mulheres camponesas em movimento no MMC, antes invisibilizadas, na medida em que foram construindo práticas, elaborando saberes, foram também 

ressignificando e assumindose em sua identidade camponesa feminista.  A questão de Pesquisa que nos colocamos foi: Como as práticas históricas e sociais das 

mulheres camponesas em movimento condicionam a produção de saberes e de fazeres no MMC no oeste catarinense? O recorte do tema tem como foco o 

Programa de Sementes Crioulas do MMC/SC. Em relação ao aprendizado considerado mais expressivo da pesquisa, evidenciamos que essa experiência inaugura 

e propõe uma Perspectiva Epistemológica Feminista Camponesa em construção no MMC.  
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31 

Aborda a história da mobilização social das mulheres agricultoras na região noroeste do Rio Grande do Sul, através do Movimento de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais, historiando as circunstâncias em que surgiu e se transformou, examinando as influências recebidas do discurso da Igreja Católica e do Movimento Sindical 

Rural. vamos evidenciar as contradições que o Movimento enfrenta, buscando entender como o imaginário e as representações sociais atuam sobre a vida das 

mulheres agricultoras. levando-nos a afirmar que as identidades humanas são construídas ao longo da vida, pelos significados que os grupos sociais alimentam 

em seus contextos culturais. Submissão e resistência sempre fizeram parte da vida das mulheres agricultoras; embora, tenham conquistado direitos sociais, seguem 

desempenhando seus tradicionais papéis. Histórias de vida, relações de poder, trabalho e gênero na agricultura familiar, participação das mulheres na construção 

do sindicalismo e do movimento de mulheres trabalhadoras rurais, conquista de direitos sociais, dentre outros aspectos, constituem temas centrais neste trabalho. 

32 

 Objetivo compreender a espacialização do Movimento de Mulheres do Campo no Tocantins em suas diferentes posições e escalas de ações. Através da Via 

Campesina, MST e MAB, as mulheres no interior dos seus movimentos iniciaram uma agenda de ações contra o latifúndio, a miséria e o descaso social, as 

invasões do poder público e dos consórcios de energia e a favor da reforma agrária. A particularidade expressa, não está somente na agenda unificada, mas nos 

sujeitos que estão tornando essas ações e lutas possíveis – as mulheres camponesas e trabalhadoras rurais dos diversos segmentos sociais (movimentos sociais, 

sindicatos, ONGs, Igreja, etc.).  

33 

Através de quais dimensões se expressa a relevância educativa dos movimentos sociais? Quais aprendizagens se co-constroem no interior deles? De qual forma 

se realiza o processo de assunção do compromisso sociopolítico? Quais conflitos ele proporciona e em quais níveis? Que tipo de transformações gera na vida das 

pessoas e nas comunidades? A partir de uma perspectiva teórica que interliga sobretudo as contribuições da pedagogia popular de inspiração freiriana, do 

feminismo italiano da diferença e do pensamento decolonial latino-americano, proponho na tese uma hermenêutica das práticas político-pedagógicas do 

Movimento de Mulheres Camponesas em Santa Catarina.  (1)  contextualizações teóricas, metodológicas e históricas da pesquisa, em um processo de gradual 

aproximação ao objeto de estudo. (2)  trato das práticas político-pedagógicas do movimento, detendo-me na interpretação dos processos educativos formais e, 

especialmente, informais e não formais, à luz de três conceitos pedagogicamente densos: compromisso, conflito e transformação.(3) argumento sobre as 

implicações pedagógicas da agroecologia – que atualmente representa o núcleo articulador das lutas do movimento – em chave feminista e decolonial.  Visei 

oferecer uma contribuição à construção de uma pedagogia dos movimentos sociais, nascente no Brasil – onde está enraizada no pensamento de Paulo Freire. 
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APÊNDICE E – Trabalhos acadêmicos sobre Relações entre CEFFAs e Família 

 

Nº Fonte Autor(a) Título Instituição D/T Ano CFR/EFA Palavras 

1 
Ferrari, Ferreira 

(2016) 
Amaral, A. P. 

A pedagogia da alternância como 

práxis educativa na escola família 

agrícola de UirapuruGO: limites e 

potencialidades 

Universidade do 

Estado de Mato Grosso 
D 2013 EFA 

Família EFA Gestão-

Coletiva Associação 

Participação 

2 
Ferrari, Ferreira 

(2016) 
Santos, C. C. 

A Relação família e escola na 

Pedagogia da Alternância: um estudo 

nas casas familiares rurais de Candói e 

Rio Bonito do Iguaçu 

Universidade 

Tecnológica Federal do 

Paraná 

D 2013 CFR 

Família CFR Participação 

aprendizagem saberes 

compartilhar 

3 
Ferrari, Ferreira 

(2016) 
Caliari, R. O. 

A presença da família camponesa na 

Escola Família Agrícola: o caso de 

Olivânia. 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 
T 2013 EFA 

Família Camponesa 

interação educação 

dialógica problematizadora 

4 
Teixeira, Bernartt 

e Trindade (2008) 
SILVA, L. H 

Representações sociais da relação 

escola-família no universo das 

experiências brasileiras de formação 

em alternância 

Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo 
T 2000 EFA CFR representação social família 

5 
Teixeira, Bernartt 

e Trindade (2008) 
CRUZ, N. A. 

Pedagogia da Alternância: (re) 

significando a relação pais-monitores 

no cotidiano da Escola Comunitária 

Municipal de Jaguaré 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 
D 2004 ECOR 

Família participação 

assembleia formação pouca 

autonomia 

6 
Teixeira, Bernartt 

e Trindade (2008) 
LIMA, E. N. 

A participação dos pais na pedagogia 

da alternância: a Escola-Família 

Agrícola Bontempo 

Universidade Federal 

de São Carlos 
D 2004 EFA 

família participação 

assembleia formação pouca 

autonomia 

7 
Teixeira, Bernartt 

e Trindade (2008) 

PEREIRA, S. S. 

S. 

Relações educacionais entre famílias 

rurais e escola: um estudo na Escola 

Estadual Taylor-Egídio em 

Jaguaquara 

Universidade Católica 

do Salvador 
D 2005 EFA 

família participação 

alfabetização saberes 

trabalho produtivo terra 
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APÊNDICE F – Resumos dos trabalhos acadêmicos sobre Relações entre CEFFAs e Família 

 

Nº Resumo 

1 Debate o papel e participação da família na Associação mantenedora da EFA de Uirapuru e na própria escola. Trabalho com a categoria participação e 

envolvimento familiar como pré-condição para concretizar a alternância nos CEFFAs, numa gestão coletiva. Os dados mostram que há participação ativa das 

famílias de forma passiva, pela falta de clareza do papel da associação, formas de participar. 

2 Realizou análise comparativa do processo de relação entre as famílias, maioria residentes de assentamentos rurais da região, e o processo ensino-aprendizagem 

de seus filhos em duas CFRs do Estado do Paraná. Evidenciou a participação da família na Alternância, o compartilhamento de saberes entre pais e filhos 

dentro da sua realidade. Resultados indicam que as famílias precisam ser mais incentivadas na participação nas CFRs. Como desafios é a valorização dos 

saberes locais pois as famílias consideram seus conhecimentos voltados à prática, ao trabalho acabam não sendo considerados como conhecimento que favorece 

o aprendizado escolar.  

3 Objetivo de compreender os processos de participação das famílias nas práticas educacionais e na dinâmica da formação por Alternância na EFA de Olivânia 

(ES), apontando que a interação entre os conhecimentos já existentes na família e na comunidade camponesa e EFA se apresenta como possibilidade de uma 

prática educacional dialógica e problematizadora. 

4 Analisa a questão das representações sociais de monitores, pais e alunos de duas experiências brasileiras de formação em alternância, uma a Casa Familiar 

Rural de Quilombo, em Santa Catarina, e Escola Família Agrícola de Vinhático, no Espírito Santo. Percebeu diferenças relevantes na dinâmica da relação 

CEFFA/família nessas instituições. 

5 Analisou o papel sociopolítico e pedagógico exercido pelos agricultores cujos filhos estudam na Escola Comunitária Rural de Jaguaré, no Espírito Santo. 

Percebeu no que diz respeito à dinâmica da interação entre famílias e CEFFAs: a maioria das famílias somente vai à escola para as assembléias, nos encontros 

de formação ou quando são solicitadas; as famílias e monitores compreendem adequadamente os instrumentos da Pedagogia da Alternância; a crescente 

influência dos monitores e dos órgãos ligados à administração e manutenção da escola provoca uma redução na capacidade de gestão política das famílias.  

6 Pesquisou a participação das famílias de uma EFA de Ensino Médio, localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Evidenciou divergências entre as 

concepções de participação dos atores que atuam no processo educativo, como a participação dos pais, que se caracteriza entre passividade e atividade. Conclui 

que a participação dos diversos atores ocorre nas reuniões, assembléias e outras forma de colaboração na instituição. Entende participação como um processo de 

conquista, autonomia sem imposição ou tutela. 
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7 Analisa uma experiência de interação entre famílias rurais de Jaguaquara, na Bahia, e a Escola Estadual Rural Taylor-Egídio, que também usa Pedagogia da 

Alternância. Observou a participação da família rural no processo de alfabetização de crianças e adolescentes no modelo de alternância. Identificando relações 

que o alfabetizando estabelece entre o saber escolar e o trabalho produtivo das famílias, mostrando a escola e a família como parceiras no fortalecimento da 

cultura da terra. 
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APÊNDICE G – Gráficos de sistematização das respostas das egressas   
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APÊNDICE H – Quadro dos títulos dos Projetos Profissionais das Jovens da EFASC 

2011 a 2019 

PPJ MULHERES EFASC 2011 A 2019 

Nº ESTUDANTES 2019 TEMA 

1.  Bruna Fernandes Da Silva 

Melhoramento Da Produção Leiteira Via A 

Implantação De Uma Nova Cultivar Brs Kurumi E 

Planejamento Forrageiro Ao Longo Do Ano Na 

Propriedade 

2.  Fábia Juliana Hochscheidt 
Produção De Mandioca, Batata Doce E Abóbora 

Para Alimentação Dos Animais E Comercialização. 

3.  Sofia Helena Silva Lopes Reestruturação Do Parreiral De Videiras 

4.  Vitória Aparecida Greiner 
Produção De Hortaliças Consorciadas Para 

Comercialização E Consumo Familiar 

ESTUDANTES 2018 TEMA 

5.  Elisa Cristina Staub Produção De Panificados E Derivado Do Leite 

6.  Franciele Luísa Uhlmann 
Ampliação Da Produção De Cebola, Cebolinha E 

Salsa Para Comercialização 

7.  Helem Amanda Kopp 
Implantação Do Sistema Agroflorestal Com Ênfase 

Na Fruticultura (Banana E Palmeira Juçara). 

8.  
Juliana Aparecida E Silva 

Martins 

Produção De Alimentos Para O Consumo Da 

Família 

9.  Gabriela Hister Manejo adequado das pastagens 

10.  Yasmin Roberta Düpont 
Organização, Gestão E Planejamento Da Produção 

Animal Da Propriedade 

ESTUDANTES 2017 TEMA 

11.  Alessandra de Oliveira Melhoramento da piscicultura na propriedade 

12.  Alessandra Schena 

Produção de bananas orgânicas para venda direta em 

feira local ou mercado institucional através da 

associação de agricultores e produtores de alimentos 

de sinimbu - APAS 

13.  Carine Denise da Rosa 
Produção de feijão preto orgânico para consumo 

familiar 

14.  Carmim Julimara Giehl 
Produção de alimentos orgânicos para a segurança 

alimentar da família  
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15.  Greice Cristine Ferreira 
Produção de ovos para alimentação da família, e 

comercialização do excedente na comunidade. 

16.  Janaina Schwenger 
Alimentação da família aperfeiçoando a produção 

em pequenos espaços  

17.  Milena Padilha 
Implementação das Frutíferas na Propriedade, para 

Agroindustrialização Familiar 

18.  Natália Duani Gomes da Silva 
Organização e melhoramento das produções de 

alimentos para subsistência familiar 

19.  Sabrina Franciele Jost 
Manejo da pastagem de inverno para a engorda de 

terneiros 

20.  Sílvia Naiane Jappe 
Quintais orgânicos: saberes, fertilidade do solo e 

segurança alimentar. 

ESTUDANTES 2016 TEMA 

21.  
Bruna Carolina Rickmann da 

Silva 

Organização da produção de peixes – carpa capim e 

jundiá 

22.  Bruna Richter Eichler 

Organização e planejamento da produção de 

alimentos na Unidade de produção familiar a partir 

da comercialização de Repolho, batata doce e aipim 

23.  Carine Taís Lenhart 
Meliponicultura – Criação de Abelhas Indígenas 

sem Ferrão 

24.  Jéssica Vanessa da Silva Piscicultura: policultivo de carpas 

25.  Jordania Tania Dell Osbel 
 Recuperação de parreiral e produção de uva na 

propriedade familiar 

ESTUDANTES 2015 TEMA 

26.  Andressa Rafaela Richter 
Aumento da produção de mudas de hortaliças com 

ênfase na produção para a família. 

27.  Cheila Luiza  Dreissig Breuning Ampliação da produção de mudas de hortaliças 

28.  Gabrieli da Silva 
Ampliação na produção de hortaliças 

Beterraba, Cenoura e Rabanete 

29.  Lia Katlen L. dos Passos Produção de ovos coloniais  

30.  Lucilene de Oliveira Camara Produção de pepino 

31.  Luisa Caroline Strohm Staatz 
Produção de mandioca com manejo alternativo para 

a alimentação humana e animal 

ESTUDANTES 2014 TEMA 
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32.  Adriana Cortes Avicultura colonial: Uma possibilidade de início de 

diversificação na propriedade 

33.  Aline Rosane Reitzer Avicultura Colonial - Produção de Ovos 

34.  Brenda da Silva 
Produção de alimentos com enfoque na aproximação 

dos canais de comercialização. 

35.  Cassiane Luiza Boeck Produção de amendoim 

36.  Dais Daniele Schubert 

Agroindústria Familiar de Derivados da Cana de 

Açúcar com Ênfase na Produção de Açúcar 

Mascavo. 

37.  Danielli Fabris do Nascimento 
Ampliação da Avicultura Colonial na Propriedade 

Familiar 

38.  Dienifer Berlt 
Produção de alho e cebola como alternativa de renda 

para a propriedade familiar  

39.  Roberta Raquel Winck  Avicultura Colonial – Manejo da Produção de Ovos 

ESTUDANTES 2013 TEMA 

40.  Betina Francieli Ristow Avicultura Colonial 

41.  Jordana Rafaela Pfeiffer Produção de mudas de hortaliças 

42.  Rafaela Jost Gabe Guimarães 
Produção de Pastagem Consorciado com Produção 

de Nogueiras 

ESTUDANTES 2012 TEMA 

43.  Andressa Bastos 

Avicultura colonial, implantação de um aviário 

colonial para a comercialização e autossuficiência 

de ovos 

44.  Bruna Betina Greiner 
Segurança alimentar na propriedade com ênfase na 

produção de hortaliças 

45.  Carolina Landskren 

Diversificação da propriedade com a produção de 

feijão para subsistência familiar e comercialização 

do excedente 

46.  Liége Morgana Eichherr Kreutz 
Produção de alfafa para a alimentação animal in 

natura ou na forma de feno 

47.  Maiara Helena Werner 

Diversificação da produção na propriedade através 

da olericultura, com ênfase na produção de alho, 

como renda alternativa. 
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48.  Micaela Hister 

Olericultura para subsistência da família e 

diversificação de renda, com ênfase nas culturas do 

alho e repolho. 

49.  Simone Teresinha Mallmann 
Avicultura colonial com enfoque na diversificação 

na propriedade 

ESTUDANTES 2011 TEMA 

50.  Amanda Inês Bublitz 
Produção de hortaliças e frutíferas para a 

diversificação da alimentação familiar 

51.  Carin Lísia Schultz Avicultura Colonial 

52.  Clarice Luana  da Rosa Diversificação de produtos alimentícios na UPF 

53.  Daiane Andresa Schubert A produção de vassouras de palha 

54.  Grazieli Holschú Produção de hortaliças 

55.  Letícia Marques da Silva 
Produção de plantas medicinais e hortaliças em 

vasos 

 

 

 


