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E

QUERIDAS MARGARIDAS,

stá chegando a hora de nos encontrarmos

em Brasília para, juntas e em marcha, denunciarmos os ataques aos direitos e à vida das

mulheres do campo, da floresta, das águas e das
cidades. Na capital do país anunciaremos a nossa
plataforma política, apresentando proposições que

dialoguem com a sociedade sobre a construção do
Brasil que queremos.

Um Brasil com soberania popular, democracia,

justiça, igualdade e livre de violência!

Mas até lá ainda temos muito chão! O caminho se faz ao caminhar e nós cons-

truímos a Marcha das Margaridas marchando, desde os nossos territórios, organizando e mobilizando as mulheres, discutindo, debatendo... E para contribuir
com esse processo, a CONTAG e as organizações parceiras da Marcha das Mar-

garidas 2019 faz chegar até vocês esses 6 cadernos de debate, com a intenção
de colaborar e animar os debates nas comunidades.

Os 6 cadernos tratam do lema e dos 10 eixos políticos que nos levam a marchar.

Foram organizados para favorecer seu uso em nossas atividades, afinal, isso faci-

lita na hora em que nos dividimos em grupos para o debate dos temas. Porém não

esqueçam que a luta da Marcha das Margaridas articula TODOS os eixos políticos.
Por isso, não podemos achar que ao debatermos uma parte do material estamos
dando respostas suficientes à nossa luta. Assim, pensem da seguinte forma, os 6

cadernos só existem se forem debatidos e vividos em conjunto. São 6 partes de um
único corpo. Bom, né?!

Ah! Também é muito importante dizer que será a partir dessas discussões,

que elaboraremos a plataforma política da Marcha das Margaridas 2019. Ela

reunirá as nossas proposições, sintetizando a diversidade de ideias e vozes produzidas pelas mulheres do campo, da floresta e das águas.

Cada palavra, ilustração, imagem, dado estatístico utilizado nestes cadernos

foram pensados com todo o carinho, na intenção de provocar boas reflexões e debates entre vocês, companheiras! Aproveitem este momento para a troca ideias e
o agir coletivo na construção dessa Marcha, que é nossa.
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Para facilitar a utilização dos cadernos, detalhamos abaixo o lema os eixos
políticos da Marcha:
•
•
•
•
•
•

Caderno1 – Lema Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular,
democracia, justiça, igualdade e livre de violência, e o eixo Por democracia
com igualdade e fortalecimento da participação política das mulheres;
Caderno 2 – Pela autodeterminação dos povos, com soberania alimentar e
energética e Pela proteção e conservação da sociobiodiversidade e acesso
aos bens comuns;

Caderno 3 – Por terra, água e agroecologia e Por autonomia econômica,
trabalho e renda;
Caderno 4 – Pela autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e
a sua sexualidade e Por uma vida livre de todas as formas de violência, sem
racismo e sem sexismo;
Caderno 5 – Por previdência e assistência social pública, universal e solidária e Por saúde pública e em defesa do Sistema Único de Saúde.

Caderno 6 – Por uma educação não-sexista e antirracista e pelo direito à
educação do campo.

Agora, vamos aos debates!!!
É importante que vocês:
•

•

Juntem as Margaridas das suas comunidades, assentamentos, acampamentos, ramais, sítios, linhas, sindicatos, grupos, associações para que realizem juntas as atividades de
discussão desses cadernos.

Anotem as ideias surgidas durante as discussões, elaborem os
relatórios e enviem este material para a Secretaria de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras Familiares da CONTAG, através do email: mulheres@
contag.org.br. Esperamos, com muito ânimo, as contribuições de vocês sobre
cada um dos eixos políticos, que serão usadas na elaboração do documento
propositivo, a plataforma política da Marcha das Margaridas 2019.

Avante, Margaridas!!! Vamos tecendo a nossa marcha, que é de luta, resis-

tência, proposição e em defesa do Brasil!!!

Mazé Morais

Secretária de Mulheres Trabalhadoras Rurais Agricultoras Familiares - CONTAG
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POR AUTONOMIA ECONÔMICA, TRABALHO E RENDA
AUTONOMIA ECONÔMICA: O QUE ISSO QUER DIZER?
A

palavra

autonomia

pode

significar

“independência”,

“autogoverno”, “autossuficiência”, “emancipação”.

“liberdade”,

Autonomia econômica, então, pode ser entendida como a capacidade das

mulheres de gerar renda e recursos próprios a partir do seu próprio trabalho, em

igualdade de condições com os homens, sendo essencial para que as mulheres

possam prover seu próprio sustento e decidir por suas próprias vidas. Ela não

envolve, portanto, apenas independência financeira e geração de renda, mas

pressupõe também autonomia para realizar escolhas.
O acesso aos mercados e à renda é parte neces-

sária para que as mulheres tenham autonomia
econômica. Mas a autonomia econômica vai
além e envolve também o direito garantido
aos serviços públicos – como saúde e educação – que no atual contexto de retirada
de direitos é cada vez mais difícil e implica

mais gastos. A autonomia econômica en-

volve também a capacidade de decidir sobre
os tempos e os recursos e de colocar em prá-

tica essas decisões. Muitas vezes a resistên-

cia dos homens da comunidade é um obstáculo

que as mulheres enfrentam para colocar em prática suas decisões.

As discussões sobre o que, como produzir,

o que fica para o autoconsumo, o que é ven-

dido e para quem é vendido fazem parte dessa
construção permanente da autonomia econô-

mica e colocam em prática os princípios da economia feminista.
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ECONOMIA FEMINISTA? O QUE É?

Primeiro vamos entender o que é economia…

A palavra economia vem de duas palavras gregas: Oikos – que significa
casa, lugar; e Nomos – que significa regras, normas.

Veja bem, pela própria origem da palavra, a economia está no cuidar da
casa, no prover o que é necessário. E isso as mulheres entendem muito bem
não é mesmo? A casa representa um espaço de produção, produção da vida.
Nesse espaço as mulheres atuam de forma destacada, assumindo todas as tarefas e tudo o que se relaciona à família e suas necessidades humanas, que vão
de bens e serviços, a afetos e cuidados. Então, a economia deveria considerar o
trabalho feito pelas mulheres como algo fundamental para o funcionamento da
sociedade, não é mesmo?

E a economia feminista? Bom, ela
retoma o sentindo original da palavra, e propõe uma forma diferente de
pensar e organizar a economia. Ela
questiona a sociedade de mercado e
o pensamento econômico dominante
que considera relevante apenas às
atividades realizadas no mercado,
a partir do trabalho remunerado, da
compra e venda de produtos e da lógica de obtenção de lucro, de modo
que só tem valor tudo aquilo que pode ser transformado em mercadoria. Tudo!
Os corpos, as pessoas, a natureza e a vida só tem valor, nessa sociedade, se
puderem ser transformados em mercadorias. Mas só essas atividades não são
suficientes para produzir a vida e mover a sociedade.
O ponto de partida da economia feminista é, justamente, a produção do viver. É através do trabalho que a gente produz o nosso viver.
Você já imaginou o que uma pessoa precisa para viver uma vida digna? Ela
precisa se alimentar, ter onde morar, ter o que vestir, precisa ter como se locomover (transporte), precisa ter acesso aos serviços de saúde e saneamento,
precisa de educação e por aí vai…Mas alguém precisará abastecer a casa de
alimentos e preparar esses alimentos, preparar as refeições; alguém precisará lavar as roupas e restaurar aquelas que já estão gastas pelo uso; quando
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a pessoa estiver doente, alguém precisará cuidar dela (levar ao médico, dar
remédio). Isso só para falar de algumas coisas. E tudo isso é feito através do
trabalho. Então, ele é a base da sustentação da vida.
Uma parte desse trabalho é feito “fora” de casa. Normalmente, ele gera uma
renda (ou um salário) que nos ajuda a adquirir, no mercado (comércio), produtos
ou serviços necessários para viver. É o chamado trabalho de/para o mercado.
Mas nem todo trabalho funciona na base de troca de dinheiro, concorda? Existem
trabalhos e atividades que são realizadas, em sua grande maioria, pelas mulheres,
nos espaços domésticos e comunitários. A esses chamamos trabalho doméstico
e de cuidados. A finalidade dele é garantir a saúde, o bem-estar, a segurança e o
desenvolvimento de todas(os). Ele envolve afetos, cuidados e proteção. Sem ele a
economia não poderia se mover e nem a vida poderia se reproduzir a cada dia.
Estes dois tipos de trabalho, embora diferentes, são necessários para viver
dignamente. Os dois juntos atendem as nossas necessidades, nos traz alegria e
bem-estar. A Economia Feminista considera igualmente a importância tanto de
um, quanto do outro. Ela julga que é preciso assegurar as condições para que
as pessoas tenham uma vida plena em relações harmônicas entre elas e delas
com a natureza.
A economia feminista entende que a sustentabilidade da vida implica outras
formas de produção e consumo e considera
que todas as atividades necessárias para a
sustentação da vida são parte da economia
e propõe que todo o tempo e energia dedicados pelas mulheres sejam considerados
trabalho. Que este trabalho seja compartilhado entre as pessoas que convivem numa
mesma casa, mas também pelas associações e empreendimentos de economia solidária. E mais, que o Estado assuma parte
desses trabalhos, garantindo políticas públicas, como creches, postos de saúde, acesso à água limpa.

Esta compreensão de economia difere daquela que predomina nas sociedades capitalistas, que só considera a produção para o mercado, para aquilo que
se pode comercializar, envolvendo dinheiro e lucro. Esse pensamento legitimou
a divisão sexual do trabalho e a ideia de que o dinheiro representa o papel central na economia.
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DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO? VAMOS FALAR MAIS SOBRE ISSO?

Na sociedade capitalista, patriarcal e racista em que vivemos o trabalho é
organizado para manter a exploração. Por esta razão, o sistema está sempre
encontrando formas para expulsar as pessoas trabalhadoras de suas terras e
do controle dos meios de produzir, lhes deixando como única opção trabalhar
como assalariadas. Também desqualifica os conhecimentos das pessoas trabalhadoras dividindo o trabalho entre as pessoas que pensam e as que põem a
mão na massa. Junto com estas formas de dividir o trabalho para organizar a
exploração está também a divisão sexual do trabalho.

De acordo com a divisão sexual do trabalho, aos homens é destinada a esfera
produtiva, onde os trabalhos realizados são valorizados e remunerados (ou geradores de renda); e às mulheres é destinada a esfera reprodutiva, onde o trabalho realizado não gera renda e, portanto, não é valorizado. Tem dois princípios que organiza
esta forma de divisão social do trabalho: o princípio da separação, que afirma que
existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres; e o princípio de hierarquização, a partir do qual o trabalho do homem “vale” mais do que o trabalho de mulher.
ESFERA PRODUTIVA

Se refere à produção de
mercadorias, bens e serviços que entram no circuito
do mercado, que podem
ser ofertados ou produzidos para serem vendidos.
Todo trabalho realizado
nessa esfera é considerado trabalho produtivo. Ele
é percebido como espaço
do homem, por excelência,
embora, as mulheres também atuem nele.

ESFERA REPRODUTIVA

Se refere à (re)produção das pessoas:
desde a gestação até o cuidado para
que elas estejam aptas para trabalhar
e viver em sociedade. Esse cuidado
envolve o trabalho doméstico, ligado a tarefas como preparar a comida,
limpar a casa, lavar, passar, etc., mas
também o trabalho de cuidados, que
exige uma disponibilidade permanente para estar atenta as (aos) outras
(os) e prover-lhe o que necessita. Todo
trabalho realizado nessa esfera é considerado trabalho reprodutivo.

Em nossa sociedade, muitas vezes as esferas produtiva e reprodutiva se organizam em espaços diferentes: o escritório, a fábrica e a casa, sendo a esfera
reprodutiva o espaço da casa; e a esfera produtiva, o espaço fora de casa, onde
se realiza o trabalho remunerado (fábrica, escritório, comércio, banco etc.).

8

#RUMO MARCHADASMARGARIDAS2019
#RUMOA

E na agricultura familiar? Como se dá a divisão sexual do trabalho?

Mesmo na agricultura familiar, onde é mais difícil separar o que se produz
para vender no mercado ou para o consumo da família, há uma separação entre
a roça e o quintal ou entre a casa e o roçado.
A divisão sexual do trabalho faz com que as atividades das mulheres sejam vistas como parte do
seu papel de mãe, vinculadas ao trabalho doméstico
e de cuidados, que inclui a produção no quintal, da
horta, do pomar e de pequenos animais. Aquilo que
é produzido nos quintais vai para o autoconsumo,
prioritariamente, e o que sobra é comercializado.
Mesmo gerando alguma renda, o fato desse trabalho ser considerado extensão do trabalho doméstico, faz com que ele não seja considerado produtivo
e nem seja valorizado.

Mas o trabalho na lavoura/roçado, esse sim, é
tido como produtivo. O que se produz aí vai para o
mercado, é comercializado, é pago. A roça é o lugar
prioritário de trabalho dos homens. É ele quem recebe por esse trabalho e, portanto, é ele quem toma
as decisões. Quando realizado pelas mulheres, esse
trabalho é considerado apenas uma “ajuda”, mesmo
que elas cheguem à lavoura e saiam junto com seus
maridos. É, portanto, um trabalho não reconhecido e invisibilizado. No entanto
estima-se que 45% da produção agrícola brasileira é feita por mulheres, segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006)
No caso do assalariamento rural, quando as mulheres não chegam a ser contratadas, ainda assim trabalham, circunstancialmente, e seu trabalho entra, subsidiariamente, para aumentar a produção e/ou ganho do marido. Quando contratadas,
quase sempre, estão sujeitas a salários menores e a se ajustar a quaisquer serviços
que se fizerem necessários. Já as mulheres que realizam atividades na pesca como
o conserto da rede, limpeza dos barcos, preparação e venda dos peixes e mariscos
muitas vezes não são consideradas como pescadoras artesanais e, quando isto
se tornou lei elas perderam o direito ao seguro-defeso e à aposentadoria como
segurado especial.
Seguro defeso é o serviço que permite a(o) pescador(a) profissional artesanal solicitar ao INSS o pagamento do benefício de Seguro-Desemprego do
Pescador Artesanal durante o período de defeso, ou seja, quando ela/ele fica
impedido de pescar em razão da necessidade de preservação das espécies.
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A separação entre esses dois espaços e as responsabilidades a eles atribuídos se complementa com o modelo de família que tem o homem como provedor
e a mulher como dona da casa e cuidadora universal (dos mais dependentes,
como crianças, doentes e idosos, mas também de maridos, irmãos e pais em
perfeitas condições de saúde).
E o que o modelo de família tem a ver com isso?

No meio rural, o modelo patriarcal de família é bastante marcado e se organiza dentro de uma hierarquia de gênero e geração centrada no poder dos
homens sobre as mulheres, filhos e filhas. Na agricultura familiar, particularmente, ainda prevalece uma visão homogênea da unidade familiar, baseada
na ideia de que o homem representa o interesse de todos os seus membros,
como se todos tivessem os mesmos interesses. Essa forma de ver o mundo
contribui para a desvalorização do papel econômico do trabalho das mulheres na família. Ou seja, é um modelo definido a partir do poder do homem e
pela divisão do trabalho.
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Não existe um único modelo de família. É certo – e estudos têm confir-

mado isso - o predomínio em unidades domésticas camponesas da família

conjugal (marido, esposa e filhos). Nesse modelo, uma posição na estrutura

de família, que é a do pai, determina e dirige a atividade econômica do grupo
doméstico. Mas existem famílias formada por uma mulher e um homem, sem

filhos. Há famílias formadas por casais do mesmo sexo, com ou sem filhos.

Além disso, estudos de caso detalhados, também, têm revelado a existência, estatisticamente despercebida, de tendências localizadas à formação de

famílias extensas ou ampliadas, particularmente, encontradas na Amazônia
extrativista. Esse é um modelo de família que, além da mãe, do pai e das (os)

filhas(os), ou do casal, ela é formada por parentes próximos, que moram no

mesmo lugar. Ela inclui pais, filhas(os), irmãs/irmãos de pais com seus filhos,-

tias(os) avós, bisavós...Podendo, também, incluir parentes não-sangue, como
meio-irmãs(os) ou filhas(os) adotiva(as). Há, ainda, modelos de família que,

em meio urbano, chamam de famílias matrifocais, que são aquelas famílias

centradas na mãe, estando o pai, frequentemente, ausente ou detendo ape-

nas um papel secundário. Isso sem falar nas chamadas famílias quebradas,
que são as famílias onde o casal original se separou.

O que esse modelo de família esconde é que a esfera reprodutiva é fundamental
para a produtiva e que ambas estão em permanente comunicação. Ou seja, nessas duas esferas são desenvolvidos tipos de trabalhos diferentes, mas igualmente
importantes. As empresas do agronegócio muitas vezes contratam a família para
uma empreitada e cabe às mulheres lavar as roupas de trabalho impregnadas de
agrotóxicos, sem equipamentos de proteção e sem que seja considerado na jornada de trabalho remunerada. Sem contar que muitas vezes o homem recebe o
pagamento da empreita e a mulher e filhas(os) nem veem a cor do dinheiro.
Quem controla sozinho o dinheiro não costuma consultar, nem escutar

todos os membros da família quando vai tomar uma decisão. Quem não tem

seu próprio dinheiro tende a obedecer, a se submeter. Ao contrário, quem

tem o seu próprio dinheiro pode ser independente, pode definir os rumos da
própria vida e colocar suas decisões em prática. Ou seja, podem alcançar
sua autonomia.
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DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO
ASPECTOS
TRABALHO DE
OU PARA O
MERCADO

TRABALHO PRODUTIVO

ONDE É FEITO?
FORA DE
CASA - ESTÁ
RELACIONADO
AO ESPAÇO
PÚBLICO

QUEM FAZ?

A QUEM É
ATRIBUÍDO

HOMENS E
MULHERES

HOMENS

CARACTERÍSTICAS
Produtivo (remunerado ou gera renda)
Valorizado socialmente
Quem faz recebe pagamento (ou renda) em dinheiro
Dá poder a quem faz
Dá independência e autonomia
TRABALHO REPRODUTIVO

ASPECTOS

ONDE É FEITO?

QUEM FAZ?

TRABALHO
DOMÉSTICO E
DE CUIDADOS

A QUEM É
ATRIBUÍDO

EM CASA,
NO ESPAÇO
PRIVADO

MULHERES,
PRINCIPALMENTE

MULHERES

CARACTERÍSTICAS
Improdutivo (não gera renda)
Não é valorizado socialmente
Quem faz não recebe pagamento (ou renda) em dinheiro
Não dá poder a quem faz
Gera dependência e falta de autonomia
Na perspectiva da economia feminista, o trabalho das mulheres é gerador de riquezas, seja ele feito em casa, na roça, nas fábricas ou nos cuidados com as(os) filhas(os), pois economia é muito mais do que aquilo que é
vendido no mercado.
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VAMOS CONVERSAR UM POUCO SOBRE AS PRÁTICAS ECONÔMICAS
DAS MULHERES DO CAMPO, DA FLORESTA E DAS ÁGUAS?
As práticas econômicas das mulheres do campo, da floresta e das águas
não envolve apenas, a produção para o mercado, mas também doações, trocas e produção para o autoconsumo. Essas mulheres retiram do próprio quintal quase toda a alimentação da família, promovem trocas entre a vizinhança,
como por exemplo, hortaliças por ovos, também cultivam plantas medicinais
que substituem medicamentos, além de presentear parentes e amigas(os) com
produtos colhidos da hortas ou quintais. Essas atividades corriqueiras tem um
significado econômico que nem sempre é levado em conta. Elas são responsáveis, em grande parte, pela produção destinada ao autoconsumo familiar e
pelas práticas agroecológicas e reprodução de sementes crioulas, garantindo
qualidade de vida na família e na sociedade. Porém, cerca de 34% das mulheres
não possuem rendimento monetário (IBGE, 2010).

Os tempos dedicados a
cada uma dessas práticas
são diferentes, e as motivações também. Por exemplo,
a lógica das mulheres para
a produção para o autoconsumo da família é de valorizar a qualidade de tudo o
que é produzido, estando
relacionado com a qualidade de vida e com os alimentos saudáveis, e se traduz em ampliação de renda
quando o alimento deixa de
ser comprado. Já a lógica da produção para a comercialização é motivada
pela obtenção de algum dinheiro que ajude a garantir os custos de vida, como
transporte, vestimentas, alimentos, estudos das(os) filhas(os). Então mesmo
reconhecendo a importância do trabalho doméstico e de cuidados, no qual se
inclui as hortas, os quintais e os pequenos animais, se reconhece também que
o acesso aos mercados e à renda é parte necessária para que essas mulheres
tenham autonomia econômica, como já foi dito no início deste caderno.
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Você já pensou sobre o uso que faz do seu tempo? Sobre o tempo uti-

lizado nas várias atividades do seu cotidiano? Pensem e reflitam sobre o

tempo que cada uma de vocês gastam no trabalho de roçado, lavoura, co-

leta, extração, pesca. Pensem também no tempo que dedicam ao trabalho
doméstico e de cuidados. Também no tempo necessário para dormir, para

se alimentar e à higiene pessoal. E o tempo que gastam com a participação
política, no sindicato, associações, grupos comunitários etc.? E não esque-

çam de considerar o tempo livre, aquele dedicado a diversão, ao descanso,
a não fazer nada. Se observarmos a distribuição do tempo ao longo do dia,

podemos perceber a sobrecarga do trabalho das mulheres. Agora respondam: é justo que o seu trabalho não seja reconhecido como trabalho?

COMO PODEMOS AVANÇAR NO SENTIDO DE FORTALECER A AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES DO CAMPO, DA FLORESTA E DAS
ÁGUAS?
Primeiro, é preciso ter clareza de que para que todas as
mulheres tenham autonomia
econômica é preciso construir uma sociedade na qual
o trabalho – em todas suas
formas – seja reconhecido
e valorizado. No sistema capitalista, essa é uma luta permanente, que começa dentro
da própria família e da comunidade, com a reorganização
do trabalho doméstico e de
cuidados, para que a responsabilidade por este trabalho seja compartilhada entre homens e mulheres. Então promover a autonomia econômica das
mulheres, implica em um primeiro momento, compreender como a sobrecarga com a responsabilidade do trabalho doméstico e de cuidados resulta em
desigualdade entre mulheres e homens, para que as alternativas postas em
prática apontem para a superação da divisão sexual do trabalho.
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Uma das ações que integra as políticas promotoras de autonomia econô-

mica é garantir o acesso das mulheres ao trabalho remunerado e o direito
ao emprego. Alguns estudos indicam que no campo, a busca de trabalho

fora da unidade familiar, a fim de obter uma remuneração, tem se constituído como uma opção, principalmente, para a juventude e, em particular, para

as jovens mulheres. Muitas delas justificam essa opção pela sua condição
de subordinação no interior da família. Apesar de constituir uma força de

trabalho importante para a reprodução da unidade familiar, elas não tem
assegurado, suficientemente, acesso a uma renda fixa, nem ao lazer, nem a
um ‘pedaço de terra’ que lhe seja próprio. Além disso, não conseguem exe-

cutar os seus próprios projetos na propriedade, ora por que não dispõem

de recursos, ora por não conseguirem(ou só raramente) obter apoio da família para executá-los, também não participam nas tomadas de decisão, o que

as colocam ausentes dos espaço de gestão da propriedade. O modelo de
família a qual encontra-se integrada exige que ela atenda às determinações

do pai. A ‘falta de liberdade’ e ‘falta de autonomia’ são expressões quase
sempre utilizadas para se referir à sua condição nesses espaços.

Segundo, é preciso que as mulheres do campo, da floresta e das águas tenham condições para produzir. Elas precisam ter garantido o acesso à terra, às sementes, a água, à matéria prima e todo o apoio necessário para
a produção e comercialização na agricultura, no extrativismo, na pesca e
criação, assim como no artesanato.
A trajetória de luta das mulheres
pelo acesso à terra passa por conquistas importantes como a obrigatoriedade da titulação conjunta
da terra para casais em matrimônio ou em união estável. A titulação
conjunta, posteriormente, passou
a ser obrigatória para o acesso às
políticas públicas da agricultura
familiar. As comunidades tradicionais, por sua vez, trouxeram novos
elementos para pensar o acesso à
terra não como direito individual,
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mas coletivo. Nesse sentido, as mulheres têm atuado
não só para que seus nomes
constem no documento de
posse, mas para que suas
opiniões sejam consideradas na gestão coletiva do
território. As quebradeiras
de coco babaçu vão além da
noção de propriedade individual e conquistaram em alguns municípios o direito de
coleta em áreas privadas,
tornando os babaçuais territórios livres.

Terceiro, além de ter as
condições objetivas para produzir, as mulheres do campo, da floresta e das
águas precisam ter acesso a políticas públicas diferenciadas que apoiem
e potencializem condições para produção e comercialização, como crédito e assistência técnica, pois muitas vezes, o que as mulheres querem não
é o mesmo que os maridos e filhos querem, não é mesmo? Elas querem desenvolver seus próprios projetos, e também ter a oportunidade de participar
em atividades econômicas, como feiras, mercados locais e institucionais, a
exemplo do programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Essas políticas e programas têm grande
importância porque pode favorecer a criação de atividades produtivas protagonizadas pelas próprias mulheres, seja individual ou coletivamente.

Mas antes de tudo é preciso ter em mente que o caminho para a autonomia é a auto-organização das mulheres. Essa prática é indispensável
para a formação das mulheres e se realiza a partir de suas experiências e
aprendizados concretos.
A auto-organização é quando as mulheres se reúnem em grupos ou movi-

mentos só de mulheres ou em espaços específicos nos movimentos mistos,
aqueles compostos por mulheres e homens, como o movimento sindical
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A auto-organização das mulheres é muito mais que a construção
de espaços só de mulheres, mas tem
a ver com a construção coletiva das
mulheres como sujeitos políticos,
tem a ver também com a definição
de nossas prioridades, reivindicações e das demandas e estratégias
que definimos para obtermos respostas a elas. São nesses espaços
que construímos a nossa agenda
política. Nisso está a sua potencialidade: promover ações que questionem com radicalidade a organização dessa sociedade capitalista, patriarcal e
racista. Por exemplo, romper com a visão machista do direito à terra e da produção rural e disseminar, na sociedade, que as mulheres são sujeitos políticos
e sociais com iguais direitos e condições que os homens. Esses são elementos
centrais para o desenvolvimento da sociedade que queremos viver.
É a partir da auto-organização que as mulheres do campo, da floresta e das
águas passam a perceber as barreiras que enfrentam para produzir, comercializar e ter acesso a uma renda monetária. A organização da produção foi um dos
caminhos encontrado para superar tais barreiras. É importante lembrar que a
geração de renda é importante desde que esteja dentro de uma estratégia para
a emancipação das mulheres, para que elas possam alcançar outros níveis de
autonomia, como o pessoal e o político.
Quando a mulher é dependente financeiramente do marido e vive uma situação
de submissão, ela fica mais vulnerável ainda à situação de violência, inclusive,
àquelas formas que fazem parte do cotidiano, como a violência patrimonial (quando o marido destrói a horta, esconde os documentos pessoais para não permitir
que a mulher se ausente de casa para participar de alguma atividade, ou, enfim,
destroem seus objetos, instrumentos de trabalho, dinheiro, etc.) e psicológica
(quando o companheiro se utiliza de palavras e atitudes que podem ferir a autoestima de uma mulher). Sim, a violência compromete a autonomia da mulher!
Não adianta ter dinheiro e não poder decidir o que fazer com ele, não é mesmo? Isso não é autonomia! Não adianta fazer dinheiro e viver numa situação
de violência. Isso também não é autonomia! Aliás, a ameaça de violência é o
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maior obstáculo para conseguir a autonomia econômica, porque ela compromete a autonomia pessoal. Situações como essas podem ser enfrentadas à medida
que as mulheres começam a participar com outras mulheres, se organizando,
seja numa associação, seja num movimento ou num grupo de mulheres, ou mesmo no sindicato. Mas se a mulher não tem
autonomia para participar, então a autonomia política fica comprometida também.
Por isso, a gente fala que a autonomia econômica das mulheres é profundamente relacionada à autonomia política e pessoal.
As experiências de organização produtiva, na perspectiva feminista, se somam
a outros questionamentos à ordem econômica atual, como a economia solidária,
para assim criar novas práticas e alternativas concretas. Quando em diálogo com a
economia feminista, a economia solidária busca superar a divisão do trabalho e
fortalecer a autonomia das mulheres.

VOCÊ SABE O QUE É ECONOMIA SOLIDÁRIA?

A economia solidária é um jeito de fazer a
atividade econômica de produção, oferta de
serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na democracia e na cooperação, no que chamamos de autogestão. Ela se
baseia no trabalho comum e as decisões são
tomadas de forma democrática e horizontal.
A riqueza criada por esse trabalho é compartilhada entre todas as pessoas que participam
nos empreendimentos, conforme os acordos
feitos. As pessoas entendem o sentido do seu
trabalho e buscam que ele seja fonte de crescimento e liberdade.

Alguns princípios norteiam a economia solidária, tais como: a valorização
social do trabalho humano, o reconhecimento do lugar fundamental da mulher
e do feminino numa economia fundada na solidariedade, a busca de intercâmbio respeitoso com a natureza e a cooperação e solidariedade.
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Assim como a economia feminista, a economia solidária também se coloca
como contraponto ao modo tradicional de gerar bens e riquezas. Afinal, solidária é a qualidade de estar em auxílio mútuo, de partilhar dos mesmos interesses,
cada uma sendo responsável pelo todo. Desse modo, amigas, vizinhas ou pessoas com os mesmos objetivos podem se unir em um grupo economicamente
solidário. Afinal, a nossa construção é por uma economia feminista e solidária!

COMO O ATUAL CENÁRIO POLÍTICO IMPACTA NOS AVANÇOS
OBTIDOS EM DIREÇÃO À CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA
ECONÔMICA DAS MULHERES?

No atual contexto político vivemos um cenário desfavorável para nós mulheres, principalmente, para as mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e
das águas; e as trabalhadoras em geral. Desfavorável por quê?

Primeiro, porque a gestão do Estado está na mão de um governo que promove o fortalecimento do sistema patriarcal e enaltece a família conjugal. Não é
a toa que nós temos hoje um Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos,
que reforça uma concepção de família comandada pelo homem, colocando em
evidência a figura do chefe de família provedor. Isso significa o quê? Significa
que, nessa concepção, ao homem é autorizado o maior controle sobre o corpo,
o trabalho e a sexualidade das mulheres. Isso compromete a autonomia das
mulheres e mantém as mulheres na invisibilidade e no silenciamento.
Outro ponto desfavorável é a desvalorização do salário mínimo. A política de
valorização do Salário Mínimo nos governos Lula e Dilma foi utilizada para fazer frente à crise econômica estimulando a demanda interna pelo consumo das
famílias trabalhadoras. Associada ao aumento da formalização do emprego e o
acesso à Seguridade Social, essa política não só contribuiu para a redução da
pobreza entre as mulheres, mas também para as desigualdades entre a população em geral.
Em 2003 a Marcha Mundial das Mulheres realizou uma campanha pela valorização do salário mínimo. Em 2004, as centrais sindicais realizaram ações conjuntas que resultaram em reajustes significativos nos primeiros anos. Resultado
das negociações com as centrais, em 2007, foi acordada a Política Permanente
de Valorização do Salário Mínimo, para a recuperação do valor do piso nacional. Com essa política, a cada ano deve haver a reposição das perdas da inflação (aumento dos preços da cesta básica e serviços) e aumento real proporcional ao crescimento da economia medido pelo PIB (Produto Interno Bruto).
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A valorização do salário mínimo é uma ferramenta poderosa para aumentar a renda das mulheres, em especial, das negras, porque elas são a maioria
entre as pessoas que ganham até dois salários mínimos. Quando o salário
mínimo aumenta diminuem as diferenças entre salários mais altos e mais
baixos, entre homens e mulheres, entre pessoas negras e brancas. O aumento do salário mínimo movimenta a economia positivamente e é referência
para quem recebe e tem carteira assinada, para pessoas sem carteira que
calculam o preço de seu trabalho pelo mínimo e para pessoas que recebem
até dois salários mínimos.

O reajuste do salário mínimo assinado pelo presidente Jair Bolsonaro marcou o fim da política de valorização real do saláA massa salarial represenrio mínimo, que durou 11 anos. O valor aprovado
pelo presidente foi fixado em R$ 998. Pela propos- ta a soma de todos os salários
ta enviada por Michel Temer, o valor seria de R$ pagos as(os) trabalhadoras(es)
1.006,00. Com o fim da política tende a diminuir a durante o ano. O aumento da
massa salarial, enfraquecendo a capacidade de massa salarial está fundamentado num aumento da produção
consumo das(os) trabalhadoras(es) e desestimu(PIB) e, como consequência,
lando a produção econômica.
Além disso, a chamada “Reforma Trabalhista”
provocou uma mudança significativa na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Institucionalizada pela Lei Federal 13.467/2017 e sancionada
pelo governo Temer em julho de 2017, a Reforma
alterou mais de 100 itens da CLT. Ela introduziu:

existe um aumento do consumo
das(os) trabalhadoras(es) e com
isso devolvem parte dos seus
salários para a economia.

• Formas de contratação mais precárias e atípicas;
• Flexibilização da jornada de trabalho;
• Rebaixamento da remuneração;

• Alteração das normas de saúde e segurança do trabalho;

• Fragilização sindical e mudanças na negociação coletiva; e

• Limitação do acesso à Justiça do Trabalho e limitação do poder da Justiça
do Trabalho.
Aspectos importantes da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que protegem as mulheres frente a determinadas condições de trabalho, foram revogadas ou alteradas, tais como:
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• Permissão para gestante ou lactante trabalhar em local insalubre;

• Livre negociação com o empregador para definir pausas para amamentação; e

• Exigências que caracterizam o trabalho de igual valor para demanda de
salário igual.

Enfim, a Reforma Trabalhista leva à precarização dos direitos das(os) trabalhadar(es) colocando-as(os) em situação de fragilidade perante o empregador e
perante o mercado de trabalho. As mulheres que já ocupam posição desfavorável em relação aos homens por receberem salários inferiores, ocuparem menos
cargos de chefia e com melhor remuneração, estando, muito frequentemente,
sujeitas a duplas ou triplas jornadas, com as alterações na lei, devem vivenciar
a ampliação dessas desvantagens.
Recentemente, o atual presidente, apresentou uma Proposta de Emenda
Constitucional (PEC 06/2019) para reformar a previdência que, se aprovada,
causará ainda mais danos à vida das mulheres. Esse assunto será abordado no
Caderno 5.
Outro aspecto do atual cenário, que vem impactando o avanço da autonomia
econômica das mulheres são as consequências da aprovação da PEC 241/2016,
conhecida como a PEC do teto dos gastos, que congelou as despesas do Governo Federal, com cifras corrigidas
pela inflação, por até 20 anos,
comprometendo as ações e serviços da saúde, da educação e
dos programas sociais, como
Bolsa-Família, que, aliás, tem se
mostrado importante, inclusive,
para potencializar ações que
promovam a organização produtiva das mulheres. No Vale do
Rio São Francisco, em Minas Gerais, por exemplo, um grupo de
mulheres construíram uma associação, com o dinheiro do Bolsa-Família, para vender os seus
produtos para o Instituto Federal
do município de Januária. Então, os programas sociais são
fundamentais pra que se estimule a organização produtiva das mulheres visando
a sua autonomia. Sem eles, as mulheres sofrerão fortes impactos.
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Além disso, estamos vivendo um cenário de
Feminicídio é o termo
violência autorizada e presenciando o aumento
usado para denominar asda violência. De acordo com o Disque 180, servisassinatos de mulheres. Ou
ço do governo federal de atendimento às mulheseja, quando a vítima é morres, o número de feminicídio cresceu 120% em
ta por ser mulher. No Brasil,
2018. Ou seja, mulheres estão morrendo no Brasil a Lei do Feminicídio, de 2015,
só pelo fato de serem mulheres. O Relatório da estabelece que quando o hoorganização internacional Human Rights Watch micídio é cometido contra
(Observatório dos Direitos Humanos), divulgado uma mulher, a pena é maior.
no dia 17 de janeiro deste ano, é alarmante: está
acontecendo no Brasil uma epidemia, generalizada, de violência contra as mulheres, sobretudo, em âmbito doméstico. O relatório
cita, sem arrodeio, que o clima de
A Human Rights Watch é uma organiza- ódio e, neste contexto, o aumento
ção não-governamental de direitos huma- estarrecedor de casos de violênnos, que conta com aproximadamente 400 cia contra as mulheres no Brasil,
membros (advogados, jornalistas, especia- estão diretamente relacionados
listas e acadêmicos de diversas origens e
à ascensão de Bolsonaro e com
nacionalidade) que trabalham em diversas
suas consequências racistas, holocalidades ao redor do mundo. Ela é reconhecida por realizar investigações sobre mofóbicas e misóginas. Em 2018
violações de direitos humanos e elaborar foram 4.539 mulheres assassinarelatórios sobre essas investigações. Para das no Brasil, isto sem contar os
acessar o relatório ver: https://www.hrw. casos de violência psicológica e
org/pt/world-report/2019/country-chap- agressões morais.
ters/326447

Ações misóginas são ações de ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas

22

#RUMO MARCHADASMARGARIDAS2019
#RUMOA

A violência também tem atingido os povos do campo e das florestas, que
veem ameaçado o seu direito à terra e ao território. Os conflitos agrários ambientais, a ofensiva do agronegócio, mineração, empresas transnacionais, a
criminalização crescente dos movimentos sociais pelo poder Judiciário, policial e paramilitar, tudo isso faz parte do atual contexto político e social que
estamos vivenciando.
E por fim, vivenciamos um contexto de destruição das institucionalidades
criadas. Até, 2016, nós tínhamos a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM);
e nós tínhamos, também, a Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais
(DPMR) do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Com o golpe
parlamentar de 2016, esses dois espaços deixaram de existir. A criação e atuação da SPM e da DPMR, durante os Governos Lula e Dilma foi algo fundamental
para a consolidação de uma agenda pública com ações diretas para a inclusão
social e organização produtiva das mulheres.

Esses espaços garantiram a institucionalidade de processos visando promoção da igualdade entre mulheres e homens no meio rural, por meio de estrutura
política dotada de equipe e orçamento. A SPM e, particularmente, a DPMR, se
tornou um importante canal de diálogo entre as organizações e movimentos de
mulheres rurais e Governo Federal, de tal modo que muitas das demandas apresentadas pelos movimentos de mulheres do campo, da floresta e das águas,
foram atendidas através da criação de programas e políticas, como o Programa
Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural (PNDRT), a implementação
da titulação conjunta obrigatória, o Crédito Instalação Apoio Mulher, as chamadas públicas de Ater Agroecologa - que chegou a exigir que: 50% do público
beneficiário e 30% dos técnicos fossem mulheres; e que 30% dos recursos, no
mínimo, fossem aplicados em projetos específicos com as mulheres; o Programa de Organização Produtiva, que apoiou muitos grupos produtivos de mulheres, incluindo as Feiras Feministas de Economia Solidária.

Com acesso a programas de assessoria técnica e organização produtiva, os
grupos de mulheres participaram de programas de compras públicas, como o
Programa de Aquisição de Alimento (PAA), que chegou a estabelecer percentual mínimo de 30% a 40% para produtos a serem adquiridos em favor das mulheres agricultoras familiares ou de suas organizações. Por falta de recursos, o
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) se encontra ameaçado, comprometendo a expansão do combate à fome e à pobreza no Brasil, que está prestes
a voltar para o Mapa da Fome, o que se agrava pela extinção do CONSEA pelo
Governo Bolsonaro.
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Todas essas ações e medidas tiveram impactos positivos no direcionamento
das políticas e a crescente participação das mulheres com melhorias na sua
condição de vida. Contudo, desde o Governo Temer a redução dos investimentos, tem apresentado uma série de limitação na execução de todas essas políticas, tendendo a extinção no atual governo.

Em um momento de destruição de institucionalidades, como a gente pode
falar em autonomia, se não tem políticas públicas (de saúde, educação, habitação, etc.) para as mulheres? E nem políticas sociais voltadas à assistência a
esses grupos sociais mais vulneráveis e que ficam sob a responsabilidade das
mulheres? Então vejam só: o impacto disso tudo sobre a vida das mulheres é
imensurável, por que impacta em todos os níveis a nossa autonomia, tanto na
perspectiva econômica, quanto pessoal e, também, política.

VALORIZANDO AS FORMAS DE RESISTÊNCIA CONSTRUÍDAS PELAS
MULHERES
As mulheres rurais organizam sua resistência e constroem alternativas
para afirmar sua autonomia econômica de muitas formas.
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As mulheres são a maioria das pessoas assalariadas agrícolas em seto-

res como fruticultura, floricultura. No médio São Francisco a negociação
coletiva entre os sindicatos de trabalhadores e a associação de empregadores mediada pelo Ministério do Trabalho e emprego (MTE) existe desde
a safra de 1994/95. Embora nem sempre seja realizada, vale destacar as

conquistas das mulheres. Por exemplo, salários iguais, a proibição de que

as empresas exijam atestado de esterilização para que as mulheres sejam
contratadas e o combate ao assédio moral e sexual. Através dos Acordos
Coletivos, foi previsto o pagamento de salários em caso de ausência da (o)
trabalhadora(o), uma vez por semana, devido à internação do menor e por

três dias não cumulativos durante o semestre para acompanhar a criança

deficiente até os 14 anos de idade. Da mesma forma, garante às trabalhadoras uma licença remunerada de um dia por ano para fins de exames

preventivos de câncer ou um dia por semestre para mulheres com mais de
40 anos de idade.

As mulheres ribeirinhas e caiçaras lutam pelo seu reconhecimento como

mulheres pescadoras. Consideram a pesca artesanal como uma atividade

que se inicia e termina em terra firme, com a manutenção das redes e bar-

cos, limpeza e venda do pescado e do marisco. Elas vêm organizando ma-

nifestações contra o Decreto 4887/2015, que passou a considerá-las como
trabalhadoras de apoio à pesca, e não pescadoras, que abriu caminho para

lhes negar o direito ao seguro-defeso e à condição de segurada especial
na Previdência Social. Elas também se mobilizam para romper com o machismo ainda presente em muitas das organizações de pescadores e pescadoras artesanais.

O reconhecimento da importância do trabalho realizado pelas mulheres e

a necessidade de compartilhá-lo é o foco da Campanha pela Divisão Justa do
Trabalho Doméstico realizada pela Rede feminismo e agroecologia do nordes-

te. O debate tem sido feito em sindicatos, associações e escolas com vídeo,
com teatro nas feiras e com a pintura da chamada da campanha em camisetas que convidam a conversa uma a uma.

Para ver o vídeo acessar: https://www.youtube.com/watch?v=ov0Ar44SuzA
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Mais de 300 agricultoras familiares, camponesas, quilombolas e indígenas
da Amazônia e das regiões Nordeste, Sul, Sudeste registraram nas Cadernetas
Agroecológicas durante um ano o
destino de sua produção: autoconsumo, doação, troca e venda.
Pouco mais da metade das anotações feitas foram registros de
produtos consumidos pela própria
família, 22% foram destinados à
doação e troca contribuindo para
o sustento da comunidade e da
família estendida, inclusive,
parentes que moram na cidade. Quase 1/3 das anotações se
refeririam a produtos vendidos,
na maioria das vezes na própria
casa, de porta em porta, em feiras e mercadinhos, mostrando como a produção de responsabilidade das mulheres dinamiza o território onde elas vivem.
Muitas das mulheres que anotaram na caderneta compartilharam a surpresa
que elas mesmas tiveram quando perceberam o resultado de seu trabalho.
Fortalecidas elas afirmaram sua produção aos homens, sendo que vários passaram a ter mais respeito pelo trabalho das mulheres, e ao poder público,
com mulheres que utilizaram a caderneta como comprovação de sua atividade para a emissão de DAP ou para demandar aposentadoria.
O termo “família estendida” é utilizado quando uma pessoa se relaciona
com outras pessoas além da própria família e que fazem parte de seu convívio
cotidiano, sejam parentes ou amigos com uma interatividade regular, como se
fosse sua segunda família.
A DAP é o instrumento que identifica as(os) agricultoras(os) familiares e/
ou suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas. Ela funciona
como carteira de identidade da(o) agricultora(o) familiar e dá acesso as linhas
de crédito rural do Pronaf, aos programas de compras institucionais, como
a Aquisição de Alimentos (PAA) e o de Alimentação Escolar (PNAE), além da
Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), o Programa Garantia Safra e o
Seguro da Agricultura Familiar, além de outras 15 políticas públicas. Porém,
este ano, haverá migração do atual sistema de DAPs para a do Cadastro da
Agricultura Familiar (CAF).
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As experiências de mulheres e agroecologia mapeadas pela CONTAG
mostram a importância dos circuitos curtos de comercialização, que envolve
uma relação direta e transparente com as pessoas que consomem. Muitas
feiras agroecológicas são organizadas por grupos de agricultoras, algumas
em conjunto com coletivos de consumidoras com base em princípios da economia solidária. Estes princípios também estão presentes em redes de grupos
de consumo solidário e grupos de comunidade sustentando a agricultura. As
agricultoras envolvidas nestes processos valorizaram o reconhecimento dos
produtos que produzem, de sua variedade e de terem encontrando mercado
para produtos que elas nem imaginavam que tivessem preço, como aquelas
plantas que na cidade são conhecidas como PANC (plantas alimentícias não
convencionais). A valorização dos produtos expressa a valorização de seu trabalho e, por fim, delas mesmas.
Pimenta, Sara. 2018. As mulheres na agroecologia e a agroecologia na vida
das mulheres. Mapeando experiências. Brasília: CONTAG
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PARA DEBATER MAIS...
1. O uso do tempo

Para compreender como o trabalho organiza nossa vida de forma desigual um bom caminho é a dinâmica do relógio. Se dividam em grupos,
depois descrevam uma para as outras, a sua jornada, desde a hora que
você se levanta até a hora que vai dormir. Descrevam que atividades
realizam e quanto tempo levam. E também estimem os tempos de atividades dos seus maridos ou algum homem com quem convivam. No caso
de grupos mistos, se dividam em grupos separados por sexo.
Após o trabalho, cada grupo apresentará o resultado de suas respectivas discussões. Após a apresentação reflitam juntas:

- Qual a percepção que vocês tiveram em relação as suas jornadas?
O que é igual? O que é diferente?

- Qual o tempo gasto no trabalho a produção? Qual o tempo gasto
para o trabalho doméstico e de cuidados? Qual o tempo gasto para as
necessidades pessoais (dormir, comer, cuidar da higiene)? Qual o tempo
gasto para a participação cidadã (estudo, participação política, trabalhos voluntários na comunidade)? Qual o tempo dedicado ao lazer (o
tempo livre)? O que vocês concluem?
2. Organização produtiva

Para debater sobre formas alternativas de organizar o trabalho,
em grupo, construam com massinha de modelar ou argila uma forma de organização de economia solidária (organização produtiva)
que considere os princípios da economia feminista, ou seja, que
torne a vida das mulheres melhor, a sociedade menos injusta e a
natureza respeitada.

Após cada grupo apresentarem o que produziram, discutam: as formas organizativas que vocês construíram estão próximas da realidade
concreta das mulheres da sua localidade? O que dificulta e o que facilita
a existências delas? O que temos que fazer, coletivamente, para que
elas se tornem realidade?
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POR TERRA, ÁGUA E AGROECOLOGIA

Como vimos na primeira parte deste caderno, a possibilidade de construir
autonomia econômica passa pelo acesso à terra e pelo direito aos territórios.
Essa é uma condição fundante. Por outro lado, as experiências das mulheres
tem mostrado que processos de transição agroecológica têm sido capazes de
proporcionar e fortalecer a autonomia das mulheres envolvidas. Daí a Marcha
das Margaridas traz em um dos seus eixos: por Terra, Água e Agroecologia.

VAMOS CONVERSAR MAIS SOBRE ISSO?

Já imaginou um Brasil aonde todas(os) agricultoras(es) familiares tivessem
direito à terra, água, às condições para produzir alimentos saudáveis e desfrutar de vida digna no campo? Pensou, ainda, numa nação inteira sendo alimentada com comida de verdade, vinda da produção agroecológica gerada
pelo trabalho de povos e comunidades tradicionais, camponesas(es) e agricultoras(es) familiares?
As mulheres do campo, da floresta e das águas entendem que isso pode ser
realidade. É por crer neste novo mundo possível que lutam e marcham a cada
dia. Por isso, te convidamos a debater um pouco mais sobre o eixo Terra, Água
e Agroecologia, que tem tudo a ver com a vida das mulheres.
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Esse eixo revela, sobretudo, as formas de trabalho, organização e lutas históricas das mulheres, que vão desde sua resistência nos acampamentos e assentamentos, nas frentes de emergência no semiárido, nos quintais produtivos
que sempre garantiram o sustento e os cuidados com a saúde. Entretanto, as
relações desiguais de gênero ainda
É o conjunto de papéis socolocam o trabalho e a luta construídos pelas
ciais
atribuídos às mulheres e
mulheres na invisibilidade, diante de uma soaos homens na sociedade. As
ciedade que enxerga a produção e o direito à
relações de gênero não são
terra como coisa para homens.
determinadas pela condição
biológica masculina ou feminina, mas pela cultura e práticas construídas pela sociedade ao longo da história, por
isso, podem e precisam ser
modificadas, afinal, geram desigualdades profundas sobre
a vida das mulheres.

Então, para as mulheres do campo, da floresta e das águas a garantia do direito à terra
é bandeira de luta central, que cumpre uma
dupla missão: 1) a de romper com as desigualdades da concentração de terra no nosso país, para a produção de alimentos saudáveis; 2) a de superar o machismo e o racismo
que desvalorizam e desconsideram o papel
exercido pelas mulheres no trabalho produtivo e reprodutivo.

Precisamos conhecer e debater mais sobre a luta das mulheres pelo direito à
terra. Mas, para começar essa prosa, é preciso entender as desigualdades que
marcam a distribuição de terras no Brasil.

É VERDADE QUE NUM PAÍS IMENSO COMO O BRASIL AINDA TEM MUITA
GENTE SEM DIREITO À TERRA PARA VIVER E PRODUZIR?

Sim, é a mais pura e triste verdade! Dados estatísticos mostram que a concentração de terras no Brasil chega a níveis absurdos. Segundo Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2016), a agricultura familiar ocupa apenas 24,3% das
terras agricultáveis do Brasil, os demais 75,7% estão nas mãos do agronegócio. Além disso, estima-se, que existam mais de 70 mil famílias precisando de
terra, se considerarmos apenas, as que se organizam pelo sistema CONTAG.
Aprofunda o problema da concentração fundiária o fenômeno estrangeirização das terras brasileiras. Cresce em nosso país o volume de terras adquiridas por empresas multinacionais, comprova esta afirmação, a matéria
publicada no dia 17 de dezembro de 2018, pelo jornal Estadão, ao apontar que
estrangeiros detêm a propriedade de terras rurais que equivalem, em conjunto,
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ao estado do Rio de Janeiro. Os interesses dessas empresas se concentram na
produção de madeira, papel, celulose e pecuária, representando uma ameaça
à nossa soberania e segurança alimentar, à soberania dos nossos territórios e
ao direito à terra às populações do campo, da floresta e das águas.

Mesmo diante desses dados, vemos que nos últimos 3 anos os governos
atuaram no sentido de cortar drasticamente os recursos voltados às políticas
de reforma agrária. Para dar um exemplo, o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA, órgão responsável pela política de assentamento
das famílias sem-terra, investiu em 2018, apenas, 4,5% do orçamento que foi
usado há cinco anos, em 2014.
A reforma agrária é bandeira de luta histórica dos movimentos sociais e
sindicais do campo. Por meio dela se consolida o direito à terra para milhões
de famílias, a possibilidade de vida digna e de um país mais igualitário.

A reforma agrária é o conjunto de ações e medidas de responsabilidade do
Estado brasileiro, voltadas à distribuição justa das terras, a fim de garantir que
a maior parte das terras agricultáveis se encontre nas mãos de trabalhadoras
e trabalhadores rurais. Quando de um lado temos um grande latifúndio que
não cumpre sua função social, e de outro, temos um grupo de trabalhadoras e
Segundo a Constituição de 1988, a função social é cumprida quando há: 1)
o aproveitamento racional e adequado a terra; 2) a utilização adequada dos
recursos naturais e preservação do meio ambiente; 3) forma de exploração
que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores; 4) a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Assim, quando
uma grande propriedade desobedece a estes princípios ela pode sofrer desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária.
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trabalhadores rurais que não tem terra para morar e/ou trabalhar, o Estado tem
o dever constitucional de desapropriar essa terra e distribuí-la entre as famílias
que precisam, ofertando também um conjunto de políticas públicas como moradia digna, infraestrutura, crédito e condições para produzir e comercializar sua
produção, assistência técnica, acesso à saúde, educação, lazer, entre outras.
Depois da conquista da terra, a luta das(os) trabalhadoras(es) assentadas(os)
da reforma agrária não para. O Estado brasileiro deve garantir condições que
favoreçam a produção, comercialização e acesso aos direitos, como educação,
saúde, de forma a assegurar vida digna nos assentamentos e territórios rurais.

Ah! Por falar em território, é importante incluí-lo em nosso debate sobre o
direito à terra. Afinal, mais do que ter direito ao tão sonhado pedaço de terra, as mulheres e homens do campo, da floresta e das águas afirmam seus
modos de vida, saberes, culturas, relações estabelecidas e vivenciadas em
suas localidades.

O QUE ENTENDEMOS POR TERRITÓRIOS?

Quando falamos em territórios não nos referimos apenas a uma delimitação geográfica, mas pela expressão da diversidade de identidades,
pertencimentos, ancestralidades, religiosidades, relações, marcados por
contextos comuns, sejam culturais, políticos, econômicos, produtivos, que
influenciam os modos de vida das pessoas numa localidade. São espaços
de muitas lutas, redes de afetos, trocas e solidariedade. Se a terra é um
bem necessário para viver e produzir, é no território onde um conjunto de
bens e culturas, necessários à vida, acontecem, para além das cercas e dos
limites impostos. Populações desalojadas podem até receber novas terras
para habitar, mas nunca terão de volta seu território para sempre perdido e,
com ele, a teia de relações sociais
que ali estavam estruturadas.
Quando os povos indígenas e populações quilombolas lutam pela demarcação de suas terras, eles estão
afirmando o direito ao seu território
ancestral, à preservação de suas
culturas, modos de vida, rituais e
tudo mais, que os formam como povos. Assim como a reforma agrária,
a demarcação dos territórios tradi-
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cionais é um direito constitucional, que cumpre o importante papel de reparar
a violência e injustiças vividas por estas populações ao longo da história.

As águas também são territórios para as mulheres e homens que vivem
dos mares, dos lagos, rios, da pesca. Para aquelas que trabalham nos mares
e que têm seus cotidianos, horários, relações sociais influenciadas pelas marés, seu território de trabalho e de vida são os maretórios.
Você já pensou que o nosso

corpo também é território? Veja

bem! O território é algo mais
que a terra, não é mesmo? É lugar onde se vive, lugar de raízes,

onde as relações sociais se realizam, onde se produz, se cuida do
viver, se faz cultura, arte, lugar

de história e sentido comum para
quem o habita. Assim também é

o corpo das mulheres, ele é território da vida, ele é parte da nossa existência.

É nele que nossos sentimentos, nossas ideias, nossa inteligência, nosso desejo,
nossa dor, nosso prazer acontecem. É também território de construção das rela-

ções e, portanto, passível de dominação e controle dos indivíduos. Então, assim

como os territórios de muitas populações (indígenas, tradicionais, quilombolas),
hoje, fortemente ameaçados pela força do capital na forma de agronegócio, de

especulação imobiliária, ou de grandes obras de desenvolvimento como hidrelé-

tricas, transposição de rios, entre outras; o nosso corpo se encontra ameaçado pela mercantilização, que transforma em mercadoria as próprias mulheres.

Sofremos constantes tentativas de violação dos nossos corpos, negam-nos o
direito a ocupá-lo por não reconhecer que ele é nosso, tentam controlá-lo. En-

tão, a luta contra a expropriação dos territórios, lugares de existência coletiva,
é também uma luta contra a expropriação dos nossos corpos. É uma luta pela
autodeterminação e soberania de nós mulheres como corpo coletivo.

Na luta em defesa da reforma agrária, dos territórios e maretórios, as mulheres do campo, da floresta e das águas sempre tiveram papel fundamental, seja participando ativamente da criação e manutenção dos acampamentos, da resistência às ordens de despejo e ação dos latifundiários. Estas e
outras lutas são fundamentais para garantir acesso à terra pelas mulheres e
superar desigualdades.
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COMO SE EXPRESSAM SOBRE AS MULHERES AS DESIGUALDADES
DE ACESSO À TERRA?
Se historicamente, o acesso à terra para muitos(as) traba-

lhadoras(es) rurais é um sonho ainda não
alcançado, para as mulheres este espaço

de produção e vida é ainda mais inacessível. Considerando todas as propriedades de

terra existentes no Brasil, apenas 18,6% têm
mulheres como titulares (Censo Agropecuário, IBGE, 2017). Isso porque além das desigualdades econômicas, a nossa sociedade ainda entende que terra e espaço
da produção são coisas para homens.

Com relação aos títulos das terras

destinadas à reforma agrária, podemos
dizer que 70% deles estão no nome da

mulher e do homem, resultado da luta da

Marcha das Margaridas, pela titulação conjunta da terra.

Porém, dentro desta política ainda vemos que o machismo

institucional segue colocando dificuldades às mulheres de terem seus no-

mes como titulares da posse da terra. Mesmo tendo conquistado, desde a Marcha das Margaridas de 2003, a titularidade conjunta da terra, ainda hoje muitas
mulheres não têm acesso a essa informação. Em outros casos vemos funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que não

incluem as mulheres como titulares da terra ou reforçam a ideia de que o primeiro titular, geralmente homens, são mais donos da terra do que as mulheres.
Machismo institucional é quando nos espaços e serviços públicos, seus

representantes assumem uma postura discriminatória com relação às mulheres. Podemos dizer que quando uma mulher é desrespeitada, constrangida ou discriminada por funcionário do INCRA, num posto de saúde ou

agência do INSS por ser mulher, ela vivenciou uma experiência de machismo institucional.
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Em caso de divórcio sabemos que legalmente fica com a terra quem fica com

os filhos. No entanto, muitas vezes, pelo não reconhecimento do trabalho realizado pelas mulheres, elas são expulsas das propriedades com o uso da violên-

cia. Muitas delas acabam abrindo mão da terra por causa das ameaças de que
os homens tirarão delas as(os) filhas(os). Lamentavelmente a lei se baseia em

um sistema conservador, sendo aplicada, muitas vezes, por representantes machistas que desqualificam as mulheres, desconsideram os trabalhos que elas
realizam na terra e acusam-nas de incapazes ou loucas. As separações são colocadas socialmente como culpa das mulheres, que deviam ter mais “paciência”

com os homens. Experiências como essas nos mostram que não é só a lei, mas
toda uma cultura que precisa ser mudada.

Quando a situação é herança ouvimos vários relatos de como ainda é comum

as mulheres não receberem a terra, que ficam para os filhos enquanto as filhas
recebem apenas animais ou máquinas de costura como compensação, a partir
de lógica de que elas casarão com homens que têm terra.

Nos nossos movimentos também deparamos com a mesma lógica. Na hora

de divisão dos cargos ou de convidar para debates sobre as políticas agrárias
e agrícolas, geralmente, as mulheres não são convidadas, sendo deixados para
elas os temas sociais, de jovens e de mulheres.

Além de tudo isso, outras formas de ataque contra mulheres e homens do

campo, da floresta e das águas têm se intensificado no último período: a perseguição e expulsão das(os) camponesas(es) e das(os) indígenas de suas terras
pelo agronegócio; a exploração do trabalho e o trabalho escravo; a contami-

nação das águas pelos grandes empreendimentos, por meio de barragens, hidrelétricas e construção civil.

NA ATUAL CONJUNTURA, POR QUE OS DIREITOS À TERRA E AO
TERRITÓRIO VÊM SENDO AINDA MAIS AMEAÇADOS?

Para dar início a essa conversa, é importante entender as questões de terra,
território, água e agroecologia em um contexto de avanço do capitalismo neoliberal, patriarcal, racista, aonde cada vez mais os bens comuns têm sido tratados como mera mercadoria, sendo vendidos no mercado internacional para
quem pode pagar por eles.
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Usamos a expressão “bens co-

muns” pra nos referir a natureza e

os conhecimentos que a humanidade desenvolve ao longo da história.

Assim, terra e água são bens comuns

porque, se não forem recortados em
pedaços, não são propriedade privada de ninguém. São também as prá-

ticas que as comunidades constroem
para disfrutar destes bens de maneira compartilhada, como são os fun-

dos de pasto, o lugar de lavar a roupa
no rio, ou a sabedoria de como usar
as plantas medicinais.

O avanço do capitalismo neoliberal se expressa, na atualidade, a partir de
cinco características principais:

1. Mercantilização dos bens comuns: é o processo que transforma bens,
serviços, ideias, pessoas e a natureza em algo a ser vendido no mercado (mercadoria). Para isto é necessário separar, colocar uma cerca e definir um proprietário. Além disso, disseminam a ideia de que o valor de algo só pode ser
medido pelo dinheiro.
2. Mundialização do capital (globalização): a humanidade vive num momento em que poucas empresas transnacionais (corporações) controlam o
mercado de boa parte dos bens e serviços que consumimos no dia a dia, como,
por exemplo, o mercado de sementes, de alimentos, etc. determinando o que
se produz, como e para quem se produz; o que se consome e quem consome,
ameaçando a nossa soberania alimentar; e colocando barreiras para que os países desenvolvam políticas públicas que incentivem formas de produção mais
sustentáveis como a agroecologia; ou novas formas de aquisição e distribuição
de alimentos como o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).
3. Financeirização da natureza: é quanto a lógica financeira interfere em
diferentes dimensões da vida, inclusive, sobre o meio ambiente. A natureza nos
fornece água, ar, terra, minérios, florestas, fauna, flora e não cobra por esse
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benefício. No entanto, com a lógica da “financeirização da natureza” temos que
pagar por tudo, sob o argumento de que não é possível preservar e conservar o
meio ambiente sem que os bens comuns (água, minério, solo, ar, etc.) se tornem
produtos financeiros.
4. Despossessão dos territórios: é a expulsão de camponesas(es), indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais das terras onde vivem e a destruição dos seus modos de vidas naquele local. Inclui, o comércio de pessoas escravizadas, como o tráfico de mulheres e meninas e a retirada direitos das pessoas
trabalhadores, impedindo-as de desfrutar de vida digna em seus territórios.

5. Privatização dos serviços públicos: é a venda de bens e serviços públicos, como a saúde, educação ou a distribuição de água, para empresas privadas. O principal objetivo das empresas privadas é ter lucro e não o bem-estar
das pessoas que trabalham ou que necessitam daquele serviço.

Olhando para o cenário atual, a questão agrária segue no foco das disputas
e conflitos. Sabemos que nos últimos anos têm havido um enfraquecimento do
INCRA, da política de reforma agrária e da regularização de territórios indígenas e quilombolas. Depois dos investimentos feitos pelos governos Lula e Dilma
(PT), chegamos, a partir de 2016, a uma paralisação das políticas de assentamento de famílias e demarcação dos territórios, com volumes muito baixos de
recursos no período de Temer. Em 2018, o INCRA investiu apenas R$ 1,38 milhão,
para reconhecimento de territórios quilombolas, enquanto para obtenção de
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imóveis para reforma agrária o investimento em 2018 foi de R$ 23 milhões, 3,2%
do orçamento de 2014.

Vivemos o pior momento depois de décadas, onde oficialmente vemos a criminalização dos movimentos do campo; a proibição, por parte do governo, de diálogo do INCRA com movimentos sociais de luta pela reforma agrária; o crescimento
de despejos violentos pelas polícias militares (a exemplo do despejo do povo indígena Tremembé do Engenho/MA); e a violência e assassinatos de lideranças,
com mais 70 assassinatos de camponeses, indígenas e quilombolas só em 2017.
Após o golpe sofrido pela Presidenta Dilma (PT), Michel Temer (PMDB) extingue o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e são extintas e/ou reduzidas, significativamente, as políticas públicas para as mulheres rurais. Em 2019,
o governo de extrema direita de Bolsonaro (PSL), não só põe fim à Secretaria
Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), como entrega ao agronegócio todo o poder sobre as políticas para o campo. Prova disso é
a nomeação de Teresa Cristina, a musa do veneno, como Ministra da Agricultura, e de Nabhan Garcia, presidente da União Democrática Ruralista (UDR), para
Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, dentro deste ministério. O que vemos é a política de reconcentração de terras, o fortalecimento do agronegócio, o
fim da política para reforma agrária e do reconhecimento dos direitos territoriais
dos povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais.
Frente à essa conjuntura de desmontes e ameaças, é preciso afirmar que a
luta por terra caminha, lado a lado, com a garantia do direito à água para o
consumo e para a produção da agricultura familiar e camponesa. Sabemos que
ninguém vive sem água, que ela é um bem comum da humanidade e que está,
a cada dia, mais ameaçada
por estar sendo mercantilizada, privatizada e contaminada. Sabemos também
que é sobre as mulheres
que recai a responsabilidade pelo abastecimento de
água para o consumo da família. Assim, o não acesso à
água de qualidade amplia a
sobrecarga de trabalho e as
desigualdades sobre a vida
da mulherada.
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QUAIS OS IMPACTOS DAS DIFICULDADES DE ACESSO À ÁGUA SOBRE
A VIDA DAS MULHERES?

Ao longo da história, a divisão sexual do trabalho vem separando e hierarquizando trabalho de mulheres e homens. Como discutimos na primeira parte
deste caderno, foi colocada sobre as mulheres a função do trabalho reprodutivo,
de cozinhar, lavar, de cuidar da família. Nessa separação, as mulheres são responsabilizadas pela gestão das águas para o consumo da casa; já os homens
têm acesso à irrigação, à água para o que é considerado produção.

Em momentos de escassez, são as mulheres que sofrem para buscar por
água para toda a família, mesmo que para isso seja necessário caminhar quilômetros, esperar em filas ou carregar litros de água na cabeça, enfrentando sol,
chuva e até mesmo o medo da violência sexual. Todo este trabalho não é reconhecido, nem sequer considerado pesado, por ser feito por elas.

A relação entre acesso à água segura e saneamento básico também coloca
as mulheres em condição de desvantagem. Muitas delas deixam de ter vida
social e até frequentar a escola, especialmente no período menstrual, quando
precisam de espaços mais apropriados para fazerem a higiene íntima. Por falta
de espaços adequados, muitas mulheres costumam segurar a urina por longos
períodos de tempo, ou até mesmo deixam de ingerir líquidos para evitar idas ao
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banheiro, gerando com isso, doenças urinárias e vaginais. Outro exemplo, que
mantém forte relação com o saneamento básico e a vida das mulheres, diz respeito à contaminação de mulheres gestantes pelo mosquito Aedes aegypti e a
consequente síndrome do zika vírus, que resultou em casos de microcefalia em
bebês, gerando impactos profundos ao desenvolvimento das crianças afetadas
e à vida das suas mães, em sua maioria mulheres jovens negras pobres, principalmente, do nordeste brasileiro.
Em tempos de mudanças climáticas e aquecimento global, as mulheres sofrem pela seca e pelas enchentes que invadem suas casas, em todas as regiões do Brasil. São elas que buscam águas nos açudes e riachos (quando não
têm cisternas) para o consumo ou que precisam gerir a pouca água das chuvas
que conseguiram armazenar. Também são elas que acabam tendo que limpar
toda a lama que fica na casa depois dos alagamentos, salvar o máximo que
podem das suas casas ou, ainda, buscar lugares para viver enquanto o rio não
baixa. Além de tudo, elas também abandonam seus cultivos pela falta ou pelo
excesso de água.

Vale destacar que a produção das mulheres tanto para o autoconsumo de
suas famílias e comunidades quanto para a comercialização, precisa de água.
Sem água para produzir nos quintais ou preparar nas cozinhas, são elas as que
mais sentem a falta de comida para alimentar as(os) suas(seus).
A estas dificuldades, instaladas no cotidiano das mulheres do campo, da floresta e das águas, se associa as crescentes disputas econômicas e políticas em
torno da privatização da água, exercida pelas por grandes empresas.

COMO OS INTERESSES DAS GRANDES EMPRESAS AMEAÇAM O
DIREITO À ÁGUA?

É crescente a apropriação das águas por grandes empresas, que compram
terras e fontes, para a mercantilização da água. Exemplo disso, é o Grupo Edson
Queiroz, que hoje é o segundo maior produtor de água mineral do mundo. Multinacionais, como Nestlé, Coca Cola, Ambev, Pepsico, estão negociando nossos
mananciais de águas e lucrando à custa de nossas riquezas, inclusive, a partir
da aquisição de outorgas para uso dos nossos aquíferos e rios.
Um aquífero é uma área grande que armazena no subsolo uma imensa

quantidade de água que pode ser utilizada pela sociedade.
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Um dos problemas mais sérios da humanidade hoje é o acesso à água potável, sendo que a maior quantidade é gasta e desperdiçada pelas indústrias
e pelo agronegócio, com o uso de pivôs centrais, sem contar a contaminação
das águas por agrotóxicos e o plantio de monoculturas, como o eucalipto, que
secam os lençóis freáticos.

As campanhas de uso responsável direcionadas às(aos) consumidoras(es)
não questionam a responsabilidade das grandes empresas neste quesito, limitam-se a responsabilizar os consumidores pelo desperdício de água falando do
cuidado que se deve
ter com a torneira pingando ou a lavagem
do carro.
Outra questão fundamental é o impacto
da mineração na contaminação das águas
e na vida das mulheres. Os crimes de Brumadinho e de Mariana
nos convocam a este
debate.
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O crime de Mariana/MG ocorreu em novembro de 2015, decorrente do

rompimento da barragem de rejeitos do Fundão do consórcio de mineradoras
da Samarco/BHP/VALE culminou na morte de 19 pessoas e produziu milhares

de atingidas(os) pela mineração, deixando famílias inteiras sem suas casas,
suas terras, suas águas. Foi um dos maiores desastres ambientais do último
período, acarretando a poluição o Rio Doce (um Deus para indígenas Krenak),

a partir de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos (lixo), que percorreram

um distância de mais de 600km. Já o crime de Brumadinho/MG ocorreu em
25 de janeiro de 2019, com o rompimento da barragem da mesma mineradora,
VALE, na Mina Córrego do Feijão. Até agora foram registrados entre mortos/

as e desaparecidos/as mais de trezentas pessoas, sendo o maior desastre em
termos de tragédia humana das últimas décadas. 12 milhões de metros cúbi-

cos de lama tomaram conta do rio Paraopeba, um dos principais afluentes do
Rio São Francisco que corta o estado de Minas Gerais e mais cinco estados

da região Nordeste. Afirmamos que os dois casos foram crimes, porque eles

poderiam ser evitados se as medidas de proteção fossem tomadas e a vida
fosse mais importante que o lucro para essas empresas. Enquanto isso, o

governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), minimiza a tragédia cha-

mando-a de “incidente” e barrando a criação da Comissão Parlamentar de
Inquérito - CPI das Mineradoras na Assembleia Legislativa Estadual.

Além de grandes consumidoras de água as mineradoras, e seu sistema de
barragens, produzem rejeitos que contaminam as águas utilizadas pelas comunidades. Outra questão é o transporte dos minérios que passa por dentro das
áreas das(os) agricultoras(es), dividindo comunidades e poluindo rios. Por isso,
as mulheres do campo, da floresta e das águas afirmam que é importante repensar a mineração, de forma soberana e popular, reconhecendo que o solo e a
água do nosso país devem estar a serviço do povo.
Quanto ao uso político da água, nos últimos 15 anos havíamos conseguido
mudar a lógica das políticas públicas do Estado de combate à seca, para a convivência com o semiárido. Vínhamos combatendo a miséria e a compra de votos
em troca de carro pipa através de programas que democratizaram o acesso à
água como o Programa Água para Todos/as; Programa Um Milhão de Cisternas
(P1MC) e o Programa Uma Terra, Duas Águas (P1+2). Hoje, com os cortes dessas políticas corremos o risco de voltar ao tempo dos saques aos mercados e
das mortes por fome e sede, retrocedendo 50 anos.
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Mesmo diante de tudo isso, o discurso do governo Bolsonaro vai na contramão da preservação dos nossos mananciais de água e do meio ambiente. Sua
ação se direciona ao apoio ao agronegócio e criação bovina, grandes consumidores e poluidores das nossas águas.

É diante deste cenário, que as mulheres do campo, da floresta e das águas
denunciam este modelo de destruição e privatização dos bens comuns e seguem construindo alternativas para produção de alimentos saudáveis, pautando o respeite ao meio ambiente e relações justas entre as pessoas, a partir da
agroecologia. Muitas das práticas e saberes agroecológicos foram desenvolvidos pelas mulheres nos seus quintais, que se tornaram espaços de resistência
frente à difusão dos pacotes agrícolas envenenadores do planeta. Assim, o sentido da luta por terra e água está diretamente ligada à construção de um novo
modelo de produção, com base na agroecologia.
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O QUE É AGROECOLOGIA?

A agroecologia é um modo de vida e de produção de alimentos saudáveis
que não apenas depende do acesso à terra e à água, das práticas de respeito e
cuidado com os bens comuns, mas também, de relações sociais, econômicas e
políticas justas entre as pessoas e destas, para com todos os seres do planeta.

A concepção da agroecologia para as mulheres, bebe da fonte dos movimen-

tos feministas e de mulheres do campo agroecológico, ampliando o olhar para

além do produtivo e reconhecendo como o trabalho reprodutivo também é fun-

damental para a sustentabilidade da vida. As mulheres do campo, da floresta e

das águas reforçam que “Sem feminismo não há agroecologia”, pois não haverá

comida de verdade e agroecológica em nossas mesas se vivermos em um mundo com violência contra as mulheres, com racismo ou LGTBfobia.

Repulsa, rejeição, ódio ou antipatia a homossexuais, lésbicas, bissexuais,
travestis e transexuais.
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Entendemos ainda que a agroecologia só é possível com democracia, pois para
que ela germine é necessário ter políticas públicas inclusivas, espaços de participação social e fortalecimento das redes, de forma a potencializar a ação dos
sujeitos que produzem alimentos - agricultoras(es) familiares, camponesas(es),
mulheres, jovens, indígenas, quilombolas.
O IV Encontro Nacional de Agro-

ecologia (ENA) realizado em 2018

pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), composta por mo-

vimentos sociais e organizações,
incluindo a CONTAG, pautou este
debate na sociedade, a partir do

lema “Agroecologia e Democracia:

unindo campo e cidade”. Assim,

afirmou a agroecologia como re-

sistência popular, que produz comida de verdade, a partir da aliança campo-cidade e da concepção
feminista, anti-racista, revolucionária, igualitária e justa.
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QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES DAS MULHERES PARA A AGROECOLOGIA
E DA AGROECOLOGIA PARA A VIDA DAS MULHERES?

A Agroecologia faz parte da vida das mulheres há muito tempo, mesmo antes de usarem esse nome. Elas sempre produziram alimentos saudáveis, sem
venenos e adubos químicos, com insumos produzidos na propriedade, utilizando sementes crioulas, com muita diversidade, fazendo troca de alimentos e
mudas com as vizinhas, buscando melhoria da qualidade de vida de todas(os).
Ao longo do processo de organização do movimento e do pensamento agroecológico houve o desenvolvimento de uma visão mais ampla do conceito de
modelo de agricultura, incorporando além do produtivo, valores da economia
solidária, do consumo consciente, do feminismo, da luta por reforma agrária e
defesa dos territórios da agricultura familiar, camponesa e dos povos e comunidades tradicionais.

Acreditamos que a agroecologia pode ser o caminho para envolver toda a
sociedade em uma nova forma de pensar sobre a comida, como resposta à
busca por uma vida mais saudável e mais justa, fortalecendo feiras e redes de
comercialização que permitam o acesso a alimento livre de veneno e promovam a autonomia econômica das mulheres.
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Ao longo das edições
da Marcha das Margaridas, as concepções e
pautas da agroecologia
foram incorporando novos elementos, apresentando demandas aos
governos, propondo políticas públicas. Foi após a
Marcha de 2011, e com a força de sua mobilização, que a proposta de criação
de um programa de agroecologia gerou a criação de um Grupo de Trabalho
para a construção da Política e do Plano Nacional de Agroecologia e Produção
Orgânica (PNAPO e Planapo). Mas, desde o governo Temer vimos a redução
de recursos para viabilizá-los.

QUAIS AS AMEAÇAS RECENTES CONTRA AS POLÍTICAS PARA AGROECOLOGIA?
Após a eleição do governo de extrema direita de Bolsonaro, o que está sendo apresentando é o aprofundamento de um Estado neoliberal, privatista, que
beneficiará os grandes empresários e o agronegócio. Dentre as primeiras medidas está a extinção dos espaços de participação social que tínhamos conquistado (como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável
(Condraf), o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Cnapo).

Há o desmonte de todas as políticas sociais que vinham acabando com
a miséria e melhorando a qualidade de vida no campo, como o Programa de
Aquisição de Alimentos - PAA, a Política de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER), os programas de construção de cisternas (P1MC e P1+2), entre outros. Vemos ainda um movimento de criminalização de nossas lutas, de
perseguição dos movimentos sociais do campo e das Organizações Não-Governamentais (ONGs) que estão sofrendo cortes de contratos de ATER e o não
pagamentos de trabalho já prestados.
Mais do que nunca é necessário lutarmos para defender essa política, pois
o governo Bolsonaro já demonstrou que sua agenda política não inclui a agricultura familiar, apenas o agronegócio, com o apoio da bancada ruralista. Seu
governo não fez nenhuma referência à PNAPO, ao Planapo e à CNAPO, demonstrando o completo descaso com essa política.
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NOSSAS FORMAS DE RESISTÊNCIA POR UM BRASIL AGROECOLÓGICO
– COM DIREITO À TERRA E ÁGUA

Cadernetas agroecológicas é uma metodologia de monitoramento da
produção das mulheres desenvolvida, nos últimos anos, pelo Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia (GT Mulheres da
ANA). As cadernetas têm demostrado a contribuição fundamental das mulheres para a construção da agroecologia. A sistematização e análise de cerca de
288 cadernetas, em todo o Brasil, mostrou, dentre outras coisas, a diversidade
dos seus cultivos, o papel das mulheres como guardiãs das sementes, a importância de sua produção para o autoconsumo e para a renda das famílias,
geradora de maior autonomia econômica, fundamental para o enfrentamento
à violência contra as mulheres.
Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia: todos os anos na
Paraíba, nos 8 de marços, acontece esta Marcha organizado pelas mulheres
do Polo da Borborema e pela AS-PTA. Em 2019, a sua 10ª edição aconteceu
no município de Remígio, reunindo mais de 5 mil mulheres em torno do tema
racismo e a vida das mulheres negras, sendo realizada no dia em que o assassinato de Marielle Franco completou 1 ano.
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PARA DEBATER MAIS...

• Como está, na sua comunidade e município, o acesso à terra e à água,
e a construção da agroecologia? Como as mulheres estão envolvidas?

• O que você, junto com sua comunidade, associação, sindicato, podem
fazer para fortalecer a agroecologia e promover a luta pela terra e pela
água em sua região?

• Que propostas nós podemos apresentar com relação a políticas de terra, água e agroecologia, especialmente, quanto ao acesso das mulheres?
Textos de apoio:

Práticas feministas de transformação da economia: autonomia das
mulheres e agroecologia no Vale do Ribeira. SOF, 2018

https://www.sof.org.br/2018/03/20/praticas-feministas-de-transformacao-da-economia-autonomia-das-mulheres-e-agroecologia-no-vale-do-ribeira/
Mulheres do campo construindo autonomia. SOF, 2016

http://www.sof.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Mulheres-do-campo-web-1.pdf
Para entender a economia feminista e colocar a lógica da vida em
primeiro lugar. Cartilha SOF, 2015
http://www.sof.org.br/wpcontent/uploads/2015/08/cartilhaEconomiaFeminista-web.pdf

Camurça, Silvia. Nosso corpo, nosso primeiro território! CFEMEA,
2012.
http://www.cfemea.org.br/index.php/colecao-femea-e-publicacoes/colecao-femea/390-numero-172-janeiro-a-junho-de-2012/
3709-nosso-corpo-nosso-primeiro-territorio
Hora, Karla. UBUNTU: eu sou porque nós somos – desafios para a luta
das mulheres rurais por políticas públicas pós-golpe 2016. Revista OKARA: Geografia em debate, v.12, n.2, p. 434-466, 2018. ISSN: 1982-3878
João Pessoa, PB, DGEOC/CCEN/UFPB – http://www.okara.ufpb.br
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