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APRESENTAÇÃO

Esta obra tem o objetivo de apresentar ao leitor as ações 
desenvolvidas no âmbito da extensão universitária, bali-
zado na experiência adquirida através do projeto de extensão 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte “Mulheres 
Conquistando Autonomia”. 

Projeto MCA foi financiado por recursos do Governo 
Federal, através da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para 
as Mulheres - SPM, seguindo as diretrizes da política “Trabalho 
e Autonomia Econômica das Mulheres”, envolvendo uma equipe 
de docentes, assessoria técnica e discentes bolsistas. O objetivo da 
ação e parceria é estabelecer com as mulheres e suas organizações 
representativas processos formativos e de capacitação, bem como, 
fomentar ações com os gestores públicos e atores da sociedade 
civil visando fortalecer a autonomia econômica das mulheres do 
Rio Grande do Norte, contribuindo, portanto, para o aumento da 
sua inserção e permanência no mundo do trabalho por meio da 
articulação, ampliação e diversificação da oferta e demanda de 
ações numa perspectiva crítico-feminista.

A equipe tem desenvolvido ações nos dez territórios poti-
guares, mobilizando mulheres de diferentes segmentos e repre-
sentações institucionais, de organismos públicos e organizações 
populares, de modo a estimular o debate acerca da autonomia 
das mulheres, numa perspectiva de identificar limites, desafios 
e estratégias de superação a partir de cada realidade vivenciada. 
Tecer fios de uma história coletiva exige capacidade de escuta, 
de ajuste do percurso sempre que necessário, bem como seguir 
os princípios básicos da Educação Popular e sua perspectiva de 
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libertação. Como fruto do trabalho, esse livro busca organizar de 
forma sistêmica as diferentes e ricas informações e conhecimentos 
obtidos na trajetória da ação desenvolvida.

O livro apresenta 17 capítulos que dialogam com aspectos da 
autonomia econômica das mulheres e a contribuição da extensão 
universitária no tema. O primeiro capítulo traz o tema “Inserção 
da Mulher no Mercado Trabalho”, no qual o leitor terá contato 
com dados estatísticos secundários que subsidiam a reflexão sobre 
a participação feminina no mundo do trabalho, reunindo dados 
do Rio Grande do Norte, o contexto das desigualdades sociais de 
gênero, autonomia das mulheres e o avanço da participação destas 
no empreendedorismo. 

Nos capítulos 2, 3 e 4 é desenvolvido a reflexão conceitual 
sobre a Extensão Universitária, relacionando a literatura ao projeto 
mulheres conquistando autonomia, promovendo o diálogo sobre o 
papel da extensão universitária e sua contribuição na sociedade; 
uma apresentação de projetos de extensão correlacionados ao tema 
Autonomia das Mulheres, apontando objetivos, características e 
contribuições; e por fim, a apresentação do Projeto de Extensão 
Mulheres Conquistando Autonomia, descrevendo sua metodologia, 
instrumentos e resultados alcançados.

Os capítulos seguintes deste livro é uma apresentação dos 
conteúdos e aprendizados resultantes de um evento acadêmico 
“Workshop Autonomia Econômicas e Políticas Públicas para as 
Mulheres”, realizado pela UFRN, durante o período da CIENTEC 
2017. O evento contou com um debate conceitual e político sobre 
tema “Trabalho, Autonomia e Políticas Públicas para as Mulheres”, 
aprovando artigos científicos aqui publicados de pesquisadores e 
pesquisadoras que desenvolvem estudos no campo da Autonomia 
das Mulheres e afins. 
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O exercício de sistematizar conteúdos e aprendizados de 
uma experiência durante sua execução possibilita um olhar sobre a 
perspectiva pedagógica de um projeto de extensão que se propõe ir 
além do envolvimento da comunidade com o mundo acadêmico e 
vice-versa, mas, sobretudo, tornar visível o trabalho desenvolvido 
e a participação ativa das mulheres nos diferentes espaços de 
incidência social.

Boa leitura!

Equipe do projeto
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INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO TRABALHO

Maria Gabriella Madruga de Macedo
Alynne Fonseca de Oliveira

Taoane Uchoa de Araújo
Leandro de Almeida Gonçalves

Gisely Lacerda Gomes
Isolda Muniz Batista

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO MERCADO DE 
TRABALHO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

O presente capítulo tem por objetivo apresentar e analisar o 
panorama da participação das mulheres no mercado de trabalho, 
visando a realidade do Rio Grande do Norte (RN). Aborda-se 
desde as dificuldades enfrentadas em razão do gênero até a busca 
constante por igualdade de salários.

Diante da escassez de mão de obra em decorrência da defla-
gração da I e II Guerras Mundiais (1914 – 1918 e 1939 – 1945, 
respectivamente), o mercado clamou por força de trabalho, achando 
a solução para essa carência nas mulheres que haviam ficado em 
casa enquanto os homens foram para campo de batalha. Com isso, 
a mulher deixou de ter como únicas obrigações o cuidado com o lar 
e a família e passou a acumular a função de sustento financeiro, 
sendo, então a principal gestora do lar. Além disso, quando ocorria 
o retorno dos homens das guerras, muitos estavam debilitados e 
impossibilitados de retornar ao trabalho, fazendo com a mulher 
continuasse a realizar essas múltiplas tarefas.

CAPÍTULO 1
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Com a chegada do século XIX e a consolidação do capita-
lismo, sobretudo com a Revolução Industrial, o mercado ansiava 
por mão de obra para suprir a recém surgida sociedade consumista, 
fazendo com que mais mulheres e crianças ingressarem no hostil 
universo fabril, enfrentando ambientes insalubres, cargas horárias 
desumanas e diversos tipos de abusos. 

As condições de trabalho melhoraram em alguns aspectos e 
leis foram criadas para regulamentar a carga horária e as condições 
de trabalho, entretanto as mulheres mantiveram a dupla (ou até 
mais) jornada de trabalho, recebendo uma remuneração menor que 
a de homens realizando a mesma função, cuidando ainda da sua 
vida profissional, dos seus afazeres domésticos e filhos.

Apesar dos entraves que permeiam as questões envolvendo 
mulheres e mercado de trabalho, as conquistas de direitos susci-
taram não apenas a inserção dessas como também a ampliação de 
setores em que eram exclusividade. Assim como ratifica Probst 
(2007):

Não há um único gueto masculino que ainda não 
tenha sido invadido pelas mulheres. Não há dúvidas 
de que nos últimos anos a mulher está cada vez mais 
presente no mercado de trabalho. Este fenômeno 
mundial tem ocorrido tanto em países desenvolvidos 
como em desenvolvimento, e o Brasil não é exceção 
(PROBST, 2007, p. 2).

As condições de trabalho melhoraram em alguns aspectos e 
leis foram criadas para regulamentar a carga horária e as condições 
de trabalho, entretanto as mulheres mantiveram a tripla (ou até 
mais) jornada de trabalho, cuidando da sua vida profissional, dos 
seus afazeres domésticos e filhos, recebendo uma remuneração 
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23,5% menor do que a dos homens, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015. O mercado 
de trabalho tem uma forte intervenção de uma divisão sexual 
do trabalho, em que, assim como veremos nos gráficos abaixo, 
as mulheres estão presentes no mundo trabalhista, mas sem as 
mesmas oportunidades recebidas pelos homens.

DADOS SECUNDÁRIOS

Figura 1 – Rendimento mensal, por sexo, no Rio Grande do Norte - 2014

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do PNAD (2014).

Como mostra os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) sobre a menor remuneração feminina acima, o 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) apresenta 
as informações sobre a realidade do Rio Grande do Norte (RN) 
sobre a quantidade de mulheres que ainda não possuem uma fonte 
de renda, no qual representa cerca de 53% das entrevistadas e as 
quais recebem metade de um salário mínimo são 56%, sendo um 
dos motivos expostos a dupla ou até tripla jornada de trabalho a 
que são submetidas, contribuindo para que elas aceitem funções 
cujas características são períodos parciais ou contratos temporários, 
para conseguirem conciliarem a sua rotina.
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Quadro 1 – Área de atuação por sexo - janeiro 2016 a janeiro 2017
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A g r i c u l t u r a , 
pecuária, silvi-
cultura e explo-
ração florestal

17.077,00 87,68% 2.399,00 12,32% 19.476,00

Pesca 2.333,00 82.79% 485,00 17,21% 2.818,00
Indústrias extra-
tivas 3.449,00 90,91% 345,00 9,09% 3.794,00

Indúst r ias de 
transformação 26.787,00 72,16% 10.335,00 27,84% 37.122,00

P r o d u ç ã o  e 
distribuição de 
eletricidade, gás 
e água

316,00 73,66% 113,00 26,34% 429,00

Construção 41.818,00 93,88% 2.726,00 6,12% 44.544,00
Comércio, repa-
ração de veículos 
au tomoto r e s , 
objetos pessoais 
e domésticos

47.595,00 58,53% 33.719,00 41,47% 81.314,00

Alojamento e 
alimentação 14.530,00 57,04% 10.943,00 42,96% 25.473,00

Intermediação 
financeira, segu-
ros, previdência 
complementar e 
serviços relacio-
nados

873,00 47,01% 984,00 52,99% 1.857,00
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A t i v i d a d e s 
i mobi l i á r i a s , 
aluguéis e servi-
ços prestados as 
empresas

36.449,00 63,82% 20.660,00 36,18% 57.109,00

Administração 
pública, defesa 
e  segu r idade 
social

124,00 51,88% 115,00 48,12% 239,00

Educação 4.192,00 38,34% 6.741,00 61,66% 10.933,00
Saúde e serviços 
sociais 2.432,00 29,40% 5.841,00 70,60% 8.273,00

Outros serviços 
coletivos, sociais 
e pessoais

4.993,00 54,28% 4.205,00 45,72% 9.198,00

Serviços domés-
ticos 75,00 50,34% 74,00 49,66% 149,00

O r g a n i s m o s 
internacionais e 
outras institui-
ções extraterri-
toriais

163,00 95,88% 7,00 4,12% 170,00

Total 203.206,00 67,09% 99.692,00 32,91% 302.898,00

Fonte: CAGED estatístico (2017).

Mas podemos nos perguntar, quais setores estão atuando 
essas mulheres? De acordo com os dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), os setores mais contras-
tantes entre a presença feminina e masculina são os organismos 
internacionais ou outras instituições territoriais e uma porcentagem 
próxima a totalidade (cerca de 96%) na pesca e construção, no 
qual os homens compõem a totalidade da participação, enquanto 
as mulheres têm uma maior participação em saúde e serviços 
sociais (70,60%) e educação (62%). Tal cenário confirma a teoria 
da pesquisadora do Insper de São Paulo, Regina Madalozzo, de 
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que as mulheres tendem a concentrar-se em áreas de cuidado 
e no suporte de empresas, sendo assim atividades semelhantes 
ou com função análoga às desempenhadas no lar, com isso, for-
mam-se “guetos femininos” (BRUSCHINI, 2007, p. 564-566) e 
áreas passam a ser estereotipadas como pertencentes ao público 
masculino ou feminino.  

Segundos os dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), no período de 2016 a 2017 houve um 
aumento percentual de cerca de 10% na participação de mulheres 
na indústria de transformação, porém a presença masculina é 
maciça neste setor. 

Quadro 2 – Setores do IBGE - Rio Grande do Norte - 2014

Fonte: CAGED estatístico (2014).



Maria Macedo - Alynne Oliveira - Taoane Araújo - Leandro Gonçalves - Gisely Gomes - Isolda Batista

19

Como mostra o Quadro 2, a realidade do Rio Grande do 
Norte traz informações semelhantes ao panorama nacional, o que 
decorre uma reflexão sobre as limitações da atuação feminina em 
áreas como extrativa mineral. Como acontece em âmbito nacional, 
às motivações para essas ausências está na própria natureza do 
trabalho e a discriminação “as atividades desempenhadas pelos 
homens têm a representação do perigo e às desempenhadas pelas 
mulheres, da fragilidade, por causa unicamente de sua capacidade 
reprodutiva” (HIRATA; KERGOAT apud OLIVEIRA, 1988, p. 26). 

Ao compararmos a participação feminina por setores no Rio 
Grande do Norte o panorama não se altera. A Extrativa Mineral 
continua sendo destaque na ausência das mulheres, com cerca de 
90% masculina e 9% feminina. As informações coletadas apontam 
dados recentes, ou seja, ouvimos e discutimos pouco sobre a 
presença das mulheres em setores produtivos tradicionalmente 
ocupados por homens. E até quando elas conseguem o emprego, 
existe o índice de atuação de maneira informal ou autônoma, o que 
gera uma baixa ou menor remuneração, como ressalta a Figura 1.

Figura 2 – Distribuição do trabalho, em meses, por sexo - janeiro de 2017

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do CAGED estatístico (2017).
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Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), podemos destacar que o número de 
homens admitidos foi proporcionalmente menor que o de demitidos, 
já as mulheres tiveram mais admissões do que demissões entre 
2013- 2014 e 2016 conforme demonstra a Figura 2, o que pode 
refletir uma tendência de mercado diante da crise econômica 
em que o país se encontra, aonde a flexibilização da jornada de 
trabalho e as menores remunerações sejam atrativos para o maior 
número de contratações femininas.

Quadro 3 – Tempo de trabalho, em meses, por sexo- janeiro de 2016

Fonte: CAGED estatístico (2016).

No Rio Grande do Norte, as mulheres se mantém, em grande 
parte dos casos, (42,13%) entre 60 a 119,9 meses, o que representa 
mais de 9 anos de trabalho, tornando as potiguares acima da média 
nacional neste aspecto.

Segundo os dados da CAGED, a maior porcentagem de 
homens (73,16%) permanece por cerca de aproximadamente 6 a 
11,9 meses no trabalho, o tempo é igual para as mulheres, porém as 
porcentagens delas diminuem para 42,13%. O número percentual 
feminino, é menor e uma das explicações são as dificuldades 
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enfrentadas para se manter no mercado de trabalho, segundo 
Natália de Oliveira Fontoura, Diretoria de Estudos e Políticas 
Sociais Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), muitas 
são as barreiras para as mulheres dentre elas a dupla jornada de 
trabalho e salários mais baixos em relação aos dos homens.

Figura 3 – Trabalho em horas contratadas por sexo - Janeiro 2016

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do CAGED estatístico (2016).

Em nível de horas trabalhadas, a taxa proporcional entre 
homens e mulheres é altamente destoante em intervalos de 0-14, 
15-29 e 30-39 horas semanais. As mulheres trabalham, em média, 
mais horas que os homens, sem considerar as atividades domésticas 
que também são em sua maioria esmagadora desempenhadas pelo 
sexo feminino. 

A jornada média das mulheres é de 52,48 horas em detri-
mento a 47,52 horas trabalhadas pelos homens, o que demonstra a 
responsabilidade feminina pelo trabalho doméstico continua sendo 
empecilho para sua entrada no mercado de trabalho e, ao mesmo 
tempo, aquelas que se inserem no mercado continuam respondendo 
pelas tarefas domésticas além das relacionadas a profissão desem-
penhada, ocasionando dupla jornada e sobrecarga de trabalho.  “Isso 
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é reflexo de uma sociedade patriarcal e machista. As mulheres 
tiveram de se dividir entre tarefas de reprodução e de produção. 
Elas têm jornada dupla e, às vezes, até tripla de trabalho”, afirma 
Suzana Cavenaghi, professora do Programa de Pós-Graduação em 
População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional 
de Ciências Estatísticas (Ence) do IBGE. “Fizemos uma revolução 
de gênero pela metade. Saímos de casa para trabalhar, mas os 
homens não participam das tarefas domésticas”.

Figura 4 – Evolução, por sexo, de admitidos e demitidos no Rio 
Grande do Norte - janeiro de 2014 a janeiro de 2017

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do CAGED estatístico (2017).

De acordo com as informações do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), é possível afirmar, que 
entre janeiro de 2014 a janeiro de 2017 no Rio Grande do Norte 
o número de mulheres demitidas diminuiu em relação aos anos 
anteriores e as contratações obtiveram um leve aumento em relação 
a 2016. Entretanto como afirma Harvey (2000, p. 143): [...]mercado 
de trabalho[...] passou por uma radical reestruturação. Diante da 
forte volatilidade do mercado, do aumento da competição e do 
estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram proveito 
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do enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade 
da mão-de-obra excedente para impor regimes e contratos de 
trabalho mais flexíveis. E as mulheres são mais prejudicadas nessa 
situação, como já foi mencionado pelas questões de dupla jornada 
de trabalho. Quanto aos homens depois de uma grande baixa, 
gozaram de uma leve melhora nas suas admissões, em paralelo 
as demissões também aumentaram em relação ao ano anterior.

Figura 5 – Participação por sexo na indústria de transformação 
no Rio Grande do Norte - 2010 a 2016

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do CAGED estatístico (2016).

Os dados fornecidos pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), no período de 2010 a 2016 houve um 
aumento percentual de cerca de 10% na participação de mulheres 
na indústria de transformação. Entretanto, apesar desse crescimento 
da participação feminina e a consequente redução da masculina, 
o número de homens nesse serviço ainda corresponde a mais 
que o dobro da presença de mulheres. Essa menor participação 
feminina em relação a masculina se deve, entre outros fatores, 
a invisibilidade feminina quando fala-se de tecnologia e divisão 
do trabalho, assim como aponta Hirata e Rogerat (1988), em os 
homens são considerados mais aptos a trabalharem com essas 
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tecnologias. Entretanto, quando a sociedade tem essa percepção, 
além dela estar incapacitando a mulher ainda está ignorando o 
tempo de estudo que elas têm a mais que os homens.

Figura 6 – Participação, por sexo, no setor de serviços no Rio 
Grande do Norte - janeiro 2010 a janeiro 2017

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do CAGED estatístico (2017).

O setor de serviços corresponde ao setor terciário que 
engloba comércio de bens e prestação de serviços. A partir da 
leitura do gráfico da Figura 5 percebe-se que houve um pequeno 
crescimento do número de mulheres no setor (cerca de 3%) no 
período de 2010 a 2016, proporcionando assim uma leve queda 
na participação masculina, não alterando a maior representação 
de homens no setor durante o período citado. Para Blay (1973) é 
preciso considerar o trabalho feminino de uma forma estrutural, 
para que a quantidade de mulheres e a qualificação dessas seja 
algo definido. Além disso, para a autora, a mulher adentra no 
setor de serviços em funções tidas socialmente como femininas.
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Figura 7 – Participação, por sexo, na agropecuária, extração 
vegetal, caça e pesca no Rio Grande do Norte - 2010 a 2016

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do CAGED estatístico (2017).

Pode-se perceber a maior participação feminina no regime 
estatutário em todos os anos apontados, assim como menor par-
ticipação quando se trata do regime de Consolidação das Lei do 
Trabalho (CLT), porém essa participação também apresentou 
crescimento de cerca de 5% e um decrescimento na contratação do 
tipo estatutário de cerca de 1%. No entanto, observa-se crescimento 
na contratação de mulheres de cerca de 10% na modalidade. Outros 
entre 2010 e 2014 e para a mesma modalidade e mesmo período 
de tempo houve decréscimo na contratação de homens.

Segundo a Figura 7 a participação feminina na agropecuária, 
extração vegetal, caça e pesca cresceu cerca de 50% entre 2010 
e 2016. Esse crescimento é bastante significativo, no entanto a 
parcela representa as mulheres ainda é baixa se comparada a 
masculina. Para Siliprandi (2009), a participação feminina no 
meio rural cresce de acordo com que essas mulheres passam a ser 
atuantes não só nos sindicatos e movimentos sociais, mas também 
nas associações e grupos de produção.
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Figura 8 – Trabalhadoras domésticas, por idade no Rio Grande do Norte - 2014

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do PNAD (2014).

Infere-se que, conforme censo demográfico do IBGE, a 
mulher ainda corresponde a maior proporção como detentora das 
responsabilidades domésticas e do lar, culturalmente se relacionou 
esta atividade a figura feminina. No estado do Rio Grande do 
Norte (RN), o número de profissionais que desempenham este 
serviço remunerado é superior entre as faixas de 40 a 49 anos. 

Figura 9 – Responsável pelo domicílio por sexo no Rio Grande do Norte – 2010

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do censo demográfico (2010).

O critério para definir a pessoa responsável pela família 
trata-se do reconhecimento pelos demais membros da unidade 
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doméstica como tal responsável. Esse panorama espelha-se no 
identificado pelas estáticas nacionais que concluiu entre os anos de 
2000 e 2010, 37,3% tinham a mulher como responsável familiar. 
Tal análise corrobora para conclusão de que a responsabilidade 
pelo domicílio tem na figura masculina sua maior representati-
vidade, com aproximadamente (63,14%). Este indicativo se eleva 
ligeiramente para famílias em áreas urbanas e diminuiu conside-
ravelmente para famílias em áreas rurais, mesmo com o aumento 
da responsabilidade da mulher como chefe do seu domicílio.

Figura 10 – Pessoas residentes no Rio Grande do Norte - 2010

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do censo demográfico - 2010.

A Figura 10 apresenta os percentuais de acordo com faixa 
etária de mulheres residentes no RN, sendo a maioria das mulheres 
adultas, essas podem se tornar economicamente ativas, visto que 
tem potencial para o desenvolvimento das atividades, estando no 
auge da idade. No Brasil, “Apenas 50% das mulheres em idade 
economicamente ativa participam do mercado de trabalho. Entre 
os homens, o índice sobe para 76%. 
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Figura 11 – Mulheres que trabalham por conta própria 
por idade no Rio Grande do Norte - 2014

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do PNAD (2014).

O trabalho e o emprego estão na base da produção, da 
criação da riqueza e bem-estar, e se ligam às decisões sobre o 
que se produzir e como organizar a produção da vida humana. Na 
busca por autonomia econômica, as mulheres vêm se destacando 
como as que mais buscam empreender e que contribuem para a 
produção do viver. A quantidade de empreendedoras entre 30 
a 59 é de 70,83%, conforme dados da PNAD, em comparação 
às mulheres de 18 a 29 anos é de 16,66%, isso significa que as 
jovens ainda não estão produzindo e não se sentem incentivadas 
a produzir por conta própria, isso pode ser resultado de políticas 
que não incentivavam os jovens, principalmente as mulheres 
a serem microempreendedoras, além de que o machismo afeta 
no reconhecimento do sexo feminino na administração de uma 
empresa ou do seu próprio negócio.
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Figura 12 – Grau de Instrução das mulheres no Rio Grande do Norte - 2010

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do censo demográfico (2010).

Como apresenta o gráfico do censo (2010), que a maior 
presença feminina nas instituições de ensino está na faixa 6 a 14 
anos, no qual frequentavam o Ensino Fundamental com aproxi-
madamente 39%. De maneira geral o número de mulheres que 
frequentavam as escolas é superior ao dos homens. De acordo 
com os dados para este mesmo ano em relação à escolaridade 
de homens e mulheres no Brasil, houve um aumento da taxa de 
escolaridade da mulher: “a taxa feminina foi de 52,2%, para uma 
taxa masculina de 42,4%”. Uma das razões para esse aumento do 
número de mulheres na escola pode ser explicada, segundo site 
do Governo do Brasil, pela diminuição do número de filhos de 
mulheres adolescentes: “proporção de adolescentes (15 a 19 anos) 
com filhos. Este caiu na década, de 14,8% para 11,8%”. O mesmo 
autor, ratifica que a gravidez precoce é um dos motivos para que 
as mulheres abandonem os estudos.

As mulheres trabalham, em média, 7,5 horas a mais que os 
homens por semana devido à dupla jornada que inclui tarefas domés-
ticas e trabalho remunerado. Apesar da taxa de escolaridade das 
mulheres ser mais alta, a jornada também é (EBC, Agência Brasil).
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Quadro 13 – Pessoas de 15 anos ou mais de idade, ocupadas na semana 
de referência, por posição na ocupação no trabalho principal, segundo 

o sexo e os grupos de idade no Rio grande do Norte - 2014
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15 a 19 
anos 92,44 60,73 4,05 8,10 0,68 8,10 10,80 -

15 a 17 
anos 30,36 17,55 1,35 2,02 - 4,05 5,40 -

18 ou 
19 anos 62,07 43,18 2,70 6,07 0,68 4,05 5,40 -

20 a 24 
anos 180,83 143,71 11,47 13,49 0,68 6,75 4,72 -

25 a 29 
anos 194,31 131,57 10,12 38,45 3,38 2,70 8,10 -

30 a 39 
anos 362,33 218,61 20,24 85,69 8,77 4,05 24,96 -

40 a 49 
anos 360,30 205,11 21,59 91,77 12,82 8,10 20,92 -

50 a 59 
anos 212,54 99,18 11,47 70,85 9,45 5,40 15,52 0,68

60 anos 
ou mais 108,62 31,71 1,35 43,18 3,37 3,37 25,64 -

Total 1.603,80 951,34 84,35 359,63 39,81 46,56 121,45 0,68

HOMENS

15 a 19 
anos 62,07 44,53 - 4,72 - 3,37 9,45 -

15 a 17 anos 20,24 12,15 - 0,68 - 2,02 5,40 -
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18 ou 19 
anos 41,83 32,39 - 4,05 - 1,35 4,05 -

20 a 24 
anos 111,33 97,83 0,68 7,42 0,68 1,35 3,37 -

25 a 29 
anos 115,38 80,97 0,68 24,96 3,38 1,35 4,05 -

30 a 39 
anos 198,38 130,90 0,68 48,59 5,40 0,67 12,15 -

40 a 49 
anos 203,76 128,86 0,68 56,68 10,80 1,35 5,40 -

50 a 59 
anos 124,82 55,99 0,68 51,28 7,42 1,35 7,42 0,68

60 anos 
ou mais 72,86 20,24 - 31,71 2,02 2,02 16,87 -

Total 950,66 603,85 3,38 230,08 29,69 14,84 68,15 0,68

MULHERES

15 a 19 
anos 30,36 16,19 4,05 3,37 0,68 4,72 1,35 -

15 a 17 
anos 10,12 5,40 1,35 1,35 - 2,02 - -

18 ou 
19 anos 20,24 10,80 2,70 2,02 0,68 2,70 1,35 -

20 a 24 
anos 69,50 45,88 10,80 6,07 - 5,40 1,35 -

25 a 29 
anos 78,94 50,60 9,45 13,49 - 1,35 4,05 -

30 a 39 
anos 163,95 87,71 19,57 37,11 3,37 3,37 12,82 -

40 a 49 
anos

 
156,55 76,25 20,92 35,09 2,02 6,75 15,52 -

50 a 59 
anos 87,72 43,19 10,80 19,57 2,02 4,05 8,10 -

60 anos 
ou mais 35,76 11,47 1,35 11,47 1,35 1,35 8,77 -

Total 653,14 347,48 80,97 129,55 10,12 31,71 53,30 0,00

Fonte: IBGE, diretoria de pesquisas, coordenação de trabalho e rendimento, pesquisa 
nacional por amostra de domicílios (2014).
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Considerando-se os empregados, em todas as faixas etárias, 
os homens possuem uma taxa de maior vínculo empregatício que 
as mulheres. Com isso, corrobora-se a ideia da masculinização do 
mercado de trabalho, fazendo com que elas estejam a margem neste 
âmbito. Desta forma há uma centralização da geração de renda 
com os homens, em contrapartida as mulheres detêm um maior 
percentual quanto trata-se de serviços de cuidados da família e 
do lar, assim como mostra a tabela acima, na qual o percentual 
de homens realizando trabalho doméstico é de 3,38%, enquanto 
a de mulheres é de 80,97%, percentuais com grande discrepância 
para uma sociedade que tenta pregar a igualdade.

Figura 13 – Ocupação das mulheres do Rio Grande do Norte - 2014

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do PNAD (2014).

A inserção das mulheres potiguares no mercado de trabalho, 
em um aspecto relacionado à conquista da autonomia, é demons-
trada a partir do gráfico acima. Pela análise percebe-se que maior 
porcentagem das mulheres estão empregadas (53,20%), entretanto 
vale ressaltar o nível de ocupação feminina no mercado informal, 
com destaque para as empreendedoras (19,83%) e para as atividades 
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domésticas e do lar (12,40%), o que demonstra uma condição 
de subnotificação das atividades realizadas pelas mulheres ao 
sinalizar que o trabalho doméstico é considerado não trabalho e 
o acúmulo das jornadas. Trata-se, portanto, de um indicador da 
qualidade do trabalho pelo acesso a direitos trabalhistas como 
férias, 13º salário, licença maternidade, entre outros, que apenas 
em 2015 com a regularização da atividade doméstica em lei, tais 
garantias estão sendo aplicadas.

Figura 14 – Contribuição por sexo com a previdência no Rio Grande do Norte – 2010 

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do censo demográfico (2010).

O Quadro 13 apresenta a quantidade e o percentual de 
homens e mulheres que contribuem com a previdência, no ano 
de 2010. De acordo com o IBGE - Censo 2010, as mulheres con-
tribuem mais com a previdência, 54%, os homens contribuintes 
são 51%. Dos que não contribuem, os homens lideram com 49%, 
e as mulheres 46%.

A mulher brasileira tem diferenciação na atual legislação 
previdenciária: o tempo exigido para a aposentadoria por tempo 
de contribuição, enquanto para o homem são exigidos 35 anos de 
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tempo de contribuição, para a mulher o tempo é de 30 anos. Outra 
diferenciação ocorre com a aposentadoria por idade, ademais dos 
15 anos de tempo de contribuição para ambos, o homem tem que 
ter no mínimo 65 anos de idade, enquanto para a mulher a idade 
exigida é menor, 60 anos de idade.

“Como, por exemplo, a dona de casa de família com baixa 
renda, que pode contribuir para o INSS com 5% do valor do 
salário mínimo. Na ocasião que cumprir as exigências do INSS, 
ela poderá se aposentar por idade ou por invalidez e ter direito 
ao auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte”, 
diz a advogada Viviane Coelho de Carvalho Viana. A advogada 
destaca que para a Previdência Social “esse aumento de mulheres 
contribuindo surte um efeito muito positivo, pois aumenta a sua 
receita contributiva”.

Figura 15 – Situação econômica por sexo no Rio Grande do Norte - 2010

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do censo demográfico - 2010.

O Gráfico acima, do Censo de 2010, retrata a situação 
econômica do Rio Grande do Norte - 2010, dividindo o total em 
não economicamente ativa e economicamente ativa, homens e 
mulheres. As mulheres detêm a maioria dos não economicamente 
ativa (62,30%), enquanto os homens lideram no economicamente 
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ativa (58,72%). Esse cenário ainda está vinculado a situação das 
mulheres estarem submissas ao trabalho doméstico, não recebendo 
remuneração. A explicação para esses números encontra diversas 
justificativas, segundo a ONU Mulheres no Brasil os números 
encontrados indicam que nem todas as mulheres que querem 
trabalhar podem fazer isso, o que significa que as mulheres ainda 
encontram grandes obstáculos quando se fala de oportunidades.

Figura 16 –  Frequência escolar por sexo e situação de 
ocupação no Rio Grande do Norte - 2010

Fonte: Elaborada pelo projeto a partir dos dados do censo demográfico (2010).

O gráfico acima refere-se à frequência escolar por sexo e 
situação de ocupação no Rio Grande do Norte - 2010, segundo o 
IBGE - Censo 2010. Nas escolas ocupadas, os homens representam 
50,40% dos que não frequentavam; e nas escolas não ocupadas, 
as mulheres detêm 44,01% dessa categoria. O gráfico demonstra 
a escolaridade, por sexo, da população norte-rio-grandense. Esses 
números entre homens e mulheres se mostram próximos, a maior 
diferença é o percentual entre os que não frequentam a escola e 
não estão ocupados, somando aproximadamente 24% para homens 
e 44% para mulheres.
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Quadro 14 – Evolução das modalidades de contratação, 
por sexo, no Rio Grande do Norte - 2010 a 2015

TIPO DE 
VÍNCULO 2010 2011 2012

M
as

cu
lin

o

Fe
m

in
in

o

M
as

cu
lin

o

Fe
m

in
in

o

M
as

cu
lin

o   

Fe
m

in
in

o

CLTU/ 
PF Ind 206.939        154.893 213.890 167.805 216.806        167.035

CLTR/ 
PJ Ind 339.802    63.626 353.189 75.335 345.220        75.665

CLTR/ 
PF Ind 665.933        108.935 676.465 119.621 640.577        114.187

Estatutário 2.662.331     3.725.482 2.630.418      3.715.871 2.703.556     3.799.975

Estatutário 
RGPS 291.430        505.847 338.001 549.587 330.953        598.440

Estatutário 
não Efetivo 633.474        759.846 676.136 794.724 471.710        647.307

Temporário 121.448        108.491 99.525 91.996 97.978          87.343

CLTU/ PJ 
Determinado 193.590     90.487 202.209 97.165 193.844        105.686

CLTU/ PF 
Determinado 4.445 966 4.568 1.135 3.636            1.102

CLTR/ PJ 
Determinado 39.222 4.477 39.953 6.199 32.247          5.704

CLTR / PF 
Determinado 18.106 3.862 20.599 5.102 21.362          5.063

Diretor 16.168 6.633 15.702 6.130 15.653          6.320

Total 5.192.888 5.533.545 5.270.655     5.630.670 5.073.542     5.613.827

TIPO DE 
VÍNCULO 2013 2014 2015

M
as

cu
lin

o   

Fe
m

in
in

o

M
as

cu
lin

o   

Fe
m

in
in

o

M
as

cu
lin

o   

Fe
m

in
in

o

CLTU/ 
PF Ind 220.476         173.372 216.956        175.907 215.337        175.777

CLTR/ 
PJ Ind 324.417         69.698 304.062         68.544 297.008        68.865
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CLTR/ 
PF Ind 642.711         116.277 640.141         117.316 644.693        117.784

Estatutário 2.832.953      3.852.804 2.892.048      3.891.392 2.805.506     3.813.754

Estatutário 
RGPS 328.294        609.410 341.911        642.767 354.606        669.204

Estatutário 
não Efetivo 587.153         756.006 545.723            695.286 546.784        683.535

Temporário 95.123           94.053 80.105          76.397 62.970          56.767

CLTU/ PJ 
Determinado 195.051         113.654 193.763        117.151 178.086        110.376

CLTU/ PF 
Determinado 3.290             1.103 3.442            1.319 3.031            1.180

CLTR/ PJ 
Determinado 33.744          6.108 35.064          5.811 32.839          5.072

CLTR / PF 
Determinado 20.679          4.829 19.622          4.748 20.265          4.472

Diretor 15.645          7.928 13.477          5.019 12.698          4.445

Total 5.299.536     5.805.242 5.286.314     5.801.657 5.173.823     5.708.231
Fonte: CAGED estatístico (2017).

CLT U/PJ IND (trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por 
contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado); CLT U/PF IND (tra-
balhador urbano vinculado a empregador pessoa física por contrato de trabalho regido 

pela CLT, por prazo indeterminado); CLT R/PJ IND (trabalhador rural vinculado a 
empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela Lei n 5.889/73, por 
prazo indeterminado); CLT R/PF IND (trabalhador rural vinculado a empregador 

pessoa física por contrato de trabalho regido pela Lei n 5.889/73, por prazo indeter-
minado); ESTATUTÁRIO (Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (federal, 

estadual e municipal) e militar, vinculado a Regime Próprio de Previdência);
ESTAT RGPS (Servidor regido pelo regime Jurídico Único (federal, estadual e 

municipal) e militar, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social); ESTAT N/
EFET (servidor público não efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação 
especial, não-regido pela CLT); TEMPORÁRIO (trabalhador temporário, regido pela 
Lei n 6.019, de 3 de janeiro de 1974); CLT U/PJ DET (trabalhador urbano vinculado 
a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo 

determinado ou obra certa); CLT U/PF DET (trabalhador urbano vinculado a empre-
gador pessoa física por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado 
ou obra certa); CLT R/PJ DET (trabalhador rural regido pela CLT vinculado a pessoa 

jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado ou obra 
certa); CLT R/PF DET (trabalhador rural regido pela CLT vinculado a pessoa física 

por contrato de trabalho regido pela CLT, por tempo determinado ou obra certa); 
DIRETOR (diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha 

optado por recolhimento ao FGTS ou Dirigente Sindical).
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A partir de dados fornecidos pela CAGED de 2017, com 
exceção dos estatutários, os homens constituem uma maioria 
significante no número de contratados em todos os demais âmbitos, 
sendo, muitas vezes, essa diferença maior que o dobro quando 
trata-se de contratados do sexo masculino e feminino.

Um dos motivos para esse maior número de mulheres com 
vínculos estatutários se dá pela estabilidade. Quando se trata desses 
cargos, a mulher pode usufruir do direito da licença maternidade 
sem ser demitida após o retorno - assim como ocorre, algumas 
vezes, em relação aos demais vínculos. Além disso, em empregos 
estatutários há uma maior igualdade salarial, fazendo com que a 
mulher não seja penalizada com a massacrante desigualdade de 
gênero presente na sociedade.

Quadro 15 – Pessoas de 15 anos ou mais de idade, aposentados e/ou 
pensionistas na semana de referência, segundo o sexo e a condição de 

atividade na semana de referência no Rio Grande do Norte - 2014
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Economi-
camente 

ativas
103,90 80,96 19,57 3,37 77,92% 18,83% 3,25%

Ocupadas 102,55 79,61 19,57 3,37 77,63% 19,08% 3,29%

Não econo-
micamente 

ativas
300,27 210,53 50,60 39,14 70,11% 16,85% 13,03%

Homens 157,89 139,00 12,14 6,75 88,04% 7,69% 4,27%
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Economi-
camente 

ativas
57,35 51,28 4,72 1,35 89,41% 8,24% 2,35%

Ocupadas 56,00 49,93 4,72 1,35 89,16% 8,43% 2,41%

Não econo-
micamente 

ativas
100,54 87,72 7,42 5,40 87,25% 7,38% 5,37%

Mulheres 246,28 152,49 58,03 35,76 61,92% 23,56% 14,52%

Economi-
camente 

ativas
46,55 29,68 14,84 2,02 63,76% 31,89% 4,35%

Ocupadas 46,55 29,68 14,84 2,02 63,76% 31,89% 4,35%

Não econo-
micamente 

ativas
199,73 122,81 43,19 33,74 61,49% 21,62% 14,89%

Total 1.417,60 1.033,68 249,65 134,28 72,92% 17,61% 9,47%

Fonte: IBGE, diretoria de pesquisas, coordenação de trabalho e rendimento, pesquisa 
nacional por amostra de domicílios (2014).

Assim como observa-se no quadro disponibilizado pelo 
IBGE a partir de pesquisa realizada em 2014, os homens compõe 
um maior percentual da população economicamente ativa que 
constitui a parcela da sociedade que está inserida no mercado de 
trabalho ou buscando inserir-se, mostrando assim que os homens 
têm mais oportunidade de ingressar no mundo do trabalho e 
manter-se por ser até mais vantajoso para o empregador por não 
arcar com custos de licença maternidade, por exemplo, e porque, 
muitas vezes, as mulheres são impedidas de trabalhar por ter que 
arcar apenas com a responsabilidade do lar e da família, pensando 
esse retrógrado e preconceituoso. Analisando-se a parcela ocupada 
da população (as que tinham um ofício no período da pesquisa), 
novamente, os homens são maioria, corroborando o pensamento 
anterior.  
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Quadro 16 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade, ocupadas 
na semana de referência, por rendimento mensal no trabalho 

principal, segundo sexo no Rio grande do Norte - 2014

CLASSES DE RENDI-
MENTO MENSAL DE 

TODOS OS TRABALHOS

PESSOAS DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, 
OCUPADAS NA SEMANA DE REFERÊNCIA

 (1.000,00 PESSOAS)
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S

%
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%
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LH

ER
ES

%
TO

TA
L

Até 1/2 salário 
mínimo 223,33 98,51 44,00% 124,82 56,00% 15,00%

Mais de 1/2 a 1 
salário mínimo 470,27 280,67 60,00% 189,60 40,00% 31,00%

Mais de 1 
a 2 salários 
mínimos

401,46 257,06 64,00% 144,40 36,00% 27,00%

Mais de 2 
a 3 salários 
mínimos

111,32 74,21 67,00% 37,11 33,00% 7,00%

Mais de 3 
a 5 salários 
mínimos

79,62 52,63 66,00% 26,99 34,00% 5,00%

Mais de 5 a 
10 salários 
mínimos

44,53 29,01 65,00% 15,52 35,00% 3,00%

Mais de 10 
a 20 salários 

mínimos
18,22 14,17 78,00% 4,05 1,00% 22,00%

Mais de 20 salá-
rios mínimos 3,37 3,37 0,00% - 0,00% 0,00%

Sem rendi-
mento (2) 149,79 70,85 47,00% 78,94 53,00% 10,00%

Sem declaração 9,45 8,10 86,00% 1,35 14,00% 1,00%

Total 1.511,36 888,59 58,79% 622,77 41,21% 100,00%

 onte: IBGE, diretoria de pesquisas, coordenação de trabalho e rendimento, 
pesquisa nacional por amostra de domicílios (2014).
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Analisando o quadro fruto de pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, percebe-se que em 
todos os intervalos de rendimento, quando compara-se homens e 
mulheres, existe maior porcentagem de homens recebendo aquele 
determinado valor do que mulheres. Entretanto, avaliando-se as 
pessoas sem rendimento, as mulheres representam os números 
mais altos, corroborando a tese da sociedade patriarcal de que são 
elas, em sua maioria, que desempenham toda a função de cuidar 
do lar e da família, sendo, então, responsabilidade do homem 
prover o sustento do lar.

MULHERES EMPREENDEDORAS

Nos últimos anos, a atividade empreendedora feminina 
resultou em um recorde na formação de novos negócios. Uma 
das causas para esta popularidade se deu em razão das empresas 
utilizarem a técnica downsizing (eliminar processos desnecessários 
tornando a organização mais eficiente e enxuta). Além disso, 
outro fato relevante é a experiência vivenciada pelas mulheres na 
maioria das organizações, na qual são frustrantes, em razão da 
falta de oportunidades para a realização profissional (HEILMAN; 
CHEN, 2003).

A evolução da participação da mulher no mercado de tra-
balho deu um salto ao longo do século passado, em todo o mundo. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, no ano de 1900, apenas 20% 
das pessoas do sexo feminino estavam empregadas, já em 2000, 
esse número subiu para 60%. Este aumento ocorreu principal-
mente na parcela das mulheres que têm filhos. Em geral, o sexo 
feminino escolhe carreiras autônomas para tentar equilibrar a 
família e sua carreira profissional, uma vez que as políticas de 
licença paternal não as ajudam e, consequentemente, o custo para 
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a empresa é maior, colocando-as em desvantagem no mercado de 
trabalho (WELLINGTON, 2006).

Outro fator é que as mulheres já estabilizadas, normal-
mente, saem do emprego para se tornarem empreendedoras quando 
ocorrem duas ou três situações: necessidade de independência, 
circunstâncias pessoais e/ou quando sofrem machismo no local do 
trabalho. Quando acontece somente uma destas três ocorrências, 
geralmente continuam no cargo. Porém, quando sofrem duas 
circunstâncias, como por exemplo a necessidade de independência 
e problema de gênero no ambiente do trabalho, isto favorece a 
saída das mesmas para se tornarem empreendedoras. E, na ocasião 
da existência dos três acontecimentos, é notório o desejo de atuar 
no ramo do empreendedorismo (PATTERSON; MAVIN, 2009).

Nesse sentido, um estudo realizado com pessoas de ambos 
os sexos revelou que as mulheres têm uma forte tendência genética 
de se tornar empreendedoras, enquanto que o sexo masculino é 
influenciado pelo ambiente compartilhado (ZHANG et al., 2009). 
A fim de obter melhores informações a respeito das mulheres 
empresárias na Macedônia, foi elaborada uma pesquisa a qual 
revelou que as mesmas têm o desejo de trabalhar para si mesmas, 
dedicam mais de 10 horas de seu dia para o trabalho, e elementos 
como perseverança, persistência e confiança são variáveis de 
sucesso para empreenderem (RAMADANI et al., 2013).

A atividade empreendedora é predominantemente mas-
culina, uma vez que historicamente foi associada à imagem do 
homem (MANZANERA-ROMÁN; BRÄNDLE, 2016). Contudo, 
as habilidades e capacidades (fatores chaves do empreendedorismo) 
são oriundas das mulheres, como a perseverança, a forma de 
comunicação e a forma de lidar com as pessoas, o que indica uma 
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vantagem feminina de empreender, em razão delas já possuírem 
estas habilidades (MANZANERA-ROMÁN; BRÄNDLE, 2016).

A performance das mulheres nos negócios não é inferior ao 
sexo oposto (MARLOW; MCADAM, 2013). O que acontece na 
realidade é a marginalização do mercado para este público no qual 
atuam menos neste setor em razão da discriminação (senso em 
que homens e mulheres serem diferentes gerando uma hierarquia 
no qual o homem é superior) (MARLOW; MCADAM, 2013). 
Portanto, a performance do sexo feminino é constrita (possuem 
capacidade, mas são limitadas pelo mercado devido a influência 
de gênero) e não uma performance abaixo da média (MARLOW; 
MCADAM, 2013).

Com todas essas qualidades, habilidades e capacidades que 
as mulheres possuem, os obstáculos e barreiras recebidos pelas 
mulheres desmotivam-nas a empreender. A Figura 10 evidencia 
a inferioridade nas atividades empreendedoras exercidas pelas 
mulheres brasileiras e em países com potencial inovador.
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Fi gura 10 – Atividades empreendedoras entre gêneros

Fonte: Global Entrepreneurship Monitor (2017).

Nota-se que no Brasil, essa diferença já não é elevada, 
comparado com os países desenvolvidos. Uma das causas para 
este motivo são as dificuldades das mães donas de pequenas 
empresas serem superior em relação ao sexo masculino, em razão 
da dupla jornada que possuem em casa e no trabalho. Assim, a 
busca pela criação de empresas localizadas em espaços familiares 
vem crescendo ao longo dos anos, em razão das novas tecnologias 
de comunicação que ampliam os limites empresariais a novos 
negócios (EKINSMYTH, 2012).

AUT ONOMIA DA MULHER

O empoderamento feminino é conceito idealizado em 1995 
na Conferência Mundial sobre Mulher. Este conceito abrange 
não só a representatividade da mulher enquanto participante das 
instâncias de poder, mas também a capacidade de estas atuarem no 
processo de tomada de decisão, obterem a autonomia econômica 
e redução das desigualdades entre gêneros (RAPIZO et al., 2015).
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Assim, a autonomia das mulheres compreende vários aspec-
tos: o econômico, o social, o cultural e o político, sendo todos 
coextensivos e interdependentes. Isso significa ter independência 
financeira, ter liberdade e poder de decisão, ter o controle sobre o 
seu tempo e sobre o seu próprio corpo. No entanto, numa sociedade 
de extremas desigualdades, a autonomia econômica é determi-
nante para conquista de uma autonomia mais ampla (MORENO; 
VIUDES, 2012). A dimensão da autonomia econômica é aqui 
compreendida como a aptidão das mulheres em produzirem o 
sustento próprio e de seus dependentes. Além disso, elas devem 
possuir a capacidade de administrarem seus rendimentos decidindo 
a melhor forma de fazê-lo (FARIA; MELLO, 2017).

No intuito de mitigar as desigualdades de gênero existentes 
na atual sociedade, a obtenção da autonomia econômica surge como 
variável decisiva. Entretanto, esse processo sofre com diversos 
empecilhos, tais como a maternidade, divisão sexual do trabalho, 
a desvalorização do trabalho produtivo da mulher, dentre outras. 
Todas estas nuances impõem dificuldades às mulheres não só 
ingressarem, manterem-se e atuarem igualitariamente. Assim, 
demanda-se por políticas e serviços públicos que busquem uni-
versalizar as oportunidades de trabalho (FARIA; MELLO, 2017). 

Na perspectiva de Martins (2004), a autonomia pode ser 
definida como um estado de independência, exigindo uma consci-
ência, capacidade de escolha, liberdade de pensamento e de ação 
do indivíduo. Assim, trata-se de uma relação de autoafirmação 
em relação ao mundo. 

Sob a ótica de Fontoura, Gonzalez (2009) aspectos relativos 
ao trabalho mostram-se como preponderantes para a construção 
da autonomia dos indivíduos. Complementando-se, Bruschini, 
Lombardi (2003) destacam que a inclusão feminina no mercado 
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de trabalho assume um caráter irreversível e reflete um avanço 
social em direção à autonomia feminina. 

Um outro espectro relevante à autonomia da mulher, encon-
tra-se a divisão do trabalho familiar e doméstico. Sua divisão 
desigual recai em maior intensidade sobre a população feminina, 
dificultando a entrada e perpetuação destas no mundo laboral 
(LAUFER, 2003). 

O empoderamento é a base para o desenvolvimento da auto-
nomia feminina, pois, a partir dele, que se alcança uma valorização, 
fomentando questionamentos relativos a estruturas sociais e, com 
isto, rompe-se com valores tradicionais da sociedade. Portanto, 
percebe-se que autonomia assume um caráter amplo de discussão, 
passando por aspectos econômicos, sociais, de sexualidade, dentre 
outros (LISBOA, 2008). Para Montaño, Mujer e Cepal, (2001), 
esse processo pode ser atingido através de políticas que atuem 
sobre a formalização e divulgação de direitos legais, a inserção 
dos setores excluídos nas decisões cotidianas e a capacitação para 
o direito à cidadania.

AVA NÇO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

Historicamente, era reservado ao homem o direito de ser 
o único provedor das necessidades da casa. Às mulheres era 
atribuído as obrigações domésticas. Sendo assim, o direito ao 
trabalho e a obtenção do próprio sustento era vedado, bem como 
da participação nas decisões sociais (ANDRADE, 2016).  

No decorrer da história as mulheres foram suplantando as 
barreiras impostas e, aos poucos, galgando melhores posições. 
Apenas em 1934 o voto feminino foi autorizado no Brasil, dando 
maior representatividade social às mulheres. Em 1951 foi aprovada 
pela Organização Internacional do Trabalho, a 29 de junho, a 
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Convenção de Igualdade de Remuneração entre trabalho masculino 
e trabalho feminino para função igual (OIT, 2017). A partir da 
década de 70 as mulheres passaram a ocupar melhores postos 
de trabalhos, ou seja, profissões mais conceituadas e com maior 
grau de responsabilidade. Posteriormente (entre as décadas de 70 
e 80), o movimento feminista destaca-se pelas incansáveis lutas e 
consegue estabelecer o dia 8 de março como o Dia Internacional 
da Mulher (ANDRADE, 2016).

Tod os esses avanços culminaram em um cenário no qual 
as mulheres, apesar de ainda não completamente igualitárias em 
relação aos homens, alcançaram uma relevância de grande cunho. 
Observando a evolução da participação feminina no mercado de 
trabalho (Figura 11), percebe-se que a participação masculina na 
PEA (População Economicamente Ativa) passou de 80,8% para 
67,1%, ao passo que a participação feminina mais que triplicou, 
saltando de 13,6% para 49,9% (ANDRADE, 2016).

Fig ura 11 – Participação na PEA, por gênero – 1950 a 2010

Fonte: Adaptado de Censos Demográficos do IBGE – 1950 a 2010.
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Vinculava-se a imagem da mulher ao de um ser frágil, 
submisso, destinado às atividades domésticas e passivos de pro-
teção. Esta crença refletia na inserção feminina no mercado de 
trabalho, fazendo com que as profissões fossem enquadradas dentro 
destes critérios e, por conseguinte, gerando baixos rendimentos e 
desvalorização (MARQUES, 2004).

Andrade (2016) afirma haver o dobro da participação mascu-
lina, na categoria empregadores, em relação às mulheres. Também 
discorre que a inserção das mulheres no mercado de trabalho não 
ocorre de forma honesta, com o desemprego atingindo com mais 
intensidade as mulheres negras, que sofrem com preconceito 
relacionado diretamente ao gênero feminino e à cor negra. No 
mercado de trabalho, a mulher sofre discriminação por idade, 
origem, gravidez, orientação sexual, deficiência e doença.

A inserção da mulher no mercado de trabalho implica num 
forte impacto nas relações sociais, pois quebra com a estrutura 
familiar e cultural pré-estabelecida, além de combater a discrimi-
nação de gênero, tanto no âmago remuneratório quanto no relativo 
ao posto de trabalho (PEREIRA; SANTOS; BORGES, 2005).

Para  Andrade (2016), a renda relaciona-se diretamente com 
a escolaridade. Todavia, quando se adiciona a variável do gênero, 
nota-se que comparativamente, segundo dados da PNAD (2011), 
em todos os graus de escolaridade, as mulheres recebem menos 
que os homens, evidenciando a existência de uma desigualdade 
salarial (Tabela 1).
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Tabe la 1 – Rendimento-hora (R$) da população ocupada no trabalho principal, 
por grupos de anos de estudo, segundo o sexo e a cor ou raça – 2011

SEXO E COR / 
ANOS DE ESTUDO TOTAL ATÉ 4 

ANOS
5 A 8 

ANOS
9 A 11 
ANOS

12 
ANOS 

OU 
MAIS

TOTAL

Total 10,2 5,7 6,7 8,9 22

Branca 12,4 6,7 7,4 9,8 23,8

Preta ou 
Parda 8,1 5,2 6,1 8,1 18,6

MULHERES

Total 9 4,7 5,4 7,1 17,7

Branca 10,9 5,5 6,1 7,7 19,3

Preta ou 
Parda 7,2 4,2 4,9 6,5 15

HOMENS

Total 10,9 6,2 7,6 10,4 27,2

Branca 13,6 7,3 8,1 11,6 29,2

Preta ou 
Parda 8,7 5,6 6,8 9,3 23,2

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2011, do IBGE.

Apesar disso, os estudos de vários especialistas evidenciam 
que o aumento da participação das mulheres no mercado de tra-
balho, cada vez mais consistente, não fez com que houvesse uma 
diminuição no preconceito sofrido por elas (ANDRADE, 2016).

Abramo (2000) expõe a mesma conclusão, arrazoando que 
a maior participação das mulheres no mercado de trabalho não foi 
acompanhada por uma diminuição das desigualdades profissionais 
entre os gêneros masculino e feminino.

Quanto à população economicamente ativa, as mulheres 
representam cerca de 40% dos indivíduos. Isso demonstra um 
movimento diferente daquele que vinha ocorrendo tradicionalmente 
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em nossa sociedade: o crescimento constante e consistente das 
mulheres na esfera econômica (GOMES, 2005).

Atualmente, as mulheres não só estão inseridas signifi-
cativamente nas organizações como também ocupam cargos de 
liderança, porém de forma tímida. A definição para liderança, de 
acordo com Chiavenato (2004) é um tipo de poder pessoal, tendo 
inteira ligação com as relações já existentes do líder com as outras 
pessoas. A liderança está relacionada à habilidade de conduzir as 
pessoas a fazerem de boa vontade o que o líder solicita. 

No Brasil, apesar do número elevado de recém-formadas, 
apenas 14% dos cargos de gestão/direção são ocupados por mulhe-
res. A maior parte dos cargos de alto escalão nas empresas são 
dominados pelo gênero masculino (LOUREIRO; IKEDA, 2013).

Corroborando esse dado, Kanan (2013), afirma que, devido 
a atos discriminatórios ou sexistas, apesar do grande número de 
mulheres nas empresas, os cargos de liderança ocupados por elas 
não são expressivos, demonstrando que o preconceito de gênero 
ainda ocorre em nossa sociedade.

Para Loureiro e Ikeda (2013), o grande desafio é mostrar 
para essas mulheres que vale a pena assumir um papel de liderança. 
Este desafio deve-se ao fato do desejo de ter filhos, presente na 
maioria das mulheres, ser um peso contra o exercício de cargo 
de liderança, fazendo com que muitas delas não busquem essa 
oportunidade.

Assim, Metz (2014) afirma que se espera uma igualdade de 
direitos tanto no poder público quando no privado, todavia para 
que isso ocorra, deve existir cooperação dos dois lados: enquanto 
as empresas devem buscar flexibilidade à manutenção da mulher 
no mercado de trabalho, para que aproveitem da melhor maneira 
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possível suas competências, as mulheres devem acreditar em si 
mesmas e continuar almejando cargos superiores.

AVANÇO DA MULHER NO EMPREENDEDORISMO

Apesar de estudiosos considerarem importante equiparar 
os gêneros em decisões empresariais, é necessário fazer uso da 
equidade cidadã e debruçar-se com mais empenho sobre toda 
a progressão empreendedora desse gênero deveras reprimido 
em um universo laboral fundamentalmente patriarcal. Antes de 
tudo vale contemplar, segundo Machado (1999), que a gestão 
feminina converge – em sua maioria – para a objetividade, aliada 
a estruturas inovadoras e com ênfase na qualidade dos serviços e 
produtos prestados, características cruciais para prosperar nesse 
competitivo mercado empresarial. 

No entanto, nem sempre essas qualidades foram levadas 
em consideração. Segundo Castells (1999), o modo de trabalho 
entre homem e mulher não se limita apenas em questões bioló-
gicas. Uma série de outras razões são levadas em consideração. 
Leite (1994) detalha muito bem tais fatores, como por exemplo, 
os aspectos sociais incrustados na sociedade que levam, dentre 
outras situações, à desigual faixa salarial e à não consideração da 
dupla jornada de trabalho vivida pelas mulheres.

A princípio, o avanço da mulher empreendedora caminhou 
em paralelo ao progresso feminino no mercado de trabalho. Até 
1951, com a norma da Organização Internacional do Trabalho 
- que em tese previa igualdade de gêneros e remuneração - era 
praticamente nula a participação empreendedora feminina no 
mundo. Trazendo para o âmbito nacional, só a partir da década 
de 1970, impulsionada pela primeira crise mundial do petróleo, 
surgiu a necessidade de se criar novos modelos gerenciais, visto 
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as demissões em massa no setor industrial – grande absorvedor 
da mão de obra feminina, de menor custo quando comparada à 
masculina. 

Com esse grande desemprego feminino, a mulher então, 
se via, por necessidade, na busca pelo mercado para atuar como 
empreendedora, segundo Gomes (2005). Passou a ser usuária 
da prática do auto emprego, ou seja, a criação de oportunidades 
próprias de trabalho a partir de pequenos negócios e a passagem da 
esfera de empregada para empregadora. Em síntese, a crise mundial 
do petróleo fomentou, no Brasil, o início do empreendedorismo 
feminino de forma mais aguçada. 

A década de 1980, no Brasil, ainda apresentava fortes influ-
ências de uma cultura patriarcal de décadas anteriores. Tal fato, 
que apregoava a dificuldade de ascensão feminina em ambientes 
trabalhistas, foi o motivador principal, segundo aponta Wilkens 
(1989), para a exploração da prática do empreendedorismo por elas. 
A aceleração de abertura de empresas pelas mulheres foi cinco 
vezes maior do que a abertura de empresas lideradas por homens 
nessa década. Vale mencionar que tamanho descalabro social 
perdurou também na década de 1990, segundo Munhoz (2000). 

Mesmo com a transcendência do tempo, ainda perdurava 
na sociedade um pensamento retrógrado cristalizado para com 
as mulheres e a ascensão laboral, fato que potencializou elas 
optarem por deixar seus atuais empregos e se lançarem por conta 
própria como empresárias, na expectativa de poder ter autonomia 
de pensamentos e decisões e alcançar o sucesso por meio de seu 
potencial. No entanto, é necessário citar, segundo Natividade 
(2009), que na maioria das vezes o motivador empreendedor 
feminino é criado em situações de necessidade ou sobrevivência.
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No novo milênio, apesar do lento avanço na esfera social 
feminina como um todo, foi trazido para discussão, com mais 
fervor, os entraves que cerceiam o gênero feminino. Com isso, 
estudos foram levantados e movimentos em defesa a essa classe 
foram mais incidentes, motivando um pensamento menos precon-
ceituoso e mais construtivista. 

Ademais disso, segundo Carreira, Ajamil e Moreira (2001), 
dois fatores foram os motivadores para inserir as mulheres em 
condições de empresárias. O primeiro refere-se ao crescimento 
do setor de serviços (motivados pela injeção de investimentos do 
capital chinês no Brasil), como lavanderias, serviços de comida 
congelada, escolas e cursos de recreação e diversos outros micro-
empreendimentos. O segundo fator que motivou a entrada das 
mulheres no setor de pequenos empreendimentos foi a terceirização. 
Vale, no entanto, mencionar que muitas dessas mulheres estão 
inseridas no mercado informal e poucos dados numéricos são 
contabilizados para análise. 

Além desse importante avanço, houve a criação de fundos 
para financiamento e crédito bancário para a criação de microem-
presas a partir do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), capacitando os empreendedores de forma 
inédita no país. Ademais, instruindo a classe feminina de forma 
diferenciada, surge, por exemplo, o Projeto Mulher de Negócios. 
Segundo Natividade (2009), antes da inclusão do SEBRAE em 
análises e financiamentos de gestão para o gênero feminino, essa 
classe só representava 29% dos gestores nacionais e, como antes 
citada, na maioria dos casos, motivadas por razões de necessidade 
ou sobrevivência. Soma-se como consequência desse projeto, 
de acordo com (Cramer et al. (2012), a ocupação de cargos que 
exigem menores qualificações e competências. Entretanto, muitas 
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mulheres já estão alcançando postos mais elevados e importantes, 
como gerentes, diretoras, ou até mesmo empreendedoras de seus 
próprios negócios. Essas posições, por se constituírem em cargos 
originalmente masculinos, ainda impõem a elas algumas barreiras.  

Segundo o GEM (2008) “em 2007, as mulheres representa-
vam 52% dos empreendedores no Brasil, invertendo uma tendên-
cia histórica quando considerado o período 2001-2007. Pode-se 
observar com mais clareza essa inversão quando se destaca o ano 
de 2001, quando os homens empreendedores representavam 71% 
contra 29% das mulheres”.

Trazendo para âmbito estadual, o Rio Grande do Norte 
seguia o mesmo contexto nacional em relação ao empreendedo-
rismo feminino. Assim como nacionalmente, o avanço do setor 
só veio acontecer a partir da década de 1990. O SEBRAE (2017) 
afirma que a quantidade de mulheres potiguares que decidiram 
empreender e abrir uma empresa cresceu 74,2% em uma década. 
Como exemplos notórios desse progresso, tem-se o caso do setor 
salineiro no município de Mossoró, no qual elas buscam a “indepen-
dência e capacidade de avançar nas compensações corporativas”; 
o envolvimento direto nas atividades; são cuidadosas em relação 
ao risco; houve uma tendência a não preocupação com símbolos 
de status tradicional; tentam evitar erros e surpresas; em relação 
às decisões geralmente concorda com os que tem cargo na admi-
nistração superior; servem a si, aos clientes e aos patrocinadores; 
e veem a hierarquia como relacionamento básico, segundo Neto, 
Siqueira e Binotto (2011).

Outro polo empreendedor feminino encontra-se na capital, 
mais especificamente no bairro do Alecrim, zona leste de Natal. 
Segundo Pessoa (2015), as empreendedoras entrevistadas têm 
características do comportamento empreendedor, comuns aos 
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empreendedores de sucesso, tais como, no conjunto de realização: 
busca de oportunidade e iniciativa; persistência; correr riscos 
calculados; exigência de qualidade e eficiência; comprometi-
mento. Já no conjunto de poder: independência e autoconfiança; 
persuasão e rede de contatos. E no conjunto de planejamento: 
busca de informações; estabelecimento de metas; planejamento 
e monitoramento sistemáticos.

DIFICULDADES DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

A literatura destaca que mulheres já enfrentam estereótipos 
logo no início da vida, fazendo com que sejam incentivadas a criar 
negócios mais tradicionais, nos quais não recebem apoio financeiro.

O público feminino tem mais dificuldades para financiar 
o início de um novo negócio. Estas barreiras são 7,4% maiores 
quando comparado ao sexo oposto. Isto se explica pelo fato delas 
atuarem em setores que precisam de menos capital (tendência). 
Outro fator é que os bancos oferecem menos créditos para as 
mulheres, uma vez que o empreendedorismo é caracterizado pelo 
domínio masculino, dificultando e desmotivando-as a atuar nesta 
área, visto que suas capacidades são comparadas com a dos homens, 
geralmente tendo efeitos de excluir, subordinar e marginalizar as 
mulheres (BLAKE, 2006; HARRISON, 2006; ROPER, 2009).

As evidências de discriminações contra as mulheres, prin-
cipalmente em países menos desenvolvidos, é uma das possíveis 
explicações para que este público encaminhe em direção a carreira 
empreendedora. Esta implicância dá-se pelas crenças inerentes à 
cultura, o que reduz a probabilidade delas de se tornarem empreen-
dedoras e também reduz os benefícios não pecuniários referentes 
ao empreendedorismo (MINNITI; NAUDÉ, 2010).
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As mulheres ainda sofrem preconceito e resistência quando 
se fala em cargos de liderança - as pessoas preferem ter líderes 
homens - especialmente quando são tradicionalmente ocupados 
pelo sexo masculino (EAGLY, 2007). O estudo de Sharif (2015) 
realizado na Malásia, evidencia que as mulheres foram impulsio-
nadas a empreender devido às barreiras de vidro que enfrentam 
em qualquer tipo de organização. Além disso, os preconceitos 
desestimulam-nas de seguir carreiras nas organizações, atraindo-as 
ao empreendedorismo, em razão do sucesso neste ramo depender 
somente dos seus méritos (HEILMAN; CHEN, 2003).

Ainda, a análise de Diaz-Fernandez, Bornay-Barrachina e 
Lopez-Cabrales (2015) concluiu que há maior discriminação de 
salários entre gêneros em empregos com maiores remunerações. 
Isto significa que o combate desta distinção não se passa ape-
nas pela promoção da presença feminina em trabalhos melhores 
remunerados, mas principalmente que todos os postos de trabalho 
tratem igualmente homens e mulheres.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SUA 
PARCERIA COM A SOCIEDADE

Tayssa Figueiredo Moura
Deusimar Freire Brasil

A Constituição Federal, preceitua que a Educação Superior 
deve obedecer ao princípio da “indissociabilidade, a qualidade de 
indissociável, ou seja, aquilo que não se pode dissociar, que não é 
separável em partes”. (FERREIRA, 1986, p.938). Este princípio é 
formado por três pilares - ensino, pesquisa e extensão - e, quando 
bem articulado, indica qualidade da produção universitária, além 
de colaborar efetivamente para a transformação social e acadêmica.  

Cada elemento desse tripé da Universidade brasileira merece 
ser tratado com igualdade pela academia, do contrário irá trans-
gredir o preceito legal. (MOITA; ANDRADE, 2009). No entanto, 
dentre esses suportes o que mais estreita a relação da academia com 
a sociedade é a extensão, com o objetivo de que o conhecimento 
novo que ela produz pela pesquisa e difunde pelo ensino não fique 
restrito aos seus muros (SAVIANI, 1987). 

As ações extensionistas que estabelecem contato com a 
comunidade externa, na maioria das vezes, buscam solucionar 
problemas existentes a partir da discussão da realidade, em um 
exercício de contribuição mútua e troca de saberes. Tendo esta 
visão, neste capítulo falaremos da extensão com a ferramenta 
permite a comunicação entre sociedade e academia, através da 
metodologia participativa que promove a construção coletiva do 
conhecimento, concordando com o que defende Freire (1983), a 

CAPÍTULO 2
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extensão é uma situação educativa, em que educadores e educandos 
assumem o papel de sujeitos cognoscentes, no qual os sujeitos 
envolvidos podem e devem agir como sujeitos de aprendizagens.

Em consonância com o que foi exposto anteriormente, deve-
-se pensar em como acontece o exercício da extensão universitária. 
Historicamente, existiram mudanças consideráveis nas abordagens 
da prática da extensão. Aqui, será defendida a prática social da 
extensão em rede, por considerarmos que todos os envolvidos 
nas ações se inserem numa trama de relações associativas entre 
indivíduos, associações e instituições, que têm como caráter de 
permanência, cooperação e compromisso.  

Por fim, a extensão universitária é um processo educativo, 
cultura e científico que envolve o ensino e a pesquisa. A extensão 
transforma a relação entre sociedade e universidade, funcionando 
como ponte de ligação entre esses dois grupos. Seu desenvolvi-
mento promovendo a produção e democratização do conheci-
mento científico. Além disso, ela contribui para a formulação, 
implementação e avaliação de políticas públicas, priorizando-se 
as demandas da sociedade. 

A VISÃO ACADÊMICA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Verdade 

A porta da verdade estava aberta,
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.

Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só trazia o perfil de meia verdade. 
E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
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E os dois meios perfis não coincidiam.
 
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram a um lugar luminoso
onde a verdade esplendia seus fogos.
Era dividida em duas metades,
diferentes uma da outra.
 
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
As duas eram totalmente belas.
Mas carecia optar. Cada um optou conforme
seu capricho, sua ilusão, sua miopia.

(Carlos Drummond de Andrade)

Quando realizamos uma abordagem acadêmica de um evento 
social ou biológico, percebemos que ainda está impregnado em nossa 
percepção e, portanto, em nossa conduta, atitudes positivistas e de 
fragmentação do evento como um todo. Isto se torna um problema, por-
que na verdade esses eventos ocorrem no mundo real como um todo, 
e como consequência tem-se uma fragilidade em sua sistematização 
acadêmica. Esta situação é muito recorrente, porque na maioria dos 
métodos de estudo é preciso fragmentar o todo para tentar compre-
endê-lo em suas partes componentes. Portanto, epistemologicamente 
esta prática tem levado a uma distorção da realidade e muitas vezes 
a uma incapacidade de compreendê-la em sua plenitude.

A própria conduta institucional da universidade passa 
por esta problemática. A missão fundamental da universidade 
é a formação de pessoal qualificado. Para atingir este objetivo é 
preciso desenvolver, em interação com a sociedade, as atividades 
acadêmicas, as quais não tradicionalmente referidas com o tripé 
de sustentação universitária: ensino, pesquisa e extensão. Tais 
atividades são, então, responsáveis pela produção do conheci-
mento e, desta forma, precisam ser executados com a participação 
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dos estudantes para que estes atinjam a tão almejada formação 
altamente qualificada. Portanto, esta deve ser a rotina da univer-
sidade para cumprir sua missão. Neste processo de produção do 
conhecimento está envolvida toda a comunidade universitária, 
mas faz-se necessária a participação também da sociedade.

No entanto, a interação entre ensino, pesquisa e extensão 
não existe desde o princípio da academia. A extensão universitária, 
em seu histórico de conceituação e prática, começou a adquirir 
maior visibilidade e importância acadêmica em 1987, quando o 
Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX) apresentou 
um novo conceito de extensão universitária:

A Extensão Universitária é o processo educativo, 
cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa 
de forma indissociável e viabiliza a relação transfor-
madora entre Universidade e Sociedade. A Extensão 
é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 
comunidade acadêmica, que encontrará, na socie-
dade, a oportunidade de elaboração da práxis de um 
conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, 
docentes e discentes trarão um aprendizado que, 
submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele 
conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de 
saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá 
como consequências a produção do conhecimento 
resultante do confronto com a realidade brasileira e 
regional, a democratização do conhecimento acadê-
mico e a participação efetiva da comunidade na atu-
ação da Universidade. Além de instrumentalizadora 
deste processo dialético de teoria/ prática, a Extensão 
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é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão 
integrada do social (FORPROEX, 1987).

Este novo conceito promoveu a redefinição da Extensão 
Universitária que, na prática acadêmica, deve ter a mesma impor-
tância do ensino e da pesquisa. Além disso, a universidade e 
comunidade externa passam a estabelecer relações dialógicas 
pautadas na construção do conhecimento. 

[...] os atores sociais que participam da ação, sejam 
pessoas inseridas nas comunidades com as quais 
a ação de Extensão é desenvolvida, sejam agentes 
públicos (estatais e não-estatais) envolvidos na for-
mulação e implementação de políticas públicas com 
as quais essa ação se articula, também contribuem 
com a produção do conhecimento. Eles também 
oferecem à Universidade os saberes construídos em 
sua prática cotidiana, em seu fazer profissional ou 
vivência comunitária (FORPROEX, 2012, p. 17)

Após a definição de extensão universitária, proferida pela 
FORPROEX, a Constituição de 1988 preceitua a “indissociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, art. 
207). Com isso, a Extensão Universitária foi reconhecida como 
instrumento de mudança social e acadêmica, além disso, tem 
caminhado junto com a conquista de outros direitos e de defesa 
da democracia (GADOTTI, 2017).

CONCEITUAÇÃO E PRÁTICA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

O conhecimento não se estende do que se julga sabedor 
até aqueles que se julga não saberem; o conhecimento 
se constitui nas relações homem-mundo, relações de 
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transformação, e se aperfeiçoa na problematização 
crítica destas relações (FREIRE, 1983, p. 22).

Tendo como ponto de partida essa passagem de Paulo Freire, 
convido-lhes a pensar em Extensão Universitária como uma ação de 
construção de saberes, pautada na comunicação e na coparticipação 
dos sujeitos. Na mesma linha de pensamento, extensão não deve 
ser feita através de práticas que transformam o homem em ‘coisa’ e 
que neguem o seu poder de transformar o mundo (FREIRE, 1983).

No entanto, na prática convencional da extensão universitária 
ainda há o predomínio do conhecimento acadêmico, caracterizando 
uma ação conservadora encoberta por uma retórica de transformação. A 
sociedade, contudo, permanece silenciosa. Transparece uma superiori-
dade de quem entrega e uma inferioridade de quem recebe. Para não falar 
da quase ausência da preocupação com a produção do conhecimento. 
Ou seja, o conhecimento é transmitido de forma verticalizada.

A análise histórica da extensão diz que a transmissão verti-
cal do conhecimento foi o primeiro momento expressivo que definiu 
o “pensar” e o “fazer” nas universidades, ou seja, a conceituação 
e prática da extensão universitária (SERRANO, 2010). Para esse 
tipo de extensão não existe comunicação, ou seja, a universidade 
não busca entender a realidade da sociedade, considerando-a 
apenas sujeitos passivos do processo. 

A superação deste status quo repousa numa ação acadêmica 
indissociada entre ensino, pesquisa e extensão, focada num mesmo 
evento, seja ele social, biológico, tecnológico ou de outra natureza, 
com ampla participação da comunidade acadêmica, sociedade e outros 
segmentos do aparato institucional governamental e não governamen-
tal. Nesse contexto, deve ser instaurado o diálogo como estratégia 
da prática da extensão, fato que estimula o processo participativo e, 
por conseguinte, a produção do conhecimento e não, simplesmente, 
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a promoção de uma relação entre saberes acadêmico e popular. A 
busca por produção de um conhecimento se sobrepõe a dimensão de 
troca de saberes. Assim, a sociedade pode usufruir dos resultados, 
sem necessariamente ter que frequentar seus cursos regulares.

Dessa forma, fica claro que a comunicação é essencial para o 
andamento de qualquer ação de extensão, somente com essa relação 
de troca é possível estabelecer um vínculo confiável entre diferentes 
públicos. Além disso, a universidade precisa permitir que as ações 
transcendam, que o pensamento se renove e que haja a troca de 
saberes. “A educação tem caráter permanente. Não há seres educados 
e não educados. Estamos todos nos educando. Existem graus de 
educação, mas estes não são absolutos” (FREIRE, 1983, p. 14).

ATUANDO EM FORMATO DE REDE

“A extensão é uma via de mão-dupla”. (FORPROEX, 1987). 
Como você interpreta esta frase? Melo Neto (2004:23), ao questionar 
a via de mão dupla afirma que esta forma separa o “processo edu-
cativo da própria educação, o processo cultural da própria cultura, 
bem como o processo científico da própria ciência. Curiosamente, 
se aprofundarmos a compreensão oficial da extensão universitária, 
percebemos que a mesma reflete o formato de rede, com uma ação 
acadêmica em que ensino e pesquisa devem estar presentes.

Em consonância com o pensamento de Melo Neto, iremos 
conceber a extensão como redes de comunicação e não como um 
fluxo bidirecional.  Consideramos que a ideia de rede insere todos 
os envolvidos nas atividades de extensão numa trama de relações 
associativas entre indivíduos, associações e instituições, que têm 
como caráter de permanência, cooperação e compromisso.  

As características de um processo social em rede podem 
ser: (1) visão e objetivos compartilhados, definindo-se um norte 
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comum; (2) interligação dos nós compartilhando nas suas rela-
ções, com toda rede, valores tais como solidariedade, aliança, 
cooperação e ética; (3) participação voluntária e sem hierarquia, 
com gestão por consenso, a partir de um planejamento objetivo, 
construído com a participação de todos, com respeito e valorização 
da diversidade e da heterogeneidade de seus participantes; (4) 
intencionalidades e expectativas compartilhadas, com interes-
ses comuns a desenvolver; (5) necessidade contínua de diálogo 
gerando corresponsabilidades; (6) desenvolvimento de acordos e 
negociações; (7) soma de esforços para realizar ações produzindo 
interações e obtendo resultados maiores do que seria possível 
conseguir individualmente; (8) construção coletiva, contexto em 
que o desenvolvimento individual é incongruente e contraditório; 
(9) potencialização dos recursos utilizados; (10) produção de novos 
conhecimentos. A Figura 1 mostra um esquema deste processo.

Figura 1 – Esquema do processo social em rede

Fonte: Compilação própria. 
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Desta forma, é possível afirmar que a metodologia partici-
pativa está intrínseca ao processo social em rede. Esta metodologia 
permite a transformação de ideias em ações reais, além de efetivar 
o conhecimento e viabilizar soluções para problemas. Nesse pro-
cesso participativo, almeja-se a ética, emancipação e autonomia, 
de modo que os envolvidos na ação estejam interligados de forma 
cooperativa, comprometida e solidária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir de um diálogo que envolva os diferentes saberes 
(das ciências, das tecnologias, das artes, das humanidades e da 
tradição), permitindo novas criações, socializações e mudanças 
recíprocas, com o envolvimento e inserção de alunos, professores 
e técnico-administrativos em experiências reais junto a diferentes 
grupos e populações que com elas interagem, a prática da extensão 
vista sob o enfoque interativo entre ensino, pesquisa e extensão, 
sobre uma mesma realidade, não é um processo em que a univer-
sidade substitua as responsabilidades do Estado, nem tampouco 
a universidade se apresente como detentora de um conhecimento 
pronto e acabado. É uma ação acadêmica que considera que a 
realidade social é determinada e não dada como obra natural. 
O conhecimento gerado a partir de um processo interativo entre 
ensino, pesquisa e extensão gera as transformações necessárias 
à superação de todo e qualquer processo de exclusão promotor 
de injustiças.

Por fim, a extensão universitária se comporta como a ação 
de ligação entre sociedade e universidade, tornando possível a 
construção e troca dos saberes e experiências. Além disso, esse 
último tripé do ensino superior promove e difunde os valores da 
cidadania, do respeito a diversidade e cultura. 
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PARCERIAS ENTRE PROJETOS DE EXTENSÃO: 
a universidade na construção da formação cidadã

Lia Pereira de Araújo e Silva

“É preciso sentir a necessidade da experiência, 
da observação, ou seja, a necessidade de sair de 
nós próprios para aceder à escola das coisas, se 

as queremos conhecer e compreender”
Émile Durkheim

Compreendendo a eficiência e importância da prática de 
extensão, podemos concluir que esta assegura a autonomia da 
universidade, podendo então, ser entendida como Trabalho Social 
(MELO NETO, 1997). Assim, entende-se que a ação desse traba-
lho terá como resultado a criação de um produto, e que quando 
harmonizado com outras práticas de comunicação, virá a contri-
buir na formação de uma rede de parceiros para a construção da 
formação cidadã.

O trabalho social aplicado ao Mulheres Conquistando 
Autonomia contou com parceiros internos à universidade e externos 
a ela. Essas parcerias foram essenciais para alcançar os objetivos 
e as metas planejadas para as ações.

Com procedimentos metodológicos, foi preciso existir cri-
térios relacionados a relevância social da ação, pois as demandas 
perpassavam a produção da assessoria técnica e o que o projeto 
tinha para efetivar, contando assim, com profissionais específicos 
e outros projetos que pudessem arcar com tais pedidos.

CAPÍTULO 3
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PROJETOS AFINS

Dentre tantas ações, o projeto Mulheres Conquistando 
Autonomia manteve sua relação combinada com outras ações de 
extensão, garantindo a sua estratégia de promoção da autonomia 
dentro e fora da universidade.

A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO FERRAMENTA 
CATALIZADORA DA AUTONOMIA DA MULHER

Considerando a importância do projeto de extensão 
“Mulheres Conquistando Autonomia” para as atividades de 
capacitação e fomento em todo o território do Rio Grande do 
Norte, o projeto parceiro visa colaborar na proposta de fortalecer 
a autonomia no aspecto empregatício da Economia Solidária como 
ferramenta Catalizadora, potencializando as ações de formação 
em conjunto do Autonomia.

Estruturado em forma de evento, a parceria visou aprofundar 
coletivamente, os conhecimentos do público feminino dentro da 
UFRN, relativo à inserção, permanência e importância da mulher 
no mercado de trabalho.

UFRN: FRATERNIDADE COM O MEIO AMBIENTE

Com a temática socioambiental, tecnologia social e educa-
cionais, as propostas de ações relativas ao processamento de resí-
duos sólidos, condescende com alguns dos princípios da Economia 
Solidária, como o cuidado com o Meio Ambiente e Valorização 
da Aprendizagem. Além disso, o trabalho que foi desenvolvido 
de acompanhamento contínuo em escolas de ensino fundamen-
tal e médio, debatia a questão do meio ambiente, relacionando 
ao descarte de resíduos eletrônicos e a reutilização destes para 
produção de novas tecnologias.
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A parceria entre projetos também possibilitou uma ação 
direta em oficinas e acompanhamentos, especialmente no âmbito 
das tecnologias sociais, com as mulheres do Bairro Popular do 
Planalto, capacitando-as para constituir um ambiente favorável 
ao Empreendedorismo ambiental.

 A ECONOMIA SOLIDARIA EM FAVOR DA AUTONOMIA DA 
MULHER: AÇÕES PARA INSERÇÃO E PERMANÊNCIA DAS 

MULHERES DO OESTE POTIGUAR NO MERCADO DE TRABALHO

A partir do diálogo que o projeto de extensão MCA possui 
com entidades parceiras e os grupos beneficiados dos territórios, 
apresentou-se algumas dificuldades relacionadas com as práticas 
da EcoSol e autonomia. Com o objetivo voltado a permanência da 
mulher no mercado de trabalho, o interesse de levar as mulheres de 
comunidades e assentamentos rurais uma formação mais ampliada 
de Autonomia, Economia Solidária e Cooperativismo, surgiu 
assim o projeto de extensão “A Economia Solidária em favor da 
Autonomia da Mulher”. Dessa forma este projeto tem como função 
desenvolver essas três linhas temáticas como preponderantes ao 
contexto local.

PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA COM AGRICULTORES DA 
COMUNIDADE TRANGOLA NO SERTÃO CENTRAL DO CABUGI

Tendo como de ponto de partida a produção da agroecologia 
justa e solidária, as práticas realizadas através do assessoramento 
técnico e oficinas relacionadas, foram a conexão necessária para 
agregar o projeto de Produção Agroecológica com Agricultores 
da comunidade Trangola, na região do Cabugi. A importância da 
ligação entre os dois projetos é a função social que desempenham 
para as práticas do protagonismo dos agricultores moradores de 
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comunidades rurais e produção voltada aos moldes da agricultura 
familiar.

LIXO ELETRÔNICO. SOLUÇÃO PARA OS 
RESÍDUOS GERADOS PELA UFRN

Com o novo estilo de vida, mais dinâmico e mais moderno 
da sociedade brasileira, a preocupação com o descarte consciente 
lixo também entrou como ponto de pauta importante para o debate 
sobre a alternativa de vida que desejamos para a vida das mulheres 
e para a economia mais limpa e sustentável. Pensando nisso, o 
projeto “Lixo Eletrônico: Solução para os resíduos gerados pela 
UFRN” é importante para apresentar, debater, analisar e consolidar 
o destino do lixo produzido na universidade, trazendo experiências 
já aplicadas em demais espaços da sociedade. 

 PARNASSE SOCIAL - A JUVENTUDE BRASILEIRA 
NO COMBATE A NOSSA POBREZA

Este projeto foi uma ação interdisciplinar de aprendizagem, 
pesquisa e extensão realizada por discentes e docentes dos mais 
diversos cursos, sendo eles de humanas, exatas, biológicas ou da 
saúde para que em parceria com o poder público e a sociedade 
possamos reduzir a desigualdade social entre jovens de assentamen-
tos rurais, quilombos e periferias da grande Natal, reestruturando 
este modelo de sociedade que vivemos. Nas linhas da autonomia 
econômica das mulheres, o conjunto destas ações de extensão dos 
projetos da UFRN, nos leva a apresentar resultados e desafios 
para o público da juventude e gênero. Opera-se então com ações 
voltados a educação financeira emancipatória, geração de trabalho 
e transferência da renda, desenvolvendo assim programas de 
economia solidária para provocar mudanças.
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A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS COM OS INTERLOCUTORES 
DA SOCIEDADE (APONTAR BREVEMENTE CADA PARCEIRO DAS 

REGIÕES, ASSOCIAÇÕES, ONGS, ENTIDADES E SINDICATOS)

O interlocutor na pesquisa de campo é o sujeito que em 
sua condição dará a referência do contexto social que a ação 
desempenhará, tornando-a mais específica para aquela comuni-
dade ou grupo. Muitas das informações coletadas sobre o local e 
suas origens e que fará a ponte entre universidade e sociedade é 
repassada por líder, seja ele sindical, uma associação, organização 
não governamental ou outras entidades que sejam de base para 
mobilizar o público alvo esperado.

CONCLUSÃO

Em suma, a construção do conhecimento fora dos muros da 
universidade através da extensão, promove novos modos encarar 
a desigualdade social e disseminar novas perspectivas para os 
grupos atendidos e buscar técnicas e tecnologias sociais que se 
moldam a partir das demandas específicas de cada grupo, e isso 
só pode ser alcançado com a contribuição de parceiros, que de 
forma coletiva contribuirá para essa pesquisa. 
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A CONTRIBUIÇÃO DE UMA METODOLOGIA 
PARTICIPATIVA NA IDENTIFICAÇÃO DE 
DEMANDAS DAS MULHERES DO RN: 

estimulando saberes, conquistando autonomia

Genifer Reis do Nascimento
 Deusimar Freire Brasil
Lidiane Freire de Jesus

Maria Divaneide Basílio
Tayssa Figueiredo Moura

“Não basta saber ler que ‘Eva viu a uva’. 
É preciso compreender qual a posição que 

Eva ocupa no seu contexto social, 
quem trabalha para produzir a uva e 

quem lucra com esse trabalho”.
Paulo Freire

O Projeto Mulheres Conquistando Autonomia tem desen-
volvido ações nos dez territórios potiguares, de modo a estimular 
o debate acerca da busca da autonomia das mulheres a partir de 
cada realidade vivenciada. Tecer fios de uma história coletiva 
exige capacidade de escuta, de ajuste do percurso sempre que 
necessário, bem como seguir os princípios básicos da Educação 
Popular e sua perspectiva de libertação.

O exercício de sistematizar nossa própria experiência 
metodológica durante a execução do projeto – que ainda está em 
curso – mas, já nos possibilita um olhar sobre a prática pedagógica 
de um projeto de extensão, que se propõe a ir além de envolver a 

CAPÍTULO 4
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comunidade e o mundo acadêmico, e vice-versa; mas, sobretudo, 
de tornar visível o trabalho e as experiências das mulheres nas 
diversas comunidades. 

É importante registrar, que tanto os/as integrantes do projeto 
são homens e mulheres, como o público também. Registra-se a 
prioridade na participação das mulheres, mas se assinala os espaços 
mistos como importantes momentos de diálogo e desconstrução de 
preconceitos. A sistematização da metodologia também registra o 
papel da equipe envolvida e como ao mesmo tempo, que esta é parte 
do processo de elaboração técnica, também é parte da construção 
de novo aprendizado, como veremos no item sistematização.

As etapas a serem apresentadas a seguir, compõem uma teia 
metodológica que supõe complementação entre as etapas iniciais, 
mas não hierarquização nas oficinas temáticas, como será descrito 
mais adiante. Por fim, mas não menos importante é fundamental 
registrar que todas as etapas e execução metodológica do projeto, 
foram regidas por dinâmicas, ou seja, atividades pensadas não como 
“brincadeiras”, mas como parte fundante das ações participativas 
e de envolvimento do público em questão, de forma a facilitar 
o debate, estimular participação, apreender conhecimentos já 
existentes e construir novos conceitos.

Para dar ênfase a metodologia e os resultados alcançados 
desse projeto de extensão, o seguinte capítulo também apresentará 
a ferramenta utilizada para construção do perfil do público benefi-
ciário e bem como a identificação das demandas e estratégias para 
promoção da autonomia econômica das mulheres dos territórios 
envolvidos.
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ASPECTOS PRELIMINARES

Um primeiro cuidado diz respeito à chegada à comunidade 
e a relação estabelecida com as mulheres. É fundamental uma 
postura ética, boas intenções, boa vontade, amor no coração, 
entre outros cuidados. Nesse contexto, é importante assimilar as 
orientações contidas no livro “A Chegada do Estranho” (Souza 
Martins, 1993).

A articulação das ações a serem realizadas na definição 
das demandas deve ser realizada de preferência com segmen-
tos organizacionais das mulheres ou associação comunitária. 
Na ausência destes segmentos, articular com grupos informais 
que atuam politicamente na comunidade. Quando abordamos 
as instâncias organizacionais estamos, a rigor, valorizando o 
processo de organização sociopolítico das causas das mulheres 
do local. O acordo sobre horário de realização da oficina é em 
geral priorizado para o período vespertino, pois é o que favorece 
maior participação das mulheres.

Outro elemento fundamental é tornar essas organizações 
locais sujeitos ativos na construção das condições necessárias para 
a acolhida e desenvolvimento da ação proposta pelo projeto, e ou 
qualquer parceria. Além do reconhecimento da sua relevância, da 
visibilidade social desencadeada pelo processo de mobilização e 
articulação local, estabelece vínculos e compromissos com ação 
que chega, contribuindo no processo de continuidade, diante da 
ausência cotidiana dos projetos.

Atenção para não propor projetos oficiais / governamentais 
“como únicas possibilidades / alternativas para a conquista da 
autonomia pelas mulheres”. Na verdade, uma ação fundamental 
é estabelecer uma proposição objetiva de parceria com a luta 
das mulheres. Nesse sentido, é importante definir claramente os 
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objetivos da oficina diagnóstica, bem como, suas possibilidades 
técnicas e da instituição que se representa, e não criar expectativas 
que fujam da realidade dos projetos e parceiros.

Atendidos esses aspectos preliminares é importante propor 
com a representação das mulheres a realização de um estudo 
dividido em três etapas: (1) Diagnóstico das Demandas das 
Mulheres visando a Conquista da Autonomia; (2) Sistematização 
e Priorização das Demandas; (3) Elaboração de um Plano de Ação. 
A característica fundamental na realização dessas três etapas é 
que as mesmas sejam elaboradas no contexto o mais participativo 
possível.

Algumas etapas do diagnóstico são repetitivas, mas esta 
condição é estabelecida de forma deliberada, pois há reforço na 
definição da demanda. Algumas das etapas da oficina diagnóstica 
das demandas são executadas no contexto geracional. Portanto, 
quando possível, a realização dessas etapas será feita com as 
mulheres agrupadas em Mulheres Jovens e Mulheres Adultas.

ESTUDO SECUNDÁRIO

Esta etapa é realizada a partir de pesquisa bibliográfica 
acerca do grupo de mulheres e da comunidade / município / região 
/ Território em que elas convivem. Podem ser consultados livros, 
trabalhos de conclusão de cursos acadêmicos, artigos científicos, 
relatórios técnicos de instituições governamentais e não governa-
mentais, sites, revistas, etc. Assim, é possível obter informações 
prévias sobre o viver das mulheres e suas localidades de moradia, 
entre as quais: sociais, demografia, educação, saúde, lazer, cultura, 
infraestrutura, produção agrícola e aquícola, produção não-agrícola, 
fontes de renda, formas de comercialização, aspectos políticos, 
relevo, clima, vegetação, hidrografia, etc.
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OFICINA DIAGNÓSTICA PARTICIPATIVA

Esta oficina corresponde ao primeiro encontro presencial 
com o coletivo das mulheres na perspectiva de conhecer suas 
demandas para conquistar a autonomia. As três palavras de sua 
denominação são indicadoras de seu objetivo: (1) oficina – cor-
responde à uma reunião social que tem um produto ao final; (2) 
Diagnóstica – caráter de diagnosticar demandas das mulheres; (3) 
Participativa – será mais qualificada quanto maior for o envolvi-
mento das mulheres durante sua realização.

Nesse contexto, a oficina deve ser marcada previamente com 
vistas a ter a maior participação possível das mulheres. A depender 
da composição geracional das mulheres presentes, é feito um acordo 
para formar dois grupos: Mulheres Jovens e Mulheres Adultas, 
sendo recomendado que a equipe de coordenação da oficina tenha 
representantes desses grupos geracionais. Poderá haver também 
um acordo de não identificação das falas no relatório da oficina. 
Após estes e outros acordos, inicia-se a oficina propriamente dita 
a partir das etapas que se seguem.

QUEM SOMOS?

A finalidade é obter informações sobre as participantes 
e relatos diversos sobre o coletivo das mulheres. Inicialmente é 
feita uma dinâmica de apresentação “Apresentação Cruzada”, com 
formação de duplas de mulheres, como uma entrevistando a outra 
a partir do seguinte roteiro: nome completo, comida predileta, o 
que mais gosta de fazer nas horas vagas, o que mais a incomoda, 
qual seu sonho. Estas perguntas e suas respostas serão transcritas 
numa folha de papel e em seguida as componentes das duplas se 
apresentam ao coletivo.
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Na obtenção de informações sobre o coletivo das mulheres, 
a finalidade é a obtenção de informações acerca da localidade 
de moradia das mulheres. A sugestão é realizar uma Roda de 
Diálogos, com perguntas do tipo: Nome da localidade? Quando 
foi constituída esta localidade? Quantas famílias moram no local? 
Em seguida, formam-se dois grupos de mulheres para realização 
de uma gincana “Quem conta um conto, ganha um ponto”. As 
mulheres solicitam a palavra e conta uma história das mulheres 
da localidade: lutas, ganhos, perdas, relacionamentos externos, 
etc. Ganha a gincana o grupo que obtiver maior número de pontos.

O QUE TEMOS?

A finalidade é relacionar informações sobre bens e patri-
mônios (materiais e imateriais) que o coletivo de mulheres dispõe 
(na localidade ou mesmo de determinada família), e que podem 
contribuir para a conquista da sua autonomia.

O QUE É PRECISO FAZER PARA CONQUISTAR A AUTONOMIA?

Para identificação de demandas, de processos necessários 
para a construção e/ou alcance da Autonomia Econômica das 
Mulheres, necessário estimular a manifestações das pessoas par-
ticipantes entorno “do que ser autonomia”, qual a compreensão, 
bem como os desafios das mulheres em específico, quando se trata 
da autonomia. Na dinâmica das oficinas diagnósticas o Projeto 
Mulheres Conquistando Autonomia utiliza tarjetas com frases 
curtas que remete a aspectos gerais da autonomia: Liberdade, 
Escolha, Oportunidade, formando pequenos grupos para breves 
cochichos sobre as frases disponibilizadas, orientando a reflexão, 
relacionando a realidade das mulheres.
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Esses momentos têm proporcionado muitos aprendizados 
para o coletivo de mulheres locais, bem como para a equipe do 
projeto. O exercício da oportunidade de fala e da escuta possibi-
lita a construção coletiva do saber. Refletir coletivamente sobre 
autonomia, e os desafios que as mulheres enfrentam, ou não se 
submetem a enfrentar para alcançá-la, contribui para uma reflexão 
coletiva sobre a vida das mulheres, as desigualdades sociais, a 
falta de oportunidades e ausências de direitos, desencadeando um 
pensamento crítico feminista sobre a realidade social das mulheres.

Com essa contribuição metodológica facilita a compreen-
são e direcionamento das demandas locais para a conquista da 
Autonomia Econômica das Mulheres.

A rigor, é a relação de demandas / ações que se forem 
implementadas poderão efetivamente contribuir para que as mulhe-
res conquistem autonomia. Esta etapa deve ser sistematizada de 
tal forma que uma demanda específica esteja alinhada com as 
atividades necessárias para sua concretização. A finalidade é 
obter das mulheres conhecimentos sobre estratégias e táticas para 
concretizar suas demandas.

PODEMOS TER PARCERIAS? QUAIS?

A finalidade é discriminar as possíveis parcerias que contri-
buam para a concretização das atividades alinhadas às demandas 
elencadas no item anterior.

Ao final da Oficina Diagnóstica será elaborado um relatório 
com a sistematização das informações obtidas nas quatro etapas 
de sua execução.
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CAMINHADA(S)

É comum haver destaque durante a Oficina Diagnóstica 
acerca da existência no coletivo das mulheres de ações e/ou ati-
vidades voltadas para o objetivo geral do trabalho extensionista. 
Em tais casos, e a equipe de extensionistas entendendo que é 
importante conhecer “mais de perto” essas ações e/ou atividades, 
organiza-se uma visita in loco aos locais onde se desenvolvem 
as mesmas. Tal visita deve ser acompanhada de uma ou mais 
pessoas do coletivo de mulheres que possuem conhecimento 
acerca do referido destaque. Durante o trajeto e ao chegar ao 
local o extensionista pode pedir autorização para gravar as falas, 
fazer anotações e documentação fotográfica. Ao fim, é feito um 
relatório sistematizado da caminhada realizada.

Essas etapas não são lineares, o formato vai se adequando de 
acordo com cada localidade, com o tempo disponível das partici-
pantes – sendo esse um elemento de reflexão- diante dos inúmeros 
afazeres e das múltiplas funções que as mulheres acumulam, já 
que estas são o público prioritário. Em alguns desses roteiros, são 
apresentados conceitos chaves e a metodologia de cochichos curtos, 
com quem está do lado, para potencializar o debate. Importante 
saber, que nenhum conceito foi/é apresentando, sem antes apre-
ender da comunidade o que já possuem de conhecimento sobre 
o referido conceito.

LEVANTAMENTO SOCIAL

Em geral o levantamento social é realizado através de entre-
vista semiestruturada, identificando aspectos socioeconômicos 
do coletivo de mulheres. Para tanto, são elaborados questionários 
para obter informações sobre: dados gerais – dados pessoais de 
membros da família, contexto histórico e físico da localidade; social 



Genifer R. do Nascimento - Deusimar F. Brasil - Lidiane F. de Jesus - Maria D. Basílio - Tayssa F. Moura

87

– escolaridade, serviços básicos de saúde, educação, telefonia, 
organização comunitária (formal / informal), propriedade ou posse 
da terra, etc.; economia – fonte de renda, atividades produtivas, 
etc.; política – participação política do coletivo de mulheres em 
instâncias locais de discussão e formulação de políticas públicas, 
tais como: fóruns, conselhos municipais, etc.

No contexto desta atividade deve ser feito um croqui do 
local de moradia, utilizando-se de imagens de satélite. O croqui 
pode ser substituído por um mapa social, no qual as próprias 
mulheres elaboram locais e ações de interesse para a conquista 
da autonomia. Em seguida é feito um sorteio das mulheres que 
serão entrevistadas, tendo como referencial um percentual entre 
10 e 20% das mulheres que participam das fases de definição das 
demandas. Os mapas sociais são feitos de forma coletiva abordando 
aspectos diversos. Por exemplo, para agricultoras: calendário 
sazonal, recursos naturais, mapa da comunidade, mapa de locais 
produtivos, mapa de migração, etc.

O mapa de recursos naturais visa identificar graficamente os 
diferentes elementos do uso do espaço, enfocando principalmente 
os recursos naturais. São distinguidas as áreas ocupadas pelos 
habitantes, recursos da flora e fauna, zonas de cultivos, construção 
de infraestrutura social, áreas problemáticas e em conflito, limites, 
etc. Este mapa serve de análise e discussão sobre a situação do 
estado atual dos recursos naturais da comunidade. O propósito é 
criar uma concepção compartilhada sobre a utilização do espaço 
e dos recursos, servindo de base para identificar potencialidades 
e limitações existentes.

Os mapas sociais são feitos com uso de folha de papel, lápis, 
pincéis, giz de cera ou com qualquer tipo de material (pedras, 
paus, sementes, etc.) no chão. São formados grupos de mulheres, 
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explica-se o objetivo e os elementos do mapa. A moderadora 
pode sugerir começar com elementos de referência, como: rios, 
estradas, limites da comunidade, etc. Outros elementos que podem 
ser incluídos são água (rios e riachos com os seus nomes, poços 
naturais e perfurados, canais de irrigação, aquedutos, lugares para 
se tomar água), vegetação (bosque natural, bosque secundário, 
matagal, cultivos perenes, porções de terra, potreiros, outros), 
parcelas com tipo de cultivo, tipo de solos (férteis pobres), zonas 
frágeis e com erosões, etc.

Adicionalmente aos mapas sociais, o trabalho deve ser 
documentado com fotografias, pequenos vídeos, desenhos coleti-
vos, entre outras formas de documentação. Após a aplicação dos 
questionários faz-se um relatório sistematizado do Levantamento 
Social.

No caso da Entrevista Semiestruturada, acima citada, é 
importante destacar que existem outras formas de entrevista 
individual, a saber: (a) Entrevista Estruturada: a entrevistadora 
apresenta à entrevistada questões planejadas com a finalidade 
de obter respostas apropriadas que preencham os objetivos do 
trabalho extensionista. As questões, palavras e suas sequências 
são idênticas para todas as respondentes. Isso é feito para assegurar 
que as variações entre as respostas sejam devidas a diferenças 
individuais e não às entrevistadoras. A principal desvantagem desta 
técnica é que a entrevistadora pode perder subsídios importantes 
para o caso em estudo, devido à inflexibilidade do método; (b) 
Entrevista Não-Estruturada: a entrevistadora conduz o rumo da 
conversa e têm liberdade para declarar suas próprias visões e 
preocupações, utilizando-se de perguntas abertas para introduzir 
tópicos de interesse.
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DEPOIMENTOS INDIVIDUAIS DE MORADORES

Esses depoimentos são feitos com mulheres que por conta 
de um motivo específico não participam das etapas coletivas de 
definição das demandas. Em geral, são as mulheres de mais idades, 
lideranças ou mulheres que possuem destaque no contexto da 
sociedade em que estão inseridas. A sugestão é que os depoimentos 
deem ênfase às experiências que o coletivo de mulheres possui na 
perspectiva da conquista da autonomia, projetos diversos e suas 
relações com as instituições.

RELATÓRIO FINAL

Após a conclusão das várias fases de definição das demandas 
das mulheres voltadas para a conquista da autonomia é elaborado 
um relatório final com a integração das informações referentes 
a estas variadas fases, a partir da sistematização dos relatórios 
parciais produzidos: Estudo Secundário; Oficina Diagnóstica 
Participativa; Caminhada(s); Levantamento Social, etc.

OFICINA DE VALIDAÇÃO E PRIORIZAÇÃO

O relatório final é apresentado às mulheres e suas organi-
zações representativas, ocasião em que se agendar realização de 
nova oficina, na qual haverá validação e priorização das demandas 
identificadas. As demandas são elencadas, independentemente do 
número de mulheres que as propuseram. Assim, caso ocorram 
divergências entre as participantes, a coordenação da oficina 
esclarece que haverá um segundo momento de priorização daquelas 
mais importantes.

A estratégia é estimular consensos, negociações, alianças, 
acordos, pactos, entre as mulheres participantes. Entretanto, deve 
haver respeito às proposições de demandas, mesmo que sejam 
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minoritárias. Finalizada a listagem de todas as demandas, inicia-
-se o processo de priorização das mesmas. Para tanto, há várias 
formas e técnicas, mas uma muito comum é listar todas num 
quadro, numerá-las e entregar um papel para que cada participante 
vote em três proposições que entender como mais prioritárias. 
Logo após faz-se a soma dos votos e apresenta-se a lista com 
as proposições mais votadas, as quais serão consideradas como 
Demandas Priorizadas.

OFICINAS TEMÁTICAS

É importante registrar que cada comunidade identificou 
atividades complementares em seu plano de ação, que vão para 
além das propostas pelo projeto. Entretanto, como se trata de uma 
equipe multidisciplinar, em muitas etapas foi possível a execução 
dessas por integrantes da própria equipe e/ou articulação com 
pessoas de referências para as devidas ações propostas. Algumas 
comunidades surpreenderam ao compreender o sentido da “pro-
vocação metodológica” do projeto e realizar parcerias para dar 
conta daquilo que foi construído coletivamente.

Não se trata de “inventar a roda” ou ensinar as comunidades 
a desenvolver ações que reflitam suas realidades, mas a partir do 
que já fazem e de como vivem, despertar um novo olhar sobre 
caminhos já seguidos em busca dessa autonomia, caminhos já 
vividos e ainda não percebidos e suscitar novos caminhos a partir 
da partilha de experiências.

Há uma relação de oficinas já desenhadas e sugeridas pelo 
projeto como: Economia Solidária, Cooperativismo, Trabalho e 
Autonomia Econômica, Acesso a Políticas Públicas e Logística 
Reversa. Contudo, quando uma oficina é aplicada numa comuni-
dade, a produção de novos conceitos, ou a releitura com base na 
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vivência daquela comunidade, já se torna, material a ser utilizado 
em outros territórios.

Quando mais de uma oficina ocorre em uma comunidade 
em datas próximas, facilita a interlocução com os temas e o 
entendimento do sentido amplo do significado de autonomia, 
uma vez que esse conjunto de oficinas “ofertadas” foi pensado 
como integradoras desse ciclo de autonomia e emancipação, mas 
respeitando as necessidades e escolhas territoriais. A perspectiva 
não é trabalhar uma esteira, onde se conclui uma oficina e se entra 
em outra, essas etapas gerais são apenas o roteiro da diagnóstica 
e depois validação, mas as temáticas têm o papel de aprofundar 
questões que já são fortes ou potenciais nos territórios, a partir do 
processo vivenciado nas primeiras oficinas citadas.

A proposta de trabalho, ao se basear na Educação Popular, 
objetiva justamente encontrar os nós, no sentido dos desafios a 
serem desatados e os nós, no sentido dos vínculos e da fortaleza das 
ações existentes em cada local. No Território Terra dos Potiguares, 
uma experiência periurbana, na comunidade do Planalto torna-se 
referência para uma ação já existente e que a existência do projeto 
a partir da oficina de Cooperativismo e Associativismo (adaptada 
para a referida localidade). Ainda, trazendo exemplos concretos 
da metodologia sistematizada, o papel do projeto também de 
formar novos/as acadêmicos/as, que iniciam sua participação como 
ouvintes e “aprendizes”, rapidamente assumem outro lugar, qual 
seja o de facilitador/a e elaborador/a de novos aprendizados, seja 
mediando oficinas, seja na perspectiva de elaboração e publicação.

SISTEMATIZAÇÃO

Toda experiência que envolve troca de saberes e geração 
de novos saberes, deve ser sistematizada, para que não se perca 
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o novo que sempre vem de ações comunitárias. Essa etapa na 
Educação Popular faz parte de um ciclo importante, entendendo que 
a prática pedagógica, produz teoria e, por conseguinte, uma nova 
prática. A sistematização, por sua vez, não é um processo rígido 
de relatoria, mas, ao contrário, ela é construída conjuntamente 
com os/as próprios/as envolvidos/as na ação.

Os momentos de avaliação, os depoimentos são, por exemplo, 
tecido central para essa elaboração. Sistematizar experiências é, 
ao mesmo tempo, garantir que a produção científica incorpore 
elementos de vivência e seja construída por parte daquelas pessoas 
que puderam vivenciar a experiência, recontando e refazendo sua 
própria história. Nesse sentido, o projeto aponta a sistematização 
como mais uma etapa metodológica, de registro de sua própria 
metodologia, no caso desse texto em questão.

FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO – 
IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DAS MULHERES DO PROJETO DE 

EXTENSÃO “MULHERES CONQUISTANDO AUTONOMIA’ – UFRN

Estes resultados constam da pesquisa realizada pelo projeto 
de extensão “Mulheres Conquistando Autonomia: ações para 
inserção e permanência das mulheres do Rio Grande do Norte no 
mundo do trabalho” – Projeto 692015 – SPM / FUNPEC / UFRN, 
financiado com recursos do Governo Federal.

A oficina diagnóstica é a primeira atividade realizada pelo 
projeto “Mulheres Conquistando Autonomia”. Ela caracteriza-se 
como uma atividade de construção coletiva e participativa. É nesta 
ação que as mulheres respondem o questionário para identifica-
ção do perfil. Estes dados foram analisados e estão expostos no 
presente estudo.
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A pesquisa foi realizada de 16 de junho de 2016 a 13 de julho 
de 2017 nos 10 territórios da cidadania do estado do Rio Grande 
do Norte. Participaram da pesquisa 231 mulheres maiores de 18 
anos, que atuam, principalmente, nos segmentos de agricultura, 
artesanato, educação, saúde e comércio. 

DIAGNÓSTICO DAS MULHERES DO RIO GRANDE DO NORTE: PERFIL, 
TRABALHO, RENDA, ESCOLARIDADE E AUTONOMIA ECONÔMICA

55,3% têm entre 31 e 50 anos de idade; 80,8% possuem 
filhos; 74,8% afirmam que as tarefas domésticas são comparti-
lhadas com outros membros da família; 30,1% possuem ensino 
fundamental incompleto; 63,3% exercem atividade remunerada; 
30% trabalha até 8 horas por dia; 66,5% participam do pagamento 
das despesas da casa; 71,6% recebem até 1 salário mínimo; 63,4 
% não conquistaram autonomia econômica.

SOBRE A PESQUISA

Local da pesquisa: ao menos uma cidade de cada território 
da cidadania do Rio Grande do Norte

Total da amostra: 231 mulheres 

Período de realização: 16 de junho de 2016 a 13 de julho 
de 2017

Foram aplicados questionários presenciais com perguntas 
objetivas e discursivas
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CIDADES PARTICIPANTES DA PESQUISA

Territórios da cidadania do Rio Grande do Norte: 1. Agreste 
Litoral Sul; 2. Alto Oeste; 3. Assú / Mossoró; 4. Mato Grande; 
5. Potengi; 6. Região Metropolitana; 7. Seridó; 8. Sertão Central 
Cabugi; 9. Sertão do Apodi; 10. Trairi.

REGISTRO DAS ATIVIDADES: MULHERES ENTREVISTADAS DE 
CADA TERRITÓRIO – PERFIL E NÚMERO DE PARTICIPANTES

Agreste Litoral Sul

Perfil: Mulheres trabalhadoras da agricultura familiar (70%), 
autônomas (10%) e profissionais do serviço privado, filiadas ao 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova 
Cruz/RN.
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Responderam à pesquisa 20 mulheres, representando 8,7% 
do total das respondentes. 

Alto Oeste

Perfil: Mulheres trabalhadoras nas áreas da saúde (enfer-
meiras, técnicas de enfermagem, almoxarifado, farmácia, serviços 
gerais) e educação.

Responderam à pesquisa 18 mulheres, representando 7,8% 
das 231 mulheres que responderam à pesquisa.
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Assú / Mossoró

Perfil: Mulheres agricultoras de comunidades e assentamen-
tos rurais estudantes do curso Educação do Campo da UFERSA 
/ Mossoró.

Responderam à pesquisa 14 mulheres, representando 6,1% 
das 231 mulheres que responderam à pesquisa.

Mato grande

Perfil: Em Ceará-mirim a pesquisa foi realizada com mulhe-
res do Acampamento Marcos Aurélio, localizado no Distrito de 
Capela. Estas mulheres trabalham na agricultura, artesanato e 
algumas realizam trabalhos autônomos (cabeleireira, doméstica, 
babá, costureira). Já em João Câmara, as respondentes estão envol-
vidas com a Pastoral da Criança do município e realizam trabalho 
na agricultura, no setor privado e no setor público.  

Responderam à pesquisa 28 mulheres, representando 16,4% 
das 231 mulheres que responderam à pesquisa.



Genifer R. do Nascimento - Deusimar F. Brasil - Lidiane F. de Jesus - Maria D. Basílio - Tayssa F. Moura

97

Potengi

Perfil: Mulheres da Central de Formação da Agricultura 
Familiar de São Paulo do Potengi que trabalham principalmente 
com agricultura e artesanato.

Responderam à pesquisa 18 mulheres, representando 7,8% 
das 231 mulheres que responderam à pesquisa.
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Região Metropolitana

Perfil: Mulheres residentes no bairro Planalto em Natal, 
que estão se articulando para fundar uma associação de catadoras 
de lixo.

Responderam à pesquisa 15 mulheres, representando 6,5% 
das 231 mulheres que responderam à pesquisa.

Seridó

Cidade: Caicó

Perfil: Mulheres agricultoras (34%) e professoras (17%). 
Possui também, funcionárias públicas, artesãs, assistentes sociais 
e técnicas em enfermagem.

Responderam à pesquisa 37 mulheres, representando 16,0% 
das 231 mulheres que responderam à pesquisa.
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Sertão Central Cabugi

Cidade: Jaçanã

Perfil: 29% das respondentes neste território trabalham na 
agricultura, 24% são professoras vinculadas ao setor público, e 
as demais realizam serviços autônomos.

Responderam à pesquisa 16 mulheres, representando 6,9% 
do total das 231 mulheres que responderam à pesquisa.
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Sertão do Apodi

Perfil: Mulheres das áreas de agricultura, comércio, saúde, 
confecção, serviço público e do lar do município de Severiano 
Melo / RN.

Responderam à pesquisa 21 mulheres, representando 9,1% 
das 231 mulheres que responderam à pesquisa.

Trairi

Perfil: As mulheres entrevistadas em Jaçanã atuam, prin-
cipalmente, na agricultura (79%), as demais trabalham no setor 
público e desenvolvem trabalhos autônomos.

Responderam à pesquisa 34 mulheres, representando 14,7% 
das 231 mulheres que responderam à pesquisa.
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DETALHAMENTO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO 
DAS MULHERES ENTREVISTADAS

Faixa etária das participantes 

De acordo com a pesquisa, 75,9% das mulheres entrevistadas 
possuem entre 20 e 50 anos de idade. O público entrevistado, em 
sua maioria, caracteriza-se como mulheres adultas. Apenas 4,4% 
possuem menos de 20 anos e 19,7% mais de 51 anos. 

Quadro 1 – Estrutura etária das mulheres entrevistadas 
por território – Rio Grande do Norte

TERRITÓRIO

GRUPOS DE IDADE
MENOS 
DE 20 
ANOS

DE 20 
A 30 

ANOS

DE 31 
A 40 

ANOS

DE 41 
A 50 

ANOS

DE 51 
A 60 

ANOS

MAIS 
DE 61 
ANOS

Agreste 
Litoral Sul 5,0% 20,0% 25,0% 25,0% 20,0% 5,0%

Alto Oeste - 11,1% 38,9% 50,0% - -

Assú / Mossoró 14,3% 71,4% 14,3% - - -

Mato Grande 10,5% 15,8% 23,7% 26,3% 23,7% -

Potengi 5,6% 16,7% 38,9% 22,2% - 16,7%
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Região 
Metropolitana - 13,3% 40,0% 13,3% 20,0% 13,3%

Seridó - 5,4% 32,4% 29,7% 32,4% -
Sertão Central 

Cabugi 6,3% 25,0% 43,8% 12,5% 6,3% 6,3%

Sertão do Apodi - 19,0% 28,6% 33,3% 19,0% -
Trairi 3,2% 32,3% 25,8% 22,6% 12,9% 3,2%
Geral 4,4% 20,6% 30,3% 25,0% 16,2% 3,5%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN

Filhos

A pesquisa indicou que mais 80% são mães. Na Região 
Metropolitana todas as mulheres entrevistadas possuem filhos, sendo 
que 42,9% delas têm mais de 4 filhos. Segundo o diagnóstico, o 
território com menor quantidade de mães é em Assú / Mossoró (71,4%).

Esses valores são intrínsecos as características de cada 
grupo. O grau de escolaridade, as condições sociais e econômicas, 
influenciam diretamente nestes resultados. 

Quadro 2 – Quantidade de filhos das entrevistadas por território – Rio Grande do Norte

TERRI-
TÓRIO

QUANTIDADE DE FILHOS

NENHUM
UM 

FILHO
DOIS 

FILHOS
TRÊS 

FILHOS

QUA-
TRO 

FILHOS

MAIS 
DE 4

Agreste 
Litoral Sul 15,0% 25,0% 20,0% 20,0% 20,0% -

Alto Oeste 11,8% 29,4% 41,2% 11,8% 5,9% -
Assú - 

Mossoró 71,4% 28,6% - - - -

Mato Grande 27,0% 24,3% 10,8% 16,2% 2,7% 18,9%
Potengi 16,7% 16,7% 33,3% 16,7% 11,1% 5,6%
Região 

Metropo-
litana

- 7,1% 14,3% 21,4% 14,3% 42,9%
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Seridó 11,1% 38,9% 16,7% 22,2% 5,6% 5,6%

Sertão Cen-
tral Cabugi 33,3% 20,0% 20,0% 6,7% 13,3% 6,7%

Sertão do 
Apodi 9,5% 38,1% 19,0% 14,3% 14,3% 4,8%

Trairi 12,5% 28,1% 31,3% 15,6% 3,1% 9,4%
Geral 19,2% 27,2% 20,5% 15,6% 8,0% 9,4%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN

Domicílio 

1) Quantidade de pessoas por domicílio

A pesquisa revelou que a maioria das unidades domésticas 
são compostas de três a cinco pessoas (64,8%). As pessoas que 
vivem sozinhas representam 3,1% do total de respondentes. 

Figura 1 – Percentual de pessoas residentes no mesmo 
domicílio, por território – Rio Grande do Norte

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN
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2) Presença de idosos no domicílio

Foi perguntado se no domicílio da respondente residia 
algum idoso e a quem se destinava os cuidados com o mesmo. 
Das mulheres que responderam a esta pergunta, 31,7% afirmaram 
ter idosos no lar e a maioria informou que as responsabilidades 
de cuidado se destinavam a elas mesmas.

Figura 2 – Há idosos no domicílio? – Rio Grande do Norte

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN

3) Tarefas domésticas

O estudo revela que 74,8% das mulheres entrevistadas 
compartilham as atividades domésticas com outros membros da 
família. Apenas no território Sertão do Apodi a resposta da maioria 
foi diferente dos demais territórios, 55% das mulheres informaram 
que apenas elas são as responsáveis pelas tarefas domésticas. 
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Figura 3 – As tarefas domésticas são compartilhadas com 
outros membros da família? –  Rio Grande do Norte

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN

Escolaridade

O percentual de mulheres com Ensino Fundamental 
Incompleto é o mais alto das categorias, são 30,1% do total das 
respondentes. Ao verificar separadamente cada território, apenas 
no Alto Oeste e Assú / Mossoró não se mostraram significativos, 
5,6% e 0% respectivamente.

Em seguida, o maior percentual apresentado é Ensino Médio 
Completo, com 26,6%. Novamente essa categoria não fez parte de 
Assú / Mossoró, a mulheres entrevistadas nesse território estão 
cursando o ensino superior (71,4%) ou já concluíram o ensino 
superior (28,6%).
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Quadro 3 – Grau de escolaridade das respondentes 
por território – Rio Grande do Norte
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Agreste 40,0% 15,0% 10,0% 30,0% 5,0% - -

Alto Oeste 5,6% - - 66,7% 5,6% 5,6% 16,7%

Assú / 
Mossoró - - - - 71,4% 28,6% -

Mato 
Grande 29,7% 8,1% 5,4% 29,7% 5,4% 8,1% 13,5%

Potengi 16,7% 5,6% 33,3% 22,2% 11,1% 11,1% -

Região 
Metro-
politana

86,7% 6,7% 6,7% - - - -

Seridó 18,9% - 8,1% 43,2% 8,1% 13,5% 8,1%

Sertão 
Central 
Cabugi

25,0% 12,5% 6,3% 18,8% 12,5% 12,5% 12,5%

Sertão do 
Apodi 52,4% 4,8% - 28,6% - 9,5% 4,8%

Trairi 33,3% 21,2% 18,2% 9,1% 9,1% 6,1% 3,0%

Geral 30,1% 7,9% 9,2% 26,6% 10,5% 9,2% 6,6%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN
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Trabalho e Renda

Exerce atividade remunerada?

Os dados levantados pelo questionário sobre atividade remu-
nerada exercida pelas mulheres de cada território, mostraram que 
63,3% realizam algum tipo de atividade remunerada, seja em tempo 
parcial, integral ou eventual, como apresenta o gráfico abaixo.

Figura 4 – Exerce atividade remunerada? – Rio Grande do Norte

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN

Renda individual

Tratando-se da renda individual, do total de respondentes, 
71,6% disseram que recebem até 01 salários mínimos. Para cada 
território, esse percentual é bem visto e expressa a maioria para 
todos eles. 
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Quadro 4 – Renda individual das entrevistadas por território – Rio Grande do Norte
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Agreste 
Litoral 

Sul
75,0% 25,0% - - - - -

Alto 
Oeste 47,1% 41,2% 5,9% - - 5,9% -

Assú / 
Mossoró 72,7% 18,2% 9,1% - - - -

Mato 
Grande 63,3% 10,0% 16,7% 6,7% 3,3% - -

Potengi 73,3% 13,3% 6,7% 6,7% - - -
Região 
Metro-
politana

100,0% - - - - - -

Seridó 57,1% 14,3% 9,5% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8%
Sertão 
Central 
Cabugi

71,4% 7,1% 21,4% - - - -

Sertão do 
Apodi 80,0% 20,0% - - - - -

Trairi 86,7% 10,0% 3,3% - - - -
Geral 71,6% 15,8% 7,7% 2,2% 1,1% 1,1% 0,5%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN

Renda familiar

Das mulheres que responderam, a renda aproximada para o 
sustendo básico, concentrou-se no intervalo de até 01 (um) salário 
mínimo (49,3%). Na sequência observou-se 30,3% das respondentes 
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declarando que a família possui de 01 a 02 salários mínimos. As 
demais faixas apresentadas, de forma individualizada, tiveram 
pouca representatividade na amostra e que totalizadas representam 
20,0% das pesquisadas.

Quadro 5 – Renda familiar das entrevistadas por território – Rio Grande do Norte
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Agreste 
Litoral Sul 60,0% 25,0% 10,0% 5,0% - - - -

Alto Oeste 29,4% 47,1% 17,6% - - - - 5,9%

Assú / 
Mossoró 50,0% 35,7% 7,1% - 7,1% - - -

Mato 
Grande 41,9% 25,8% 16,1% 6,5% 3,2% 3,2% 3,2% -

Potengi 44,4% 33,3% 16,7% 5,6% - - - -

Região 
Metro-
politana

76,9% 23,1% - - - - - -

Seridó 37,5% 34,4% 9,4% 6,3% 3,1% 6,3% 3,1% -

Sertão 
Central 
Cabugi

43,8% 12,5% 37,5% 6,3% - - - -

Sertão do 
Apodi 52,6% 42,1% 5,3% - - - - -

Trairi 64,5% 25,8% 6,5% 3,2% - - - -

Geral 49,3% 30,3% 12,3% 3,8% 1,4% 1,4% 0,9% 0,5%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN
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Atividade Produtiva

Apenas em dois territórios não foram registradas mulhe-
res que trabalham com a agricultura, Alto Oeste e Região 
Metropolitana. 41,5% das respondentes trabalham no setor da 
agricultura, em seguida aparece o grupo de mulheres empregadas 
no setor público (20,5%).

Quadro 6 – Onde você trabalha?
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Agreste 
Litoral Sul - 15,8% - 10,5% - 63,2% 10,5%

Alto Oeste 29,4% 52,9% - - - - 17,6%
Assú / 

Mossoró 11,1% 11,1% - 11,1% 22,2% 11,1% 33,3%

Mato 
Grande 34,4% 3,1% - 18,8% 9,4% 31,3% 3,1%

Potengi 22,2% 5,6% - 5,6% 5,6% 50,0% 11,1%
Região 
Metro-
politana

- - - 36,4% - - 63,6%

Seridó 32,3% 3,2% 3,2% 16,1% - 45,2% -
Sertão 
Central 
Cabugi

26,7% - - 13,3% 6,7% 46,7% 6,7%

Sertão do 
Apodi 21,1% - - 10,5% 5,3% 26,3% 36,8%

Trairi 8,8% - - - - 79,4% 11,8%
Geral 20,5% 7,8% 0,5% 11,2% 3,9% 41,5% 14,6%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN
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Vínculo no trabalho

Os dados apontaram que 32,3% estão vinculadas ao trabalho 
como empregadas. Em contrapartida, 27,3% são donas do próprio 
negócio. Outras categorias foram apresentadas, como pode ser 
visto na tabela abaixo.

Quadro 7 – VÍnculo no trabalho – Rio Grande do Norte
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Agreste 
Litoral Sul 47,4% 5,3% 15,8% 5,3% 10,5% - 15,8%

Alto Oeste - - 100,0% - - - -
Assú / 

Mossoró 50,0% - 50,0% - - - -

Mato 
Grande 28,1% - 40,6% 3,1% 18,8% 9,4% -

Potengi 16,7% 11,1% 16,7% 11,1% 11,1% 5,6% 27,8%
Região 
Metro-
politana

10,0% - 20,0% - 20,0% - 50,0%

Seridó 20,0% 26,7% 33,3% 3,3% 16,7% - -
Sertão 
Central 
Cabugi

43,8% 6,3% 12,5% 6,3% - 18,8% 12,5%

Sertão do 
Apodi 18,8% - 43,8% - - - 37,5%

Trairi 38,2% - 11,8% - 5,9% 5,9% 38,2%
Geral 27,3% 6,1% 32,3% 3,0% 9,6% 4,5% 17,2%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN
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Quantidade de horas trabalhadas por semana

Do total de mulheres entrevistadas, 30% afirmaram traba-
lhar de 30 a 40 horas semanalmente. Ao analisar cada território, 
nota-se que a quantidade de horas de trabalho e o percentual de 
mulheres que não trabalham difere bastante. Essa discrepância é 
razão do perfil social, econômico e educacional de cada público.

Por exemplo, na Região Metropolitana as entrevistadas 
possuem baixo grau de escolaridade, todas têm filhos, dedicam 
maior tempo as tarefas domésticas, 57,1% não exerce atividade 
remunerada, além de outros fatores que dificultam a inserção 
dessas mulheres no mercado de trabalho formal.  

Figura 5 – Horas habitualmente trabalhadas por semana – Rio Grande do Norte

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN.
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Você contribui com as despesas da família?

A pesquisa identificou que 168 das entrevistadas trabalham, 
dentre elas 73% dizem ter participação total ou parcial no paga-
mento das contas da casa. Esse percentual ressalta a participação 
marcante da mulher nas finanças da família, reforçando o perfil de 
autonomia e maior independência econômica, como apresentado 
abaixo.

Quadro 8 – Você contribui com as despesas da família?
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Agreste 
Litoral Sul 12,5% 6,3% 12,5% 50,0% 12,5% 6,3%

Alto Oeste - 5,9% 5,9% 76,5% 11,8% -
Assú / 

Mossoró 57,1% - - 42,9% - -

Mato 
Grande 5,7% 11,4% 5,7% 42,9% 34,3% -

Potengi 22,2% 5,6% 22,2% 16,7% 22,2% 11,1%
Região 
Metro-
politana

42,9% - - 21,4% 21,4% 14,3%



A contribuição de uma metodologia participativa na identificação de demandas das mulheres do RN

114

Seridó 6,5% 9,7% 9,7% 51,6% 22,6% -
Sertão 
Central 
Cabugi

18,8% 18,8% 18,8% 31,3% 6,3% 6,3%

Sertão do 
Apodi 23,8% 38,1% 4,8% 23,8% 9,5% -

Trairi 18,2% 12,1% 12,1% 27,3% 21,2% 9,1%
Geral 17,7% 11,6% 9,3% 38,6% 18,6% 4,2%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN.

Autonomia e Processos de Conquista

Autonomia Econômica

Figura 6 – A sua autonomia econômica já foi conquistada?

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN.
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Participa de atividade de capacitação / formação?

Figura 7 – Você participa de atividade de formação e capacitação?

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN.

Participa de alguma associação, sindicato, conselho?

Quadro 9 – Você participa de algum conselho, sindicato, associação?
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Agreste 
Litoral Sul 68,8% 18,8% - - 12,5% -

Potengi 27,8% 50,0% 16,7% 5,6% - -
Região 
Metro-
politana

- 85,7% - - 7,1% 7,1%
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Sertão 
Central 
Cabugi

35,7% 21,4% 7,1% 28,6% - 7,1%

Sertão do 
Apodi - - 11,1% - 44,4% 44,4%

Trairi 58,8% 14,7% 5,9% 5,9% - 14,7%
Geral 39,0% 30,5% 6,7% 6,7% 6,7% 10,5%

Fonte: Projeto de Extensão Mulheres Conquistando Autonomia - UFRN.

AUTONOMIA E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES

No âmbito do projeto de extensão “Mulheres Conquistando 
Autonomia”, em especial no desenvolvido de sua metodologia na 
formação junto ao público beneficiário nos territórios, o tema da 
autonomia é abordado na perspectiva da autonomia econômica, 
tendo o trabalho e a participação como elementos geradores. Para 
contribuir na reflexão sobre o que é “autonomia” para as mulheres, 
o projeto realizou em suas oficinas diagnósticas, que pretendiam 
a identificação do perfil e o levantamento das demandas para a 
autonomia econômicas das mulheres, a técnica do “cochicho”, 
estimulando a interação entre o público a participante e a reflexão 
coletiva do que ser autonomia, tendo como resultado uma cons-
trução coletiva do conceito, diante de debates e problematizações 
a partir da realidade das mulheres do território específico. 

No desenvolvimento das ações foi compreendido que tratar 
de autonomia das mulheres exige um debate reflexivo sobre as 
desigualdades de gênero, desigualdade nas oportunidades e um 
exercício para a desconstrução social do que é remetido as esferas 
públicas e privadas no cotidiano de homens e mulheres. 

A sociedade no contexto histórico, com suas regras, interes-
ses e costumes, define o comportamento dos sujeitos, induzindo 
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estes a concepção do que é remetido ao gênero masculino e ao 
gênero feminino, estabelecendo atribuições especifica a cada um 
destes e uma linha divisória nas oportunidades.

Essa definição é fortalecida pelas práticas de educação e 
orientação diferenciadas na formação do sujeito, desde as orienta-
ções educacionais no âmbito familiar, na definição das cores, dos 
brinquedos e brincadeiras, como na escola, na sala de aula com as 
ilustrações nos materiais didáticos, nos textos trabalhados, onde 
os meninos exploram a liberdade, as ruas, os pátios, e as meninas 
espaços como cozinha, quartos coloridos e enfeitados com bonecas 
e instrumentos de casa, nos contos de fada, onde os heróis são 
os meninos, e as meninas à espera do príncipe, comportamentos 
estes que se estende a participação social e a inserção no mundo 
do trabalho.

Sob essas orientações homens e mulheres imprimem no 
corpo, nas atitudes, nos gestos características simbolizadas pelo 
gênero respectivo, inclusive estabelecendo relações de poder 
de acordo com o sexo. As desigualdades entre os gêneros são 
construídas na sociedade, partindo de valores, regras e crenças por 
ela estabelecidas, o que não relaciona apenas diferença biológica 
entre os sexos.

Se contrapondo ao contexto histórico dessa organização 
social as mulheres têm buscado estratégias de superação das 
desigualdades de gênero firmadas pela divisão sexual do traba-
lho, por um sistema que estabelece relações patriarcais, seja na 
esfera pública ou privada, e que gera restrições e ausências de 
oportunidades. 

Dessa forma, refletir sobre o tema da “Autonomia das 
Mulheres” tem sido um passo importante para identificar os 
desafios e limites que são impostos por essa construção social que 
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restringe maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, 
na vida acadêmica, na política e em espaços decisórios, seja na 
comunidade, na organização coletiva, nas empresas, em sindicatos 
e ou território. 

DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

A divisão sexual do trabalho é um elemento forte que 
reflete sob a autonomia das mulheres, pois se caracteriza pela 
designação da esfera pública, do trabalho produtivo e de maior 
valor agregado aos homens, e as mulheres a esfera privada, do 
trabalho reprodutivo, que remete aos cuidados e a produção do 
viver, funções historicamente com baixos valores agregados, ou 
quase inexistentes.

A ideia de que as mulheres ocupam apenas o espaço domés-
tico, do cuidado, da reprodução, nega a sua participação no mundo 
do trabalho, principalmente mulheres negras e pobres, desde 
a escravidão, onde prestavam serviços nas casas de senhores 
brancos e donos de terras, tempos depois passaram a trabalhar 
de domesticas e ou ambulantes para sustentar a casa, a família, 
sob baixa remunerações e condições precárias de trabalho, sem 
direitos assistidos.

Desse modo, importante refletir como se deu a inserção 
das mulheres no mundo trabalho, quais as oportunidades foram 
disponibilizadas, que condições foram oferecidas para que estas 
conquistassem seu espaço, sua autonomia na vida em sociedade. Há 
uma invisibilidade nos trabalhos desempenhados majoritariamente 
por elas, trabalhos estes relacionados ao mundo do cuidado, a 
exemplo das mulheres rurais, que não mensuram economicamente 
seu trabalho desenvolvido no roçado, no artesanato, criações, na 
produção do quintal e mulheres urbanas que flexibiliza o trabalho 
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com os cuidados domésticos, submetendo-se a serviços de baixas 
remunerações, restringindo sua ascensão econômica, e assim tendo 
seu trabalho considerado ajuda no cumprimento das despesas 
geradas no âmbito familiar. 

De acordo com, Kergoat (2001), esta forma de divisão social 
tem dois princípios organizadores, o princípio da separação, que 
define o que ser trabalho para homens e trabalho para mulheres, 
e o princípio hierárquico, no qual os trabalhos designados aos 
homens têm mais valor social e econômico que o das mulheres. 
Essa forma de organizar o mundo do trabalho e o cotidiano da vida 
legitima e atende as exigências do modelo de desenvolvimento 
capitalista, que associa aos homens a produção e a esfera pública, 
e as mulheres a reprodução e a domesticidade, estabelecendo uma 
hierarquia social, econômica e cultural.

Segundo Silva (2005), as estruturas da sociedade têm seu 
processo de consolidação no âmbito da economia e cultura. Ela 
afirma que a economia é um processo de socialização e produção 
de bens materiais de acordo com as relações estabelecidas entre 
as pessoas, e a cultura reflete a produção de bens simbólicos, que 
também se firma nas relações estabelecidas na sociedade. As duas 
dimensões envolvem o ato criativo e o estabelecimento do poder. 
Uma reflete a acumulação da riqueza entre poucos, fortalecendo 
um sistema econômico, e firmando a produção da pobreza, no caso 
do Brasil o capitalismo; e a outra, a hegemonia de determinados 
costumes, modos de pensamentos coletivos que se fortalecem das 
práticas cotidianas de instituições em detrimento da autonomia e 
dos direitos das mulheres.  
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AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES 
– IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDAS

Com a reflexão no âmbito da autonomia das mulheres, 
o projeto “mulheres conquistando autonomia”, diante de sua 
metodologia participativa e integradora, buscou dialogar com as 
mulheres participantes vinculadas a comunidades, organizações 
e organismos públicos nos territórios sobre a compreensão destas 
relacionado a palavra “autonomia”, o que possibilitou a identifi-
cação das demandas e estratégias que possam gerar ou promover 
a autonomia econômica das mulheres.

A priorização das demandas identificadas foi um processo 
de construção coletiva que através do consenso entre as partici-
pantes e a equipe do projeto visou questões mais deficitárias no 
município, como formação e capacitação sobre vários temas, e 
também políticas públicas que favorecem a conquista da autonomia 
econômica das mulheres. A seguir será apresentada a priorização 
das demandas firmadas pelas mulheres de cada território envolvido 
nas ações do projeto “Mulheres Conquistando Autonomia”- UFRN.

 TERRITÓRIO AGRESTE - NOVA CRUZ

Demanda 1: Participação, Autonomia e Políticas Públicas 
- Atitude e direitos das mulheres – quais os espaços de participa-
ção, quais temas precisam ser trabalhados para a autonomia das 
mulheres, quais políticas públicas são importantes.

Demanda 2: Formação e Capacitação para o Trabalho, e 
Trabalho como gerador de renda para as mulheres

TERRITÓRIO ALTO OESTE - ALEXANDRIA

Demanda 1: Cursos de formação/capacitação
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Demanda 2: Organização do tempo para voltar os estudos 
(conciliar trabalho, família e estudo)

Demanda 3: Construir estratégias para autonomia (melhorar 
auto estima, trabalho e geração de renda)

Demanda 4: Participação na construção de políticas de 
inclusão no trabalho

Demanda 5: Investimentos da empresa de saúde em equi-
pamentos e instrumentos de trabalho.

TERRITÓRIO ASSU-MOSSORÓ - MOSSORÓ

Demanda 1: Direitos, oportunidades, liberdade, atitude, persistên-
cia e resistência; Auto-organização – Luta por direitos/ Políticas públicas 

Demanda 2: Formação e capacitação profissional;

Demanda 3: Reconhecimento e valorização da capacidade; 
e 4. Ter trabalho que gere rende com incentivo financeiro.

TERRITÓRIO MATO GRANDE 1 - CEARÁ MIRIM

Demanda 1: criação de peixes 

Demanda 2: produção de hortaliças. 

Observação: Elas têm conhecimento do sistema de pro-
dução de peixes e hortaliças através da Aquaponia praticado em 
assentamentos da região, sabem também que esse sistema exige 
um mínimo de disponibilidade de terra para ser posto em prática, 
e que é possível ser implantado nos arredores das barracas.

TERRITÓRIO MATO GRANDE 2 - JOÃO CÂMARA

Demanda 1 - Cursos de capacitação sobre culinária, arte-
sanato, costura, manipulação de alimentos;
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Demanda 2 - Oficina de trabalho de resíduos recicláveis.

TERRITÓRIO POTENGI - SÃO PAULO DO POTENGI

Demanda 1 - Formação e capacitação transversal a todas

1.1 Autonomia: “Atitude, força e coragem”

- Participação nos espaços (conselhos, colegiados, coletivos, 
sindicatos);

- Auto-organização das mulheres nos territórios;

Demanda 2 - Estratégias de trabalho e geração de renda – 
Autonomia econômica desenvolvida pelas mulheres;

2.1 Interação com Economia Solidária (Projeto Social, 
Fórum, Política Pública, Sujeitos)

2.2 Participação, construção e conhecimento das políticas 
públicas em apoio a vida das mulheres.

TERRITÓRIO SERIDÓ - CAICÓ

Demanda 1 - Formação e Capacitação - Autonomia (liber-
dade, atitude, autoestima, Igualdade social), produção de alimentos, 
políticas públicas, gestão de empreendimentos, agricultura familiar 
e economia solidária; 

Demanda 2 - Apoio a constituição de grupos de geração de 
renda: Associações, Cooperativas, Redes;

Demanda 3 - Acesso a créditos: Capital de Giro, Leilão de 
Crédito e Fundo Rotativo Solidário (Finanças Solidárias).

TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL CABUGI - ANGICOS

Através do questionário foi possível identificar como campo 
de priorização das mulheres participantes, relacionando a conquista 
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da autonomia econômica, a oferta de trabalho; formação e qualifi-
cação profissional, ou seja, participar de atividades de capacitação; 
melhorias salariais; políticas públicas que possibilitem a superação 
dos obstáculos nas esferas públicas e privadas da vida das mulheres, 
bem como ações que valorizem e contribuam para autoestima das 
mulheres profissionais.

Nesse contexto, as mulheres entrevistadas afirmam que 
para o desenvolvimento de ações que promovam a autonomia 
das mulheres é necessário estabelecer parcerias e diálogos entre 
diferentes sujeitos representativos do município, a fim de que 
garantam condições de capacitação e inserção no mundo trabalho. 

TERRITÓRIO SERTÃO DO APODI - SEVERIANO MELO

Demanda 1 - Formação e capacitação

Demanda 2 - Estratégias de trabalho e geração de renda 

TERRITÓRIO TERRA DOS POTIGUARAS - PLANALTO

Ter uma vida estável (financeiramente); renda fixa; um 
emprego; uma aposentadoria; um salário melhor. Durante o diálogo 
com as mulheres da comunidade de Monte Celeste, pudemos notar 
as dificuldades especialmente financeiras que essas mulheres viven-
ciam, e desta forma colocam suas esperanças na associação, mesmo 
empolgadas, o grupo ainda sofre com a dificuldade de articulação.

As participantes da oficina diagnóstica afirmaram quão 
importante são os processos de formação temáticas nos espaços 
que fortaleçam e contribuem para a autonomia das mulheres, 
especialmente a autonomia financeira. 
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TERRITÓRIO TRAIRI - JAÇANÃ

Demanda 1. Formação e capacitação profissional, vendo o 
Trabalho com diferentes estratégias e oportunidades de geração 
de renda;

Demanda 2. Participação ativa nos espaços coletivos 
(Associações, Sindicatos, Território, Grupos Produtivos, Conselhos, 
Política);

Demanda 3 - Políticas Públicas – Quais são? Como acessar? 
PPA, etc. Tendo parcerias com projetos;

Demanda 4 - Sensibilização e Consenso entre homens e 
mulheres – formação mista.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia em questão oferece fundamentos para a 
formulação de uma contribuição para a pedagogia da extensão 
universitária na perspectiva de uma ação emancipadora. Traduz 
os fundamentos da referida educação emancipadora na formação 
do extensionista para uma ação que promove a participação e o 
empoderamento das mulheres e jovens nos diversos Territórios 
do Rio Grande do Norte. 

A formação sistemática desenvolvida objetivou atingir as 
mulheres que estão inseridas nos grupos produtivos e que já atuam 
numa perspectiva feminista, e também as que não tiveram contato 
com o tema em forma de debate. Para esse grupo específico, essa 
formação é de grande relevância, pois contribuirá para que essas 
mulheres conheçam os seus direitos, compreendam a importância 
do seu protagonismo e tenham autodeterminação na busca por sua 
autonomia, visando a igualdade de direitos entre mulheres e homens. 
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Para atender o objetivo do projeto, sendo este a identifi-
cação de demandas para a conquista da autonomia econômica, 
foi realizada uma pesquisa diagnostica, em formato de oficina 
participativa, onde possibilitou a equipe do projeto a construção 
do perfil sócio econômico das mulheres envolvidas, identificando 
dados pertinentes como: 55,3% têm entre 31 e 50 anos de idade; 
80,8% possuem filhos;  74,8% afirmam que as tarefas domésticas 
são compartilhadas com outros membros da família; 30,1% pos-
suem ensino fundamental incompleto; 63,3% exercem atividade 
remunerada; 30% trabalha até 8 horas por dia; 66,5% participam 
do pagamento das despesas da casa; 71,6% recebem até 1 salário 
mínimo. 63,4 % não conquistaram autonomia econômica.

As etapas sugeridas nos processos de oficinas compreendem 
um processo que vai desde a identificação do público em questão, 
passando pela elaboração de um plano de ação até atividades 
complementares.

O processo de teoria e prática e retorno a teoria, tem sido 
fundamental em todas as etapas, que garantem diversas formas 
de registros, que são material de acúmulo para desencadear sis-
tematização e, por sua vez, base para aprofundamento teórico da 
equipe envolvida.

Dessa forma, a metodologia estabeleceu uma forte parceria 
entre a universidade e as organizações locais nos territórios, 
contribuindo para a identificação de demandas que possibilitem 
a geração da autonomia das mulheres, em especial a autonomia 
econômica, bem como o acompanhamento e apoio inicial na 
identificação de ações e parcerias locais. 

Como principais aspectos identificados como geradores da 
autonomia destacam-se o trabalho, a geração de renda e formação 
e qualificação profissional. A ausência de oportunidades limita as 
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estratégias de superação das desigualdades sociais estabelecidas 
entre homens e mulheres, bem como restringe a conquista da 
autonomia econômica na vida das mulheres. 

Dessa maneira, a experiência sistematizada do projeto de 
extensão “Mulheres conquistando autonomia” afirma para os par-
ceiros e instituições geradoras de políticas públicas as demandas e 
estratégias para promoção da Autonomia Econômica das Mulheres 
identificadas nos dez territórios do estado do Rio Grande do Norte.
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O TRABALHO COLETIVO COMO ESTRATÉGIA NA 
CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DAS MULHERES

Gema Galgani S. L. Esmeraldo

Ao ser convidada para participar como palestrante no 
Workshop “Mulheres conquistando Autonomia: ações para inserção 
e permanência das mulheres no Mundo do Trabalho” confesso 
que, por não conhecer o Projeto de Extensão da UFRN “Mulheres 
conquistando Autonomia: ações para inserção e permanência das 
mulheres no Mundo do Trabalho” que organizava esse evento, senti 
uma inquietação para realizar diálogos públicos, quando não tinha 
conhecimento e aproximação com as ações desenvolvidas por sua 
equipe. Desconhecia as atividades, os territórios de atuação, as 
pessoas com quem o grupo trabalhava. Como então desenvolver 
uma conversação que de fato instigasse o coletivo a refletir sobre 
suas realizações, seus desafios e conquistas? 

Busquei um método de trabalho para a minha fala/escrita 
que pudesse alimentar uma relação reflexiva e problematizadora 
com a prática dinamizada no exercício de execução das ações do 
Projeto. Digo isso porque a coerência da equipe na execução do 
Projeto a mim parecia ser fundamental em diálogo com minha 
“coerência”. Ou seja, desvendar os princípios norteadores de um 
projeto de produção de conhecimento, de transformação social a 
mim se mostrava como um caminho necessário para dar consis-
tência à minha fala, agora, minha escrita. 

Fui então, procurar um chão, um solo, lugares e tempos de 
atuação do Projeto, para melhor me expressar, em diálogo, em 

CAPÍTULO 5
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respeito, e poder falar e escrever a partir dos temas a mim sugeridos. 
Senti-me desafiada a construir um caminho de descobertas para as 
seguintes questões: Como o Projeto chega às comunidades? Como 
dialoga com as realidades locais? Como identifica as expectativas, 
os sonhos das pessoas, dos grupos? Como, com eles, constrói 
pontes para a tomada de consciência, a participação, a autonomia? 
Como potencializa forças, saberes, habilidades e criatividade? 
Como fortalecer direitos e dimensões de poder?

Na impossibilidade de fazer o caminho do trabalho realizado 
pelas equipes fiz uma viagem no Facebook do Projeto (Mulheres 
Conquistando Autonomia), em sua página da Universidade (www.
autonomiamulheres.ufrn.br), dentre outras fontes de pesquisa para 
adentrar no universo do Projeto. A viagem por suas imagens, men-
sagens, informações me animaram e me inspiraram na construção 
desta fala/escrita, em busca de conexões que fizessem sentido, 
que fomentassem relações com as ideias que aqui se colocam para 
reflexão e produção de consciências críticas. 

Figura 1 – Oficina Diagnóstica com as mulheres membros da 
Pastoral da Criança do município João Câmara RN

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (2016).
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Este livro é a continuidade de um processo de resistência 
a se insistir e se manter num País que no ano de 2016 sofreu um 
duro Golpe de Estado e sobre os Direitos Humanos. É um livro 
para alimentar a energia, a força, a esperança e para afirmar 
um projeto de sociedade que garanta a existência humana com 
dignidade, com respeito às diferenças, com justiça social, com 
direitos universais. 

Organizo esse texto em Três Atos de escrita, de leitura e 
de reflexão.

No Primeiro Ato me remeto a refletir sobre imagens e 
mensagens registradas durante a visita realizada pela equipe do 
Projeto, em junho de 2017, ao Ateliê “TRANSFORMA-SE”, situado 
no bairro Parnamirim em Natal/RN. Este Ateliê é organizado 
por mulheres em condição de privação de liberdade, oriundas do 
Complexo Penal João Chaves e funciona desde o ano de 2005. 

Figura 2 – Visita ao ateliê do Coletivo Transforme-se

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (2016).

Na leitura que faço de imagens nessa visita enxergo sinais 
de importante força simbólica, que imagino, sensibilizou o coletivo 
e trouxe novos sentidos e reflexões para as práticas no Projeto que 
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desenvolvem. Essa força simbólica já se manifesta numa frase 
registrada num quadro de parede do Ateliê “Transforma-se”, que 
diz: “Não construí nada, mas reconstruí tudo que foi destruído em 
mim e descobri que não tenho medo da vida e nem da solidão”. 
Nessa frase as mulheres trazem e fala de seu Passado, Presente e 
Futuro a partir de suas Vidas. 

Figura 3 –  Quadro feito pelo Coletivo Transforme-se

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (2016).

Falam de um passado que não as inclui, que não as reco-
nhece. É um passado do colonizador, que escreve a história da 
humanidade, sob o prisma da dominação, do patriarcado, do 
racismo, de uma sociedade de classes que constroem subalternos 
e os explora nas dimensões de classe, raça/etnia e gênero. 

É um passado de tempos de desconhecimento, de negação 
da história dessas mulheres, de afirmação de sua não existência. 
De uma vida forjada pelo medo. Pelo medo do fora, do outro, 
da ordem instituída por um poder hegemônico que se ancora no 
controle e na vigilância. Essas mulheres falam de um passado de 
vidas sem direitos, sem dignidade. De vidas construídas em torno 
de ruínas produzidas sobre si, sobre sua subjetividade.
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Mas é em torno dessas ruínas que essas mulheres se recons-
troem e afirmam que já não tem medo da vida, nem da solidão. 
Estão falando do hoje, do tempo presente que se reconstrói, se 
reconstitui. As mulheres tratam da reexistência, de transformação, 
de sonhos, de autorrealização, de autoestima, de autorreconheci-
mento, de auto-organização, de resistência.

E onde vão encontrar forças para se reconstituírem? No 
trabalho. Vi imagens do ateliê de muita beleza, de armários car-
regados de linhas multicoloridas, de artesanatos criativos, de 
bolsas permeadas de tecidos e bordados. Um ambiente colorido, 
carregado de alegria e de vida. Que contradição, pois é um ambiente 
de mulheres que estão em condição de privação da liberdade.

Figura 4 – Material de trabalho do Coletivo Transforme-se

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (2016).
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Então, qual nossa função como pesquisadores? Ela se faz, 
nesse momento, quando procuramos enxergar o não dito, quando 
escavamos o não natural. E aí, nessas imagens, enxerguei outras 
racionalidades, outros conhecimentos em produção, em experimen-
tação, em práticas, em experiências vividas que formulam ideias 
e concepções de outro mundo possível; que abalam as certezas de 
um conhecimento instituído; que questionam inclusive o sentido 
tradicional, moderno e capitalista de Trabalho. 

Enxergo experiências plenas de tessituras em sonhos; 
enxergo práticas que reconstituem vidas; que ressignificam dores, 
sofrimentos, medos; medos que se transformam em flores, coloridas 
como a vida. Que se transformam em vida, em esperança.

São experiências que, quiçá, também se realizam nos cochi-
chos, nas trocas de segredos, no tempo da merenda compartilhada. 
Ali, em lugares e tempos não planejados, são gestadas práticas 
resistentes em mulheres fortemente subalternizadas pela sociedade 
do controle, da vigilância. 

Uma das mulheres afirmou: “Ninguém faz uma bolsa sozi-
nha. Por exemplo, uma mulher faz a alça, a outra borda, a outra 
limpa e embala”. Essas mulheres estão conectadas entre si, estão 
em diálogo na criação, não são máquinas de apertar botões como 
no modelo capitalista de trabalho Fordista, que se caracteriza pela 
repetição, produção em massa e baixa qualificação das pessoas, 
por uma racionalidade que extrai o máximo do trabalho operário. 

Também essas mulheres não se situam nos modelos de 
reestruturação produtiva iniciados no Brasil na década de 1980, 
como o Toyotismo que tem como base a flexibilização do traba-
lho, como a implantação de novos padrões de organização e de 
tecnologia, que substitui o trabalho humano por máquinas. 
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Não. Não é nada disso. O que vimos no Ateliê “Transforma-se” 
é a recuperação do trabalho criativo, manual, da artesã. Do trabalho 
que conecta a produção material com a reprodução da vida nas 
suas múltiplas dimensões: afetiva, emocional, cultural, espiritual. 
Estou falando de trabalho e de saber vivo. Enxerguei nas imagens 
um trabalho autogestionado, criativo, autônomo. 

As mulheres do Ateliê “Transforma-se”, também nos apon-
tam para um futuro. Não o futuro do mesmo, desse modelo de 
sociedade capitalista, patriarcal, racializada. Mas de um futuro 
em que possam estar na sua própria construção e constituição. 
Em que se façam sujeitos, que se reconheçam como experiência 
de vida e de existência. 

É outro futuro. Futuro de vida pulsante, de esperança, de 
criação, de presença, de pertencimento, de liberdade, de autonomia. 
Futuro que já está em construção por essas mulheres. Não é à toa 
que o Grupo se denomina “Sonhar, Acreditar e Criar”.

Figura 5 – Mulheres do Coletivo Transforme-se

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (2016).
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No Segundo Ato de minhas reflexões converso com imagens 
do próprio processo de execução do Projeto. Busco enxergar os sen-
tidos desse Projeto em diálogo com as mulheres de comunidades, 
de territórios, de bairros, nas escolas, em sindicatos (FETRAF) 
que estão no limiar de fronteiras, entre a existência digna, e a 
escassez de bens materiais e imateriais.

Figura 6 – Oficina diagnóstica e Temática em Angicos/RN

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (2016).

Figura 7 – Oficina sobre Trabalho na Comunidade Quilombola em Bom Jesus/RN

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (2016).
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Enxergo um Projeto com esperança, na medida em que seu 
solo se faz em parcerias, no reconhecimento da fala, da presença e 
da experiência das mulheres, na construção de sonhos em coletivo. 

E aqui vou problematizar os sentidos diversos e contradi-
tórios de Autonomia. 

Este é um termo carregado de dubiedades, na medida em 
que pode ser usado por diferentes campos de conhecimento e de 
práticas econômicas, como a economia neoliberal, de mercado, e 
até a economia solidária. 

Nesse sentido cabe refletir sobre Autonomia numa pers-
pectiva crítica. A economia neoliberal se utiliza desse termo para 
criar novas formas de organização do trabalho. A modalidade 
Empreendedorismo, por exemplo, é um modelo de trabalho for-
temente adotado em economias e em governos neoliberais. E nele 
o termo Autonomia é fortemente realçado. Ao mesmo tempo em 
que instiga as liberdades individuais, a Autonomia do sujeito para 
procurar seu próprio trabalho e renda, cria mercados terceirizados, 
precarizados, sem direitos trabalhistas e previdenciários. 

O Empreendedorismo faz parte de discursos de políticas 
sociais voltadas para a qualificação ao trabalho, dirigido para a 
ordem mercadológica, numa lógica de individualização do ser 
humano, ou seja, para estimular a sua Autonomia. Nessa lógica 
está embutida a transferência da responsabilidade pelo fracasso ou 
êxito na vida profissional em cada indivíduo. O empreendedorismo 
e a qualificação do trabalho fazem parte desse jogo neoliberal, 
que considero perverso. 

O Empreendedorismo está atrelado ao conceito de 
Empregabilidade, que se configura como a nova tradução do 
sentido de capital humano tão caro ao capitalismo global. Ou 
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seja, transfere ao indivíduo sua capacidade de se qualificar e de 
se manter atraente para o mercado de trabalho.

Nesse sentido não podemos cair na armadilha do discurso do 
empreendedorismo, pois não há nele discurso real de autonomia, e 
sim de subordinação, de precarização do trabalho, de dependência 
e perda de direitos. Direitos que garantam o exercício cidadão. É 
um modelo de reestruturação do mundo do trabalho sob a ótica e 
por conta das crises contemporâneas do capitalismo.

Não podemos permitir que a Educação enquanto processo 
libertador de consciências se deixe capturar por uma escola de 
qualificação que subalterniza humanidades.

Vejo que o Projeto dialoga com as bases conceituais da 
Economia Solidária. Esta, sim, pode iluminar caminhos de 
Emancipação para as mulheres envolvidas no Projeto. A Economia 
Solidária é um Modo Alternativo de Produção, Consumo e 
Distribuição de Riquezas com foco na valorização do ser humano, 
e, fundamentalmente, com atuação em empreendimentos coletivos, 
no associativismo.

A Economia Solidária traz uma mudança radical na relação 
Capital e Trabalho. Por quê? Porque a propriedade do Capital, dos 
Bens é coletiva ou associada. É realizada na forma de autogestão, de 
auto iniciativa, tendo como princípios a Democracia, a participação 
coletiva do grupo envolvido, o cooperativismo. É uma economia 
pautada na solidariedade e igualdade. 

Portanto, escutar, estimular à auto-organização e participa-
ção das mulheres é estratégico nesse Projeto para fomentar a sua 
própria Autonomia. Autonomia que se ancora em outras bases. Que 
faz do seu próprio trabalho a integração entre Produção e Vida; 



Gema Galgani S. L. Esmeraldo

137

que reconhece suas habilidades, que assegura direitos sociais, 
políticos, a liberdade. 

No Terceiro Ato e último de minhas reflexões dialogo 
com imagens do Projeto em Terras Potiguares, situado no bairro 
Planalto, nesta capital Natal/RN, aonde trabalham na formação 
de uma Associação de Mulheres do Planalto – CATAR, uma 
Associação de Resíduos Sólidos. É um campo de experimentação 
da Economia Solitária a se materializar.

Figura 8 – Oficina Diagnóstica no Planalto, Natal/RN

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (2016).

Vejo nas imagens mulheres, alguns homens, muitas crianças, 
jovens, grávidas, idosas. Vejo na sala da Legião da Boa Vontade 
a presença de todos os Ciclos da Vida Humana. Novamente me 
ponho a pensar como pesquisadora. 

E me remeto ao Grupo Indígena Potiguar da etnia Tupi, 
maior etnia que vivia no litoral brasileiro. Exterminados pelo colo-
nizador para a instalação de outra civilização: a branca, masculina, 
europeia. Vejo povos que são recuperados pela linguagem – estou 
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aqui nas “Terras Potiguaras”, linguagem que me traz à memória 
esse povo de quem herdamos cultura, história e luta.

Ensinar e aprender, já nos falava Paulo Freire e também 
os Índios Potiguaras: “Os índios potiguaras sabem muito bem de 
onde vieram e para onde desejam ir. Batalham pela recuperação 
de suas propriedades há mais de quinhentos anos”. (www.trilhas-
dospotiguaras.com.br).

De novo um passado que se atualiza e se ressignifica na vida de 
indígenas e das mulheres do bairro Planalto em Natal/RN. Mulheres 
que sonham em transformar os resíduos expulsos da modernidade, 
da mesma civilização e mercado capitalista, que as exclui. 

Mulheres que cuidam de todos os ciclos da vida e que 
passam a buscar sua reprodução no reuso dos resíduos dessa 
sociedade moderna. Nelas percebo que se situam em situação de 
forte, profunda violação de direitos para a sua própria existência. 
Buscam realizar trabalho, mas também há que se falar em políticas 
sociais para garantir a essas mulheres e suas famílias os direitos 
mínimos para o exercício de sua cidadania. 

Durante 14 anos (2002 a 2016) o Governo trabalhou para 
garantir e fazer valer direitos inscritos na Constituição Cidadã 
numa proposição de um novo modelo de política pública de caráter 
redistributivo e de proteção social. Mas, com o Golpe Civil contra 
a Democracia estamos a cada dia a perder direitos, conquistas, 
políticas sociais. Avançar nos movimentos de rua, na crítica 
construtiva a esse projeto de desregulamentação de nosso país 
é necessário e urgente para externar nossa indignação e forjar a 
resistência popular.  

Para encerrar temos uma grande caminhada a fazer na 
nova história que se faz nesses territórios de resistência. A que 
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afirmar a luta desses povos para garantir sua presença, sua fala, 
seus interesses, suas reivindicações em base real, calcada nas suas 
próprias experiências de vida, em seu pertencimento numa outra 
história que está a se fazer. 

Ser sensível para novas possibilidades de escuta, de olhar, de 
reflexão, de aprendizados e de ação transformadora em coletivo. E 
aqui, como noutros lugares há que enxergar o presente a construir 
outro futuro. 

Ter a consciência das contradições; da história que se refaz; 
de que a cada vitória se constrói um futuro, uma esperança. 

A história não terminou. E não vamos deixar que nos retirem 
a Esperança.
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NA LUTA COTIDIANA DO SEU TRABALHO 
E SUSTENTO, AS MULHERES DE PERIFERIA 

FORJAM NA DOR, A DELÍCIA DE CONSTRUIR 
SUA LIBERDADE E AUTONOMIA! 

Joana Santos Pereira

MESA TEMÁTICA – “TRABALHO, AUTONOMIA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES”

“Carteira assinada para nós não é tudo. Bom mesmo 
é nossa liberdade” (Selma/PA)

“Aprendi a me valorizar para as pessoas me respei-
tarem como eu sou. (“Negão”/mulher trabalhadora 
de Reciclagem/Recife)

Em nome da Escola de Formação Quilombo dos Palmares 
e do Fórum de Mulheres de Pernambuco, agradeço a participação 

CAPÍTULO 6
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neste espaço de debate e na  composição desta mesa temática 
“Trabalho, autonomia e políticas públicas para as mulheres” .

Neste diálogo com as demais companheiras que compõe 
a mesa, quero socializar uma experiência de intercâmbio entre 
mulheres de diferentes segmentos e histórias, rurais e urbanas - 
trabalhadoras rurais, quilombolas, indígenas, domésticas, artesãs 
e militantes feministas do estado do Pará, em visita ao estado de 
Pernambuco em novembro/2017 às comunidades de Lagoa de 
Itaenga, área rural na região norte do estado, e na comunidade 
Palha de Arroz, localizada entre os municípios de Olinda e Recife. 
Este intercâmbio das mulheres contou com o apoio da FASE1 – 
Federação de Assistência Social e Educacional – FASE do Pará 
e de Pernambuco.

A metodologia utilizada na troca de experiência/inter-
câmbio constou de roda de diálogo com perguntas e respostas 
de quem visitava e de quem era visitada, ou a partir de questões 
provocadoras de debates – O que fazemos de diferente com nosso 
trabalho no campo e na cidade que não seja para sustentar este 
sistema capitalista e opressor em nossas vidas? Como mudar 
comportamentos e valores das relações de poder estabelecidos 
nos lugares onde estamos, no nosso dia-a-dia? O que desejamos 
construir com este tipo de trabalho que nos desafiamos construir?

Houve momentos de visitas in loco às ações/experiências 
e com lanche compartilhado, além de uma roda de conversa 
entre grupos organizativos de mulheres das periferias da Região 
Metropolitana do Recife através de grupos que compõe o Fórum 

1 FASE – ONG com atuação temática sobre direitos humanos e questões 
de moradia, combate ao racismo em 05 estados brasileiro: PE, PA, RJ, ES e 
MT.
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de Mulheres de Pernambuco e os grupos de visita das mulheres 
do Pará.

Sobre as experiências do intercâmbio – Quem são:

Pará: Cerca de 15 mulheres urbanas e rurais que estão 
organizadas em diversos grupos: agricultura familiar, artesanato, 
indígenas, quilombolas e também organizadas em ONGs/FASE e 
articulações nacionais feministas/AMB – Articulação de Mulheres 
Brasileiras.

Pernambuco: a) Comunidade Palha de Arroz é uma comuni-
dade de periferia urbana em Recife, com fortes características de 
pobreza e que sofre sérias consequências de ausência de políticas 
públicas. É uma Cooperativa de atividades produtivas coletivas 
com mulheres em hortas comunitárias e de catação e reciclagem 
de lixo seco. b) Associação de Agricultores e Agricultoras Familiar 
de Lagoa de Itaenga Comunidade rural que se organiza através 
de Cooperativa, trabalhadores e trabalhadoras da agricultura 
familiar, cerca de 15 famílias para a produção e comercialização 
dos produtos agrícola em feiras da agroecologia.

Uma tentativa de aproximação entre a relação: concepções 
temáticas de trabalho, autonomia e políticas públicas e as expe-
riências das mulheres.

Estas mulheres, através de suas experiências, constroem 
sua autonomia a partir do trabalho associado, onde o espaço da 
partilha e do trabalho produtivo é o lugar das formulações teóricas, 
da vivencia prática e das concepções futuras, partindo do princípio 
dos desejos, da sobrevivência financeira e de autonomia enquanto 
sinônimo de liberdade de e na vida. Este é um referencial teórico 
e prático no campo feminista onde a principal referência são as 
mulheres enquanto projeto político. O feminismo traz para si várias 
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elaborações em que a autonomia se traduz em liberdade - liberdade 
de escolhas e oportunidades, liberdade na vida. 

Ainda sobre Autonomia, é importante compreender os 
diferentes lugares onde se constrói as elaborações teóricas baliza-
das através de vários atores, principalmente no campo histórico, 
cultural, político e até filosófico. 

Segundo Ângela Maria Martins2 em texto sobre – Autonomia 
e Educação: A Trajetória de um Conceito.

 “O tema da autonomia aparece na literatura aca-
dêmica, em alguns casos, vinculado à ideia de 
participação social, e, em outros, vinculado à ideia 
de ampliação da participação política no que tange 
à descentralização e desconcentração do poder. A 
ideia de participação política e social é discutida 
geralmente no âmbito da teoria política, tendo sido 
largamente assimilada pelas teorias de administração 
de empresas e de escolas (Martins, 2001). Nesse 
contexto a discussão sobre o exercício da autonomia 
está diretamente relacionada à própria construção 
da democracia”. 

A autora ressalta que 

“desde Rousseau, para quem o princípio inspirador 
do pensamento democrático sempre foi a liberdade 
entendida como autonomia, isto é, como uma socie-
dade é capaz de dar leis a si própria, promovendo a 
perfeita identificação entre quem dá e quem recebe 
uma regra de conduta, eliminando, dessa forma, a 

2 Texto: Ângela Maria Martins – Autonomia e Educação: A Trajetória 
de um Conceito. Fundação Carlos Chagas.
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tradicional distinção entre governados e governantes, 
sobre a qual se fundou todo o pensamento político 
moderno (Bobbio, 2000)”.A autora segue argumentos 
afirmando que “no campo econômico de alicerce 
capitalista, há interesses contrários aos conceitos 
de autonomia numa perspectiva de liberdade e de 
transformação. São setores resistentes”

Para o pensamento feminista, uma das principais críticas 
está centrada no lugar das mulheres, historicamente nos espaços de 
dominação, sobretudo no mundo do trabalho que hora se sustenta 
nas teorias e explicações da divisão sexual do trabalho no qual 
acentua as desigualdades sociais. 

Desta forma, o feminismo provoca análises críticas tanto em 
comparação aos dados estatísticos que ilustram, em sua maioria, 
situações de desigualdades, quanto às elaborações teóricas, e, 
constata novas reelaborações a partir do cotidiano, da realidade e 
da vivência das mulheres. Tem como referencial teórico e social, 
as desigualdades sociais historicamente estabelecidas entre homens 
e mulheres. Portanto, é importante manter este diálogo entre a 
teoria elaborada, sistematizada e formulada pela academia e, em 
especial, por várias teóricas feministas, e as práticas vivenciadas 
pelas mulheres. 

A autonomia econômica das mulheres na perspectiva femi-
nista, é muito importante a renda, a remuneração – é uma forma 
de expressar a autonomia financeira das mulheres - mas é de 
fundamental importância e, sobretudo incorporar outros “valores” 
que não necessariamente os do sistema capitalista onde o que mais 
vale é produzir para ter lucro e aumentar o consumismo. Valores 
da solidariedade, do cooperativismo, da solidariedade, liberdade, 
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direitos e cidadania são princípios feministas para uma conquista 
plena da autonomia das mulheres. 

As análises feministas no texto3 - Nosso Trabalho Sustenta 
o Mundo, as autoras afirmam que a divisão sexual e divisão racial 
do trabalho se mantêm por dois princípios: Primeiro, o princípio 
da separação: 

“Na nossa sociedade, o trabalho de mulheres é sepa-
rado (dividido) do trabalho dos homens, ou seja, pre-
domina entre nós uma ideia que um tipo de trabalho 
deve ser feito pelos homens e outro tipo deve ser feito 
pelas mulheres. E o das mulheres é sempre associado 
à reprodução, a lidar com crianças e com a manuten-
ção dos cuidados necessários à vida de outras pessoas. 
E pior do que isso é que o trabalho dos homens é 
bem mais valorizado que o das mulheres. Esse é o 
segundo princípio da divisão sexual do trabalho – o 
princípio da hierarquia: trabalho de homem sempre 
vale mais do que de mulher”.

Não existe na sociedade brasileira e de todo o mundo, por 
exemplo, - a divisão justa do trabalho doméstico, em que reflete a 
vida das mulheres e retrata as desigualdades sociais tanto no mundo 
do trabalho produtivo, quanto na dinâmica da vida cotidiana e da 
vida reprodutiva das mulheres. A sociedade naturaliza o trabalho 
doméstico na vida das mulheres – o “cuidado” com todo mundo 
– casa, marido, filhos, pessoas idosas e doentes na família entre 
outros. “A mulher cuida de todo mundo, menos de si”, pois além 
de acarretar a dupla jornada de trabalho para as mulheres, aumenta 

3 Texto: Nosso trabalho sustenta o mundo. Autoras: Carmen Silva, 
Rivane Arantes e Veronica Ferreira – SOS CORPO – Instituto Feminista para 
a Democracia.
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a distância do seu lugar na construção e participação de projetos 
de transformação social e do reconhecimento das mulheres como 
sujeito político ativo para mudar a realidade e da participação 
política na sociedade. “Em qualquer lugar do mundo, as mulheres 
sempre trabalharam, no entanto o trabalho das mulheres não é 
visibilizado, renumerado e valorizado”. (Citação do texto – Nosso 
Trabalho Sustenta o Mundo)

No Brasil, entre 2012 e 2016 com a retração econômica4, o 
índice de desemprego medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) subiu de 7,9% para 12% – 13,6% na medida 
mais recente – enquanto a taxa de ocupação da população caiu de 
56,3% em 2012 para 54% em 2016. Entre as mulheres o desemprego 
no fim de 2016 era de 13,8% enquanto atingiu 10,7% para os 
homens. Entre as mulheres empregadas em todo o mundo, quase 
15% são trabalhadoras familiares não remuneradas, em comparação 
com mais de 5% dos homens. Nas cidades, quando as mulheres 
estão empregadas, é no mercado informal com total desproteção 
dos direitos trabalhistas e previdenciários, principalmente as 
trabalhadoras domésticas. O lugar de trabalho é insalubre, e com 
leis de proibição até na condição de ser mãe. São, portanto, situa-
ções de acesso desigual no mundo do trabalho e as mulheres mais 
penalizadas são as negras, pobres e de periferias.

“O racismo também estrutura desigualdades pro-
fundas no mundo do trabalho. Essa desigualdade é 
constituinte da própria formação econômica e social 
do país, desde o período colonial, quando o território 
invadido pelos portugueses tornou-se uma colônia de 
exploração. Um dos braços econômicos da exploração 

4 Carta Capital – economia e recuperação/economia e potencial no 
segundo semestre de 2016.
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colonial foi o tráfico da população negra que, por meio 
do sequestro, foi trazida, vendida e escravizada aqui. 
Negros e negras constituíram, por mais de quatro 
séculos, a classe trabalhadora brasileira e ainda são 
maioria nela. Ainda assim, a desigualdade racial 
permaneceu por muito tempo invisível nas teorias 
sobre o mercado de trabalho” 5.

E qual a relação entre esta temática - “Trabalho, autonomia 
e políticas públicas para as mulheres” e o intercâmbio destas 
experiências?

1. É fundamental reconhecer que existe uma variedade de 
conceitos/ teorias sobre as três dimensões: trabalho, autonomia 
e políticas públicas. Isto é muito importante principalmente no 
campo feminista, pois, mulheres em diversos espaços, sejam 
da academia, sejam dos movimentos sociais, sempre pautaram 
elaborações/conhecimentos e produções teóricas a este respeito. 

2. Do ponto de vista das experiências, é importante destacar 
que a relação entre teoria e prática - a ação das mulheres se traduz 
como elementos de análise, mas, sobretudo do fortalecimento 
destas mulheres enquanto sujeitos políticos, protagonistas de sua 
ação transformadora.

Por estas razões, visitar/intercambiar as experiências facilita 
a troca de olhares, de fazer a luta e de visibilizar suas ações. Além 
da alegria de viajar juntas, conhecer outros lugares, passear e 
encontrar ou reencontrar amigas e companheiras de luta.

5 Texto: Nosso trabalho sustenta o mundo. Autoras: Carmen Silva, 
Rivane Arantes e Veronica Ferreira – SOS CORPO – Instituto Feminista para 
a Democracia.
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3. A dimensão do intercâmbio traz para este cenário, a 
grandeza de conhecer as ações concretas realizadas entre diferentes 
grupos de mulheres, diferentes lugares geopolíticos6, diferentes 
ações e sujeitos políticos envolvidos; o que sem sombra de dúvidas, 
favorece o debate, os questionamentos e a visibilidade do que está 
sendo feito em diferentes lugares com ações em comum pelas 
próprias mulheres.

Fazendo um link entre estas análises e as experiências 
vivenciadas no intercâmbio com as mulheres, destacamos:

A vivência das mulheres de construir na prática um novo 
modelo do mundo do Trabalho – uma diferença entre “Produção” 
– voltada para o Lucro/Sistema – Capitalista X Novos modelos 
de Produção no Trabalho – Solidariedade, cooperativismo, pla-
nejamento e divisão da produção e da renda, economia solidária, 
troca de sementes, troca de alimentos, agroecologia e agricultura 
familiar. 

Os pressupostos da forma organizativa das mulheres, como 
se dava as relações associativas, como eram as práticas das trocas, 
dos cuidados com o meio ambiente, e da perpetuação de sementes 
crioulas, o saber popular através do resgate e da importância das 
ervas, das sementes para a saúde e para a alimentação saudável, a 
agricultura familiar e a agroecologia como elementos sustentadores 
de uma nova forma sustentável de vida e de projeto de sociedade. 

As falas das mulheres foram em torno de: 

6 O estado do Pará marcado por histórica dominação dos “grandes” 
projetos de desenvolvimento; Amazônia, Belo Monte, exploração de madeira 
e florestas, assassinatos de lideranças de movimentos sociais.
O estado de Pernambuco demarcado por exploração de engenhos da cana de 
açúcar,  mas também por resistentes lutas sociais.
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“Primeiro de tudo há felicidade, na associação e na 
cooperativa, há disposição entre as pessoas de acordar 
cedo, de dividir o que foi produzido, de dividir as 
tarefas e os afazeres, de dividir a renda adquirida com 
a venda dos produtos entre as famílias e do cuidado 
coletivo com a plantação”.

 “Na Cooperativa de mulheres um dos maiores desa-
fios é de nos manter unidas, superar dificuldades 
financeiras e de sobrevivência. O apurado do dia é 
dividido entre todas que foram envolvidas no traba-
lho; é pouco, mas, além do nosso sustento, é a nossa 
força de trabalho de forma coletiva”.

“Na perspectiva da autonomia é importante ter a renda 
que serve para o sustento da casa, dos filhos, para o 
trabalho comunitário, mas, o mais importante ainda 
é o direito e a liberdade de decidir o que fazer da 
vida – comprar o que eu quiser com o meu dinheiro, 
definir o que é mais importante, se é o calçado, a 
roupa para os filhos, mas também o batom, uma 
sandália para mim”. 

 “Nosso modelo de trabalho é o de cooperação, de 
troca, incluindo pessoas da família, da comunidade 
e de harmonia com a natureza”. 

“No mundo do trabalho, culturalmente os direitos 
estão atrelados a ter a carteira de trabalho, a ter 
patrão, ser trabalhador assalariado. Ter a carteira 
assinada é bom, é um direito, mas infelizmente é bem 
característico da estrutura de trabalho oferecida pelo 
sistema capitalista. Portanto, é necessário reconhecer 
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formas associativas e autogestionárias de desenvolver 
o trabalho e promover a autonomia, em especial a 
vida das mulheres”. 

“Nas nossas lutas coletivas aprendemos a defender, 
mas principalmente a lutar pelo direito à TERRA 
como expressão de nosso Território – Pertencimento 
– Resistência e Luta”.

“Em relação à divisão sexual do trabalho e principal-
mente a divisão do trabalho doméstico, o desafio é 
de não reproduzir as relações desiguais na educação 
dos filhos e as relações de poder e dominação entre 
marido e mulher. No cotidiano não é uma tarefa fácil 
desconstruir relações de “poder” estabelecido – um 
poder fazer, outro não. É o desafio de construir capa-
cidades de vivenciar as dificuldades e as diversidades. 
Respeitar o jeito e o tempo de cada um, cada uma, na 
família, na comunidade e também dentro de nossas 
próprias organizações”.

Neste aspecto, foram ilustrados vários exemplos de como é 
incorporada no dia-a-dia a forma como se reproduz o machismo 
dentro de casa, na escola e em outros diversos lugares. Quando 
reforçamos na educação dos filhos e filhas as diferenças das tarefas 
do espaço doméstico, desde muito cedo fazendo a distinção entre 
o que as meninas devem fazer – lavar louças, ajudar nas tarefas 
da casa, cuidar dos irmãos mais novos e nas brincadeiras com 
bonecas para aprender os cuidados do lar, da casa e da reprodução 
para o casamento e ter filhos. Enquanto que os meninos recebem a 
educação de ser livre, sair de casa e não dividir as tarefas domés-
ticas. Este foi um bom debate entre as concepções das relações de 
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gênero e as práticas de liberdade e autonomia frente ao sistema 
patriarcal dominador que oprime desde cedo a vida das mulheres.

A vivência da sexualidade das mulheres, suas opções e 
decisão sexual de vida. Os exemplos colocados nos debates a 
partir da vivência de ser mulher lésbica, o estar nas ruas, fazer 
o seu trabalho produtivo e ser respeitada pela condição de ser e 
estar no mundo – “ser o que eu quiser”. Não é fácil! “Sofremos 
preconceitos, mas, com esta ação coletiva na cooperativa, aprendi 
com minhas companheiras que é preciso me valorizar para as 
pessoas me respeitarem como eu sou”.

Nas conversas entre os grupos e o debate com mulheres 
dos movimentos organizados articulados em torno do Fórum de 
Mulheres de Pernambuco com os grupos de visita do Pará, os 
debates contemplaram ainda a dimensão das políticas públicas e 
a participação política das mulheres.

Seguindo ainda as concepções a partir do texto – Nosso 
trabalho sustenta o mundo. O aspecto da participação das mulheres 
é evidenciado.

 “Nós nos organizamos e ampliamos a nossa mobili-
zação chamando outras mulheres para exigirmos do 
Estado leis, políticas públicas e recursos orçamen-
tários para que os direitos cheguem até nossa vida 
cotidiana, não virem letra morta. Também exigimos 
da sociedade o reconhecimento de que a desigualdade 
entre os sexos é um problema social. É injustiça com 
a metade da população, as mulheres, e privilégio para 
outra metade, os homens. A liberdade e autonomia das 
mulheres é algo imprescindível em uma sociedade 
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democrática, o que exige a garantia de cidadania 
para todos e todas”.

Neste sentido, as falas das mulheres nos espaços de debates 
enfatizaram:

- A necessidade de continuar e fortalecer a luta pelos direitos;

- Enfrentamento à violência, ao ódio e ao aumento dos funda-
mentalismos – A luta é para exigir e garantir serviços e 
atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência, 
ter atendimento nos postos de saúde, creches e educação 
digna;

- As políticas públicas devem ser compromissos de governo 
para se transformar em política de Estado.

E para finalizar, retomo as duas frases iniciais que ins-
piraram a elaboração deste artigo a partir da fala das mulheres:

“Carteira assinada para nós não é tudo. Bom mesmo 
é nossa liberdade” (Selma/PA)

“Aprendi a me valorizar para as pessoas me res-
peitarem como eu sou. (Negão/Trabalhadora de 
Reciclagem de Recife).

Estas são sem sombra de dúvidas, não somente a fala, mas 
também o desejo, a luta destas incansáveis mulheres que constroem 
na prática o exercício de sua liberdade e de sua autonomia. 

Segue fotos ilustrativas da realização do intercâmbio:
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Fonte: Autoria própria.
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FEMINISMO AUTÔNOMO NO NORDESTE

Dariana Maria Silvino
Telma Gurgel da Silva

O feminismo, na condição de movimento social, busca a 
igualdade de sexo, direitos, oportunidades, liberdades sobre corpos 
e vidas das mulheres, ao romper papéis sociais construídos, padrões 
postos ao longo do tempo pelo patriarcado e capitalismo. Temos 
como objetivos: Conhecer as formas de organização dos coletivos 
feministas autônomos Diadorim, Leila Diniz e Tambores de Safo; 
Identificar a composição social e conhecer as pautas políticas de 
reivindicações de coletivos Diadorim, Leila Diniz e Tambores 
de Safo. Utilizamos o método, materialismo histórico-dialético, 
para compreender o feminismo na sua totalidade, sem cairmos 
na fragmentação, na condição de corpo social em construção, 
não pronto e acabado, pois a dinâmica da realidade tem sua com-
plexidade, nela os sujeitos feministas expressam as vivências e 
opressões, através das múltiplas determinações sociais. A pes-
quisa é fundamentalmente de caráter documental e qualitativa, 
trazendo experiências particulares e realidade coletivas, além 
da história socialmente construída. Trazemos discussões teórica 
em categorias, feminismo: Camurça (2007), Novelino (2006), 
Saffioti (1987), autonomia: Cisne e Gurgel (2015), Gurgel (2011) 
e coletivo total: Cisne e Gurgel (2015), Gurgel (2011). Portanto, 
os coletivos feministas autônomos, trazem sua autonomia política 
e financeira, como princípio norteador e central das atuações, não 
permitir que ONGs, partidos, instituições ou Estado, representem 
e militem pelo movimento, em nome das mulheres. Nos dias 

CAPÍTULO 7
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atuais, vemos o processo inverso, de desonguização, para o retorno 
do feminismo mais radical, na construção do sujeito político 
organizado, autônomo em coletivo total.   

BREVE HISTÓRIA DO FEMINISMO

Desde o século XVIII, através da Revolução Francesa as 
mulheres viram uma possibilidade de se organizarem coletivamente 
e vem lutando, contra as condições de dominação masculina. Com 
diferentes formas de vivências e experiências, as mobilizações 
começaram em torno de uma organização coletiva, na reivindicação 
de igualdade, dando início a ação militante feminista. É graças a 
essas conquistas, que vem ocorrendo uma transformação na vida 
das mulheres.

Diante da realidade relatada anteriormente, podermos des-
crever que, as mulheres começaram os protestos e mobilização 
pelo mundo afora, saíram mais ou menos, de forma organizada, 
lutando para terem a igualdade e liberdades que os homens. Dessa 
forma, surge o que viria chamar-se movimento social feminista.

A palavra feminismo tem origem francesa e vem da 
palavra femme, que em francês significa mulher. 
Feminismo pode ser então compreendido como tudo 
aquilo que diz respeito à emancipação das mulheres. 
O feminismo é ao mesmo tempo uma teoria que ana-
lisa criticamente o mundo e a situação das mulheres, 
um movimento social que luta por transformação 
(CAMURÇA e SILVA, 2010, p. 10).

Ao contestar a condição de inferioridade e exclusão das 
mulheres, o movimento feminista trouxe como sujeito político 
central as protagonistas dessa ação, que foram deixadas em segundo 
plano ao longo dos tempos. Assim combatendo, as opressões e 
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explorações existentes, possibilitando construir relações verda-
deiramente igualitárias entre os sexos.

Através da organização e luta coletiva, o feminismo busca 
por garantia de direitos, pela mudança estrutural da sociabilidade 
patriarcal, racista, capitalista e por direitos, contudo, acreditamos 
que, nesses sistemas relatados não será possível ocorrer verdadei-
ramente à libertação para mulheres e homens. Daí a permanente 
militância pela construção de outra sociedade em respeito ao 
humano genérico.

CONHECENDO OS COLETIVOS FEMINISTAS AUTÔNOMOS, SUAS 
FORMAS DE FINANCIAMENTOS, ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO 
E AÇÕES POLÍTICAS DO DIADORIM-PE, TAMBORES DE SAFO-CE

Leila Diniz-RN

O intuito de criar os coletivos feministas autônomos, surgiu 
da necessidade de possibilitar somar nas lutas contrárias as opres-
sões patriarcal, racista e capitalista, fortalecendo as discussões do 
feminismo, opostas ao machismo, dominação e demais estruturas 
de sustentação das desigualdades. Pois os seres humanos não 
encontram reais condições, de suas necessidades serem de fato 
atendidas.

Então é preciso criar autonomia política e financeira para as 
mulheres unirem forças cotidianas, na condição de protagonistas 
da sua história. Os coletivos pesquisados entendem que essas lutas 
são urgentes, como formas de organização e estratégia política 
defendidas pelos coletivos pesquisados.

Dialogando com Gurgel (2014) entendemos quando a autora, 
relata a importância de criar espaços de organização, em que as 
mulheres se auto representem, ao invés de outrem fazer isso por 
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elas, possibilitando resgatar o princípio da autonomia e liberdade 
feminista em coletivo.

As várias tentativas de materialização dos coletivos, tornou 
possível, graças a força de organização sólida, autônoma das 
mulheres, de não conformismo ao sistema que oprime, segrega, 
violenta, machuca e mata mulheres cotidianamente, pelo fato de 
sermos mulheres. Para conhecermos melhor as integrantes dos 
coletivos, a seguir destacaremos a construção da composição 
social do Diadorim:

[...] o coletivo é formado por mulheres cis e trans, se 
afirmam como um coletivo autônomo e independente. 
Possuem uma clara definição e estão vinculadas as 
mulheres da classe trabalhadora, comprometidas 
com a luta pelo combate a todas as formas de opres-
sões de classe, raça, gênero ou orientação sexual [...] 
(COLETIVO DIADORIM, CARTA POLÍTICA, 
2014).

O coletivo traz sua autonomia, existindo independente de 
organismos financiadores, ONGs feministas, relação direta com 
o Estado. As mulheres fazem a própria organicidade, reconhecem 
que “esse contexto tem exigido do feminismo maior capacidade de 
organização e autonomia” Cisne e Gurgel (2015), ao se posicionar 
em defesa das mulheres da classe trabalhadora, na luta contra as 
formas de opressões patriarcais-capitalistas. Apresentarmos a 
composição social do Tambores de Safo:

[...] formado inicialmente por 16 mulheres, de orien-
tação sexual lésbicas e bissexuais. Além de milita-
rem pelas mulheres negras. As componentes têm 
idades entre 20 e 35 anos. É um coletivo composto 
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por mulheres da classe média e trabalhadora, que 
se definem autônomas e militantes feministas [...].

Podemos perceber, existe a diversidade na representação e 
composição desses seguimentos. O vínculo de classe social, além 
da busca para construção de outro projeto de sociedade, reconhe-
cendo mulheres e homens de iguais direitos, sustentado em bases 
autônomas, havendo de fato, liberdade sobre os corpos e vidas das 
mulheres, no combate a qualquer tipo de opressão-dominação.

Seguindo nesta linha de combatividade, apresentaremos 
como é constituída a composição social do Leila Diniz:

Formado inicialmente por quatro integrantes, pela 
coletividade de mulheres jovens, estudantes, traba-
lhadoras, negras, pardas, brancas, heterossexuais 
e homossexuais, que se reivindicam anarquistas, 
independestes ou vinculadas a Articulação de 
Mulheres Brasileiras (AMB). Todas em período 
escolar e universitário e com idade máxima de 30 
anos. As mulheres também não têm filhos ou filhas 
e não se encontram em uniões estáveis ou casamen-
tos (MANIFESTO DO COLETIVO AUTÔNOMO 
FEMINISTA LEILA DINIZ, 2014).

É visível a existência da diversidade de integrantes que 
compõem o coletivo, representam as várias camadas e seguimen-
tos sociais, trazendo ainda os recortes de classe, representando 
mulheres trabalhadoras, estudantes, visibilizando a identidade 
negra das participantes, relacionando com a questão de etnia, sexo 
e orientação sexual. Denominam-se anarquistas, ao lutar contra 
o capitalismo e essa forma de governo existente.
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Para existirem independem de vínculos institucionais, a 
partidos políticos, ONGs, sindicatos ou submeter a vínculo com 
o Estado. Percebemos uma peculiaridade deste coletivo, todas 
estudam, são solteiras, ou seja, optaram por viver não seguindo 
padrões e modelos postos pelo patriarcado-capitalismo em suas 
vidas. Mas transgredindo a ordem vigente, opressora e dominadora.

Podemos perceber, os coletivos pensaram muito bem ao 
trazer a identidade de quem as representam, sejam lésbicas, bis-
sexuais, negras, nordestinas, cis, trans e homossexuais, lutando 
enquanto militantes, contra as diferentes dominações, no combate 
as discriminações, preconceitos, explorações sejam de sexo, classe, 
raça /etnia, orientação sexual ou geracional. O que as unificam é 
o caráter de representação, auto-organização e combatividade as 
lutas patriarcais, racista e capitalista.

Segundo Munanga (2003) “o campo semântico do con-
ceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade 
e pelas relações de poder que a governam”. Ainda que seja forte 
a ideologia do modelo burguês dominante, hétero, branco, quais 
culturas e identidade se valorizam, é preciso chamar atenção na 
resultante mistura de raças no processo de formação do Brasil, 
para compreendermos a sustentação da sociedade brasileira, com 
claro recorte de classe, “raça”/etnia, orientação e sexo.

Visibilizando e reforçando a ideia de pertencimento dos 
coletivos pesquisados, da consciência de classe e recorte de sexo. 
Ao se auto atribuírem lésbicas, bissexuais, homossexuais, afrodes-
cendentes, negras e nordestinas, posicionam em favor das minorias 
e lutam para garantirem direitos dessas populações, na sociedade 
brasileira de classe, heterossexual, branca, monogâmica para as 
mulheres, machista e capitalista.
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Então nos perguntamos o que unifica o feminismo em 
termo de composição social, sendo um movimento heterogêneo 
e possuindo tantas diferenças internas? São as lutas cotidianas 
por liberdade dos corpos e vidas das mulheres, igualdade, autono-
mia política, financeira, resgatar a identidades dos três coletivos 
pesquisados.

Nos seus princípios, o Diadorim busca em sua trajetória 
forma de autonomia para as mulheres, estratégia, maneiras de 
auto-organização. Temos no Coletivo Diadorim, Carta Política 
(2014):

Horizontalidade: o coletivo não cria hierarquia, 
estabelecendo relações de igualdade nas práticas de 
atuações entre as integrantes; auto organizado: sendo 
fundamental para o empoderamento das mulheres, 
individualmente como sujeitos que tem maneiras 
de vivencias e realidades peculiares, permitindo 
a construção da consciência coletiva, havendo nos 
feminismos práticas autônomas, relações igualitárias 
entre os seres sociais, desconstruindo hierarquias e 
poder masculinos. Independente: é nítido, o Diadorim, 
auto afirma independente de organismos financia-
dores, ONGs, até mesmo de vínculos institucionais 
junto ao Estado para poder existir; autônomo: tendo 
autonomia no desenvolvimento das ações e atos 
das mulheres. Interseccionalidade: de acordo com 
o Coletivo Diadorim, Carta Política (2014) “a pers-
pectiva interseccional rejeita a separação de categorias 
analíticas e de identidades e consegue fazer com que 
a análise abarque as várias dimensões da vida social” 
anticapitalismo: trazendo ao feminismo a perspectiva, 
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de maior criticidade nas suas ações, reflexão da 
existência as condições sociais de desigualdades 
que encontra as mulheres, posta pelos sistemas de 
dominação. Se firmando anticapitalista, e contra as 
expressões neoliberais da qual atinge principalmente 
as mulheres (grifo nosso).

O Tambores de Safo traz nos seus princípios:

Constituindo a representação do coletivo, através 
do posicionamento político seja em reivindicações, 
ações, protestos nas ruas, músicas, notas publicadas 
em redes sociais, poesias ou nas expressões de arte. 
Vem lutando por qualquer tipo de discriminação ou 
dominação de gênero, raça/etnia ou orientação sexual.

As estratégias das mulheres são resistir coletivamente, para 
construir uma sociedade pautada em relações verdadeiramente 
igualitárias, autônomas tendo o projeto libertador. A conjuntura 
capitalista exige dos movimentos sociais, em particular o femi-
nismo, unificação para fortalecer a bandeiras, lutas, seja nas ruas, 
na cidade ou no campo, construído, o que Gurgel (2011) chama de 
coletivo total, trabalhando o feminismo nas várias perspectivas, 
contrário a fragmentação, desarticulação, luta individualizada, 
mas somando ao unificar forças contra o patriarcado-capitalismo.

Por isso acreditamo s, são tempos de resistência. Sigamos 
em frente na busca por verdadeiramente igualdade, liberdade 
para mulheres e homens. Pois as condições dadas pelo sistema 
capitalista, impossibilita os seres humanos, de vivenciarem isso. 
Pelo contrário, é fortalecido a dominação e opressão de um sexo 
sobre o outro, através da construção das relações sociais desiguais, 
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em forte base ideologia que trabalha o capitalismo, pela disputa 
da hegemonia. 

Apresentamos os princípios do Leila Diniz (NASCIMENTO, 
2016):

Autônomo: essa foi nossa primeira pauta e decisão 
coletiva. Independente: queríamos caminhar com 
nossas pernas, de forma independente de partidos 
políticos e sindicatos. Auto organizado: com uma 
organização autossustentável e 100% militante, cujas 
contribuições virão de todas nós, que desejam trans-
formar a realidade machista e colaborar ativamente 
nesse processo. Autodesignado: por coletivo feminista 
autônomo no novo rearranjo político e financeira-
mente. Horizontalizado: não constrói hierarquias, 
mas possibilita haver igualdades nas ações feminis-
tas. Sororidade: forma de união entre as mulheres 
como se fossem laços entre irmãs. Interseccionista: 
permite fazer análises das várias dimensões da vida 
social. Anticapitalistas: posicionando contra o sistema 
capitalista e suas opressões, se denominam anar-
quistas. Antipatriarcado: por ser o principal sistema 
de dominação e exploração dos corpos e vidas das 
mulheres. Antirracista: são contrárias as formas de 
discriminação e traz com ousadia a consciência negra 
das integrantes. Anticlassista: se posicionam opostas 
a sociedade hegemônica e burguesa de classe. Mas 
em defesa das (os) trabalhadores (as) (grifo nosso).

Portanto, ao estudarmos os princípios dos coletivos, trazemos 
as suas concepções coletivas, contrárias ao patriarcado, machismo 
racismo, anticlassismo, amparados em formas de organização 
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horizontalizada, autônoma, vindo proporcionar maior criticidade 
na ação feminista.

Assim encontrando meios de superar as diferenças internas, 
conflitos para construção da organização coletiva, mobilizando 
em torno das causas comuns, que é a dominação e opressão sobre 
as mulheres, agregando apoios e formas de ser, como movimento 
social orgânico, abarcando as várias dimensões da vida social.

Encontramos no Diadorim, objetivos que possibilita sua 
autonomia, estratégia e compromisso político para as mulheres 
cis e trans, em contestação ao grande capital internacional. Porque 
a lógica implantada no sistema capitalista, é de individualidade, 
enfraquecimento da organização coletiva das mulheres e da classe 
trabalhadora, contudo os coletivos feministas pesquisados buscam 
unificar forças, juntamente de outros sujeitos sociais, para mudar 
a ordem perversa de dominação, opressão, alienação patriarcal-
-capitalista, o Coletivo Diadorim, Carta política (2014):

Luta por um feminismo anticapitalista, antipatriarcal 
e interseccional, no enfrento as opressões existentes. 
Aliado as lutas dos movimentos sociais, para a der-
rubada do patriarcado e das desigualdades vigentes. 
Mobilização popular, na construção de um novo 
modelo de sociedade, que tenha igualdade e respeito 
para as mulheres, na qual elas venham serem donas 
dos seus corpos e vidas. Visa à participação política 
das mulheres nos espaços públicos [...].

Portanto, além de articular junto de outros coletivos, o 
Diadorim alia aos movimentos sociais, para construir maneiras 
de sociabilidade para além do capital, em bases socialistas. Os 
vínculos institucionais de ONGs não representem as mulheres. A 
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autonomia política e financeira sendo primordial, para os sujeitos 
coletivos feministas autônomos.

Nos objetivos dos Tambores de Safo relatamos:

[...] o coletivo pretende, através da música e da arte, 
contribuir para o pensamento crítico feminista. Pois 
a arte é tida como um instrumento de combate às 
opressões, violências, na qual historicamente o femi-
nismo tem utilizado como forma de emancipação dos 
sujeitos. Fortalecer os movimentos de mulheres, a 
partir da musicalidade e da expressão corporal. Dar 
visibilidade as demandas específicas das mulheres 
para além da 10ª Parada pela Diversidade Sexual do 
Ceará. Transformar o mundo pelo feminismo, através 
de intervenções culturais ao promover o pensamento 
crítico, a ação política organizada e o empoderamento 
das mulheres [...]

Nesse sentido, as integrantes, buscam através da cultura, 
resgatar a identidade negra, e representação coletiva, na condição 
de militantes críticas e auto organizadas. Segundo Munanga (2003, 
p. 13) “os movimentos negros exigem o reconhecimento público 
de sua identidade para a construção de uma nova imagem positiva 
que possa lhe devolver, entre outro, a sua autoestima rasgada”.

A autoestima dos sujeitos sociais constrói solidamente, 
na organização da autonomia. Tendo esses objetivos, possibilita 
haver ações autônomas do coletivo. Trazendo a formação de base 
política, seja em reuniões, ações ou eventos, somando forças de 
movimento social que visa à transformação da sociedade.

Ainda em forma de denúncia e combatividade, coletivo Leila 
Diniz tem como objetivo (NASCIMENTO, 2016) “fortalecer a luta 
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nos movimentos de mulheres e feminista local, como o Fórum de 
Mulheres do Rio Grande do Norte”. Podemos dizer, mesmo com 
tantas diferenças, os coletivos se unificam por exemplo em unidade, 
pela composição social, organização, princípios, objetivos dentre 
outras questões, deixando claro por que (e para quem) militar.

Ao analisarmos a história do feminismo, trazemos as 
mulheres, enquanto protagonistas centrais, em unidade, para a 
transformação social, na condição de coletivo total. E não construir 
o movimento em fragmentações:

Nesse coletivo total que defendemos para o femi-
nismo, as particularidades das experiências dos sujei-
tos devem ser consideradas e respeitadas, inclusive, 
com autonomia entre si na vivência e expressão de 
suas diferenças. Daí a importância de espaços da auto-
-organização dos sujeitos feministas, como método de 
formação e ação política (CISNE; GURGEL, 2015).

São diversas as maneiras de organização, na condição de 
um corpo social, histórico, auto-organizado estrategicamente, 
teoricamente na práxis do feminismo autônomo e coletivo total. Nas 
palavras de Gurgel (2004, p. 1) “a noção de autonomia estabelece 
nexos internos que são necessários. [...] a autodeterminação política 
das mulheres enquanto condição ontológica do feminismo para a 
construção do sujeito coletivo total pela sua emancipação humana”.

A autora relata a perspectiva de construção do coletivo, 
das quais são as mulheres que compõe o feminismo. E ao trazer 
a categoria total, abrange as diversas possibilidades de existências 
para elas. Por isso o movimento ter representação de classe, raça/
etnia, orientação sexual, sexo e geracional.
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Dialogando com Gurgel (2015) os movimentos feministas 
tem na condição de desafio constante fazer autoavaliação, forma-
ção de base, espaços, formas de resistências para construção do 
pensamento feminista crítico. O cenário da que vivenciamos hoje, 
de retrocessos, retirada de direitos conquistados a duras lutas pela 
classe trabalhadora, conservador, machista, homofóbico e racista, 
exige isso de nós, unidade na organização.

Em síntese, podemos avaliar tanto o Diadorim quando os 
Tambores de Safo e Leila Diniz, centram suas lutas antipatriarcal, 
anticapitalista e antirracista. Buscam igualdade entre os sexos, 
estão vinculadas as reivindicações da classe trabalhadora, pos-
suindo formas próprias de auto-organização e autonomia para 
existirem.

Seguindo esse contexto, o Coletivo Diadorim, Carta Política 
(2014) cria as estratégias “[...] através das diversas formas de 
organização, o coletivo denuncia e combate as opressões, sofridas 
pelas mulheres. [...]”. Visto que a organização acontece via união 
aos demais coletivos autônomos existentes, demais movimentos 
sociais, fortalecendo o projeto societário do feminismo, apoiado 
em bases verdadeiramente igualitárias.

Os Tambores, apresentam suas estratégias de organização:

[...] a partir do feminismo, começaram a luta pelas 
políticas de consciência das lésbicas e bissexuais. O 
trabalho do coletivo, se inicia com a preparação das 
militantes para atuarem na área da música. Utilizam 
a arte como um meio de conscientização política. Se 
organizam estrategicamente, através de reuniões, 
atos, poesias, notas publicadas nos sites, página do 
coletivo, também em parceria com outros coletivos 



Feminismo autônomo no nordeste

170

e movimentos sociais. Expressando a insatisfação 
desse sistema político, econômico, cultural e histórico 
que oprime ás mulheres. [...] através da música e 
arte levantam bandeiras de luta contra questões de 
gênero, racismo, machismo, homofobia e lesbofobia. 
O tambor como instrumento musical e de luta, já traz 
um significado ligado às questões raciais devido a 
todo o contexto social, histórico e cultural no país. E 
que assim, como os atos de fala- realizados a partir de 
músicas, palavras de ordem, entrevistas, constroem 
uma identidade performativa de raça [...]

É importante perceber a luta contrária ao machismo, ás 
opressões e desigualdades de gênero, raça/etnia, orientação ou 
geracional. Pois a construção deste país, ocorreu em bases desi-
guais, violentas para as mulheres, tem sido assim, desde o período 
colonial, até os dias atuais.

Ao silencia-las, negando direitos essenciais libertários, os 
sistemas cruéis chamados patriarcado, racismo e capitalismo, não 
permite as mulheres desenvolverem suas potencialidades. Mas 
em coletivos feministas, encontram maneiras de resistir seja na 
música, arte, cultura ou nas ruas em protestos, somando forças 
para as denuncias das quais estão submetidas.

Mesmo tendo suas particularidades e diferenças, mas ao 
criar o coletivo total permite aos coletivos momentos que propi-
ciam ricos espaços de discussões, encontros, debates, troças de 
experiências e vivências, das mulheres, para seguirem fortalecidas, 
firmes na caminhada, contra as opressões patriarcais. Percebendo e 
reconhecendo na outra, a condição de mulheres em formação para 
construção da consciência militante feminista e transformação da 
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sociedade pela desobediência civil, sendo desfavorável a lógica 
perversa capitalista.

De início registramos, ao fazer a pesquisa documental 
realizada no coletivo Diadorim, não foi possível trazer claramente 
como acontece às formas de financiamento das ações e intervenções 
políticas, devido à pouca disponibilidade de acesso as informações.

Na Carta Política (2014), inexiste esse dado, e nem no site do 
coletivo, nas redes sociais, que possibilite esse esclarecimento. Mas 
ao pesquisar a trajetória do coletivo, e suas formas de organização, 
fica claro, o financiamento ocorre de maneira autônoma, pois nos 
princípios o Diadorim afirma-se autônomo, independente seja de 
organismos financiadores, ONGs ou políticas públicas estatais 
para poder existir.

Guiando o direcionamento político, o Tambores de Safo 
vem trazendo maneiras alternativas de sustentabilidade financeira 
para intervenções na militância em defesa das mulheres:

[...] além de promover encontros e debates, das lésbicas 
de Fortaleza, Leskontro Cultural, o Tambores se arti-
culam com outros coletivos, arrecadando fundos para 
a sustentabilidade da Casa Feminista, Nazaré Flor. 
Que é sede de várias instituições e grupos ligados a 
Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), inclusive 
do Tambores de Safo. Para isso além da venda de 
cervejas a Casa Feminista conta com brechós [...]

No site do coletivo, já referenciado em nota de rodapé, ao 
trazer os dados da pesquisa, a articulação política acontece junto 
de outros coletivos, para além das intervenções, que também 
possibilita arrecadar verbas para sustentabilidade do coletivo, 
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demais movimentos sociais, das quais a sede fica na Casa Feminista 
Nazaré Flor.

Então o Tambores tem autonomia econômica, permitindo 
sustentar as mulheres, suas ações, garantindo os próprios recursos 
e verbas para permanecer atuante, mantendo a unidade interna 
do coletivo. Nas palavras de Cisne e Gurgel (2015) “a autonomia 
política como desafio para os movimentos feministas associa 
-se, diretamente, à autonomia financeira [...] assim [...] o desafio 
se concentra na capacidade da autossustentabilidade financeira e 
política”. O financiamento do Leila Diniz ocorre:

O grupo demonstra uma tática herdada ainda da 
ONG. Aposta em editais como meio de estruturar 
a organização, todavia, trazem ao debate a necessi-
dade de se apropriarem da natureza e das fontes de 
recursos das agências financiadoras, a fim de não se 
aliar ao grande capital. Porém deu início a uma nova 
caminhada, como coletivo feminista autônomo, com 
uma organização autossustentável e 100% militante, 
cujas contribuições virão de todas nós, que desejam 
transformar a realidade machista e colaborar ativa-
mente nesse processo (MANIFESTO DO COLETIVO 
AUTÔNOMO FEMINISTA LEILA DINIZ, 2014).

É nítido que o coletivo, ainda possui algumas estratégias 
da formação anterior, herdadas dos tempos de ONG para con-
seguir a sustentabilidade das ações e militâncias. Contudo na 
nova reconfiguração e formação, o Leila Diniz aposta em 100% 
autossustentabilidade da autonomia política, advinda das próprias 
integrantes, na coletividade, somando forças, nesta luta centrada 
no machismo, patriarcado e racismo.
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Ao analisarmos a história do feminismo, trazemos as 
mulheres, enquanto protagonistas centrais, em unidade, para a 
transformação social, na condição de coletivo total. Para não 
construir o movimento em fragmentações.

Nesse coletivo total que defendemos para o femi-
nismo, as particularidades das experiências dos sujei-
tos devem ser consideradas e respeitadas, inclusive, 
com autonomia entre si na vivência e expressão de 
suas diferenças. Daí a importância de espaços da auto-
-organização dos sujeitos feministas, como método de 
formação e ação política (CISNE e GURGEL, 2015).

São diversas as maneiras de organização, ações e táticas 
na condição de um corpo social, histórico, auto-organizado estra-
tegicamente, teoricamente na práxis do feminismo autônomo e 
coletivo total. Nas palavras de Gurgel (2004, p. 1) “a noção de 
autonomia estabelece nexos internos que são necessários. [...] 
a autodeterminação política das mulheres enquanto condição 
ontológica do feminismo para a construção do sujeito coletivo 
total pela sua emancipação humana”.

A CONSTRUÇÃO DO COLETIVO TOTAL

Ao trabalhar na perspectiva de construção do coletivo, 
centramos as análises nas mulheres que compõe o feminismo. 
E ao trazer a categoria total, possibilita abranger as diversas 
possibilidades de existências para elas. Por isso o movimento 
ter representação de classe, raça/etnia, orientação sexual, sexo 
e geracional.

Compondo o “coletivo total para qual o feminismo defende, 
as particularidades das experiências dos sujeitos devem ser con-
sideradas e respeitadas, inclusive, com autonomia entre si na 
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vivência e expressão de suas diferenças” Cisne e Gurgel (2015). 
Daí a construção do coletivo total abarcar essa diversidade de 
realidade das mulheres, unindo-as em luta contra o patriarcado, 
as opressões e dominações pelo fato de sermos mulheres.

O sujeito coletivo total que trabalhamos, é a diversidade de 
mulheres, que fazem o feminismo existir. Nesse sentido, para os 
coletivos feministas seguirem firme na luta, de movimento social, 
precisam da sua autonomia política e financeira para trilharem 
os caminhos da liberdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir, através da pesquisa documental realizada 
nos três coletivos feministas, permitiu conhecer suas formas de 
organização, princípios, objetivos e composição social e finan-
ciamento dentre outras informações. Portanto, um dos grandes 
desafios posto ao feminismo na contemporaneidade, tem sido 
buscar manter sua autonomia política e financeira.

Podemos dizer que o movimento autônomo no Brasil, se 
constitui pela afirmação da horizontalidade, auto-organização das 
mulheres, e o principal, independente de organismos financiadores, 
ONGs, até mesmo de vínculos institucionais junto ao Estado 
para poder existir, caracterizando assim o campo do feminismo 
autônomo. Na contemporaneidade vemos o processo inverso de 
desonguização, com a retirada dos organismos internacionais 
financiando as ações, para assim termos um retorno do feminismo 
mais radical, na construção do sujeito político organizado, autô-
nomo em coletivo total. O feminismo pode sim sobreviver pela 
sua auto-organização.
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SER MULHER NAS ÁREAS DE 
TECNOLÓGICAS E EXATAS

Alynne Fonseca de Oliveira
 Maria Gabriella Madruga de Macêdo

As áreas tecnológicas e de exatas da UFRN têm apresentado 
na última década uma nova identidade com uma maior homogenei-
dade da presença feminina nos mais diversos cursos oferecidos pela 
instituição. Busca-se identificar o que é ser mulher na universidade, 
através de uma análise cronológica e comparativa, baseada nas 
respostas concedidas pelas professoras e alunas desses campos 
em relação ao estímulo a escolha do curso, políticas públicas de 
permanência na instituição, mercado de trabalho, autonomia, filhos, 
etc. Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa quali-quan-
titativa, com método de estudo de caso, utilizando o questionário 
semiestruturado como técnica de coleta dos dados. Observou-se 
que houve homogeneidade em relação ao estímulo próprio e de 
familiares próximos para a escolha do curso, e a importância 
das políticas de acesso e permanência, quanto às discrepâncias 
podemos citar as questões relacionadas ao preconceito sofrido 
e da visão do mercado de trabalho, refletindo ainda uma visão 
romanceada que as discentes possuem em detrimento as docentes 
que já vivenciam tal realidade. A relevância desse estudo ocorre 
pela universidade ser um ambiente propício para o estímulo e 
ratificação da igualdade de gênero e de oportunidades, mas ainda 
reproduzir estereótipos de gênero. 

CAPÍTULO 8
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As atividades relativas ao profissional de engenharia, como 
conhecemos hoje surgiu na segunda metade do século XVIII, 
porém feitos alusivos aos engenheiros, mesmo que sem a titulação 
remete ao período da Antiguidade com as grandes construções 
e obras. Sobre a Engenharia Moderna, Teles (1984) analisa que 
ela nasceu com o desenvolvimento armamentista, sendo ensinado 
primeiramente nas instituições militares, advindas de uma criação 
de instrumentos bélicos. Esse panorama masculino acabou sendo 
transferido para os campos das instituições de ensino superior.  

Os setores acadêmicos de exatas e tecnológicas justamente 
por sua predominância masculina, justificada pelo seu passado e 
por ser áreas distantes da extensão do cuidado e da educação, como 
os cursos de saúde, biológicas e da própria educação, ao longo dos 
anos não obtiveram ou possuíram pouca presença feminina neles.

Ao longo dos anos através do acesso às políticas públicas, 
que possibilitaram uma maior entrada nas universidades e em pro-
gramas de incentivo à educação, como o “Ciências sem Fronteiras”, 
houve o aumento da vontade e/ou oportunidade de muitas pessoas 
a entrarem nessas áreas, sobretudo as mulheres, o que segundo 
Lombardi (2005) viabiliza a diminuição da homogeneidade, não 
restringindo a apenas um gênero, uma área e profissão. 

O aumento da inserção das mulheres pode não ter sido 
vertiginosamente expressivo ao longo dos trezes anos disponi-
bilizados pela Superintendência de Informática (Sinfo)  (2000.1 
a 2013.2) dentro da UFRN, entretanto foi bem emblemática, até 
por atualmente ser representado em seu Órgão Executivo por 
uma reitora, Ângela Maria Paiva. Em 2000, a quantidade de 
alunos matriculados em Engenharia na UFRN do sexo masculino 
contabilizava 77% e feminino 23%, já em 2013 a diferença caiu 
de 61% do sexo masculino e 39% feminino. 
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Percebe-se que houve essa adição da presença de mulheres 
nesses cursos, porém não há uma representativa significativa, 
pois, esta mulher é apenas um número, e não sujeito. Com isso, 
buscou-se compreender o que é ser mulher nas áreas de exatas e 
tecnológicas, através de uma análise comparativa e cronológica 
baseada nas respostas dadas pelas professoras e alunas dos cursos 
de exatas e tecnológicas da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), investigando o estímulo para a escolha (fase 
infantil), a importância das políticas de permanência e preconceitos 
(fase juvenil e adulta) e mercado de trabalho, autonomia e filhos 
(fase adulta).

Entretanto, qual o peso de ser mulher nos cursos de exatas e 
tecnológicas? Será que as oportunidades de acesso são as mesmas? 
Quais os impactos da escolha do curso na sua vida? Perguntas 
realizadas para 177 discentes e 33 docentes do campus Natal da 
UFRN, do dia 5 ao dia 28 de junho de 2017. 

Este artigo objetiva apresentar os fatores recentes sobre 
o perfil da mulher nos cursos de exatas e tecnológicas, além de 
contribuir com informações relevantes acerca do panorama e da 
inserção delas nessas áreas na UFRN, de maneira a entendermos 
a importância em adentrar em setores de formação acadêmica, 
historicamente masculinos e em quais verificam-se as transfor-
mações em relação disposições socialmente construídas. Tudo 
isso, será realizado através de análise de referências bibliográficas 
sobre a temática, comparação de dados ao longo dos anos, dispo-
nibilizados pela Superintendência de Informática da instituição 
norte rio-grandense sobre a entrada de mulheres nos determinados 
cursos e coleta de dados. A sua relevância ocorre por apresentar 
aspectos que influenciam as mulheres em seus mais diversos 
campos: social, educacional e cultural. 
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SER MULHER NA UNIVERSIDADE – A FRASE MAIS PREJUDICIAL 
EM UM IDIOMA É: ISTO SEMPRE FOI FEITO DESTA FORMA

Refletindo sobre essa frase da analista de sistemas da 
Marinha, a americana Grace Hopper podemos mensurar a impor-
tância da ruptura das estruturas sociais, segundo Weber, elas 
estão em contato direto com o poder de ação dos sujeitos, ou seja, 
seus valores possuem força de ação direta sobre elas. Com isso, 
há possibilidades de mudanças, principalmente se os estímulos 
acontecerem desde a infância. E o papel da escola é fundamental 
neste processo, pois 

[...] a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos 
e códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não 
pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” 
dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meni-
nas (LOURO, 1997, p. 58).

Para muitas crianças à escola é o primeiro contato com a 
sociedade e com o ato de brincar, e a partir disso ela extrai ensi-
namentos que serão levando durante toda a sua construção como 
sujeito. Quando esse brincar ocorre em um ambiente familiar para 
o indivíduo as normas sociais são apreendidas consequentemente. 
“O brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens 
que evocam aspectos da realidade” (Kishimoto, 1998, p.23). Com 
isso, há uma reprodução dos valores sociais, em que os meninos 
são direcionados a construir, meninas a educar e cuidar. Segundo 
Katz e Boswell (1986, apud BICHARA, 2001, p. 20), o papel 
de gênero tem sido definido como um conjunto organizado de 
expectativas para comportamentos e atividades consideradas 
apropriadas e desejadas pelos outros, para homens e mulheres de 
uma determinada cultura.
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Em um levantamento realizado pela Organização não 
governamental (ONG) Movimento Todos pela Educação (TPE), 
através dos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) em 2013 traz que o desempenho adequado das meninas 
em matemática que terminaram o Ensino Médio ficou 7,2%, em 
relação 12,7% dos meninos. 

Existem pesquisas em órgãos internacionais que apontam 
a diferença entre o desempenho na matemática entre homens e 
mulheres em diversos países. A divergência, é explicada por muitos 
como características biológicas particulares entre os gêneros, o que 
traria o desenvolvimento de aptidões e interesses diferenciados. 
Entretanto, mesmo com estudos que indicam distinção entre a 
estrutura entre o cérebro feminino e o masculino, elas não são 
determinantes para o êxito ou não de um indivíduo nas áreas de 
exatas e tecnológicas, campos relacionados a matemática.

“A força particular da sociodiceia masculina lhe vem 
do fato de ela acumular e condensar duas operações: 
ela legitima uma relação de dominação inscreven-
do-a em uma natureza biológica que é, por sua vez, 
ela própria uma construção social naturalizada” 
(BOURDIEU, 2005, p. 33).

Pertinente ao seu nascimento, essas áreas tecnológicas tra-
zem um passado com grande presença masculina, muito justificada 
na dureza e na força da atividade, porém existe naturalização das 
estruturas estabelecidas.

SER MULHER NO ENSINO SUPERIOR

Historicamente as mulheres passaram por um processo de 
exclusão dos ambientes de ensino. Para elas foram destinados 
o lar, os afazeres domésticos e a maternidade. Desde a chegada 
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dos jesuítas até o direito a entrada ao acesso ao ensino superior, 
adquirido no século XIX em 19 de abril de 1879, através do Decreto 
nº 7.247, instituído com a Reforma Leôncio de Carvalho, houve 
um processo de conquista de espaços, gradativamente sendo 
desenvolvido de maneira serôdia.

Segundo Silva (2010), apenas por volta de 1970 que ocor-
reu uma entrada considerável de mulheres, pois foi quando as 
universidades passaram por um processo de expansão no país. 
Chegando aos números expressivos que são atualmente. Segundo 
dados da Superintendência de Informática, na UFRN em 2016 
foram contabilizadas 12.306 mulheres matriculadas nos 118 cursos 
oferecidos pela instituição.

Devido ao aumento expressivo da entrada feminina nas 
instituições de ensino superior, problemas enfrentados no coti-
diano pelas estudantes são expostos como:  insegurança dentro 
do campus, evasão acadêmica pela maternidade, preconceito, 
entre outros. E sobre o preconceito, principalmente pelas áreas 
de exatas e tecnológicas serem majoritariamente masculinas, 
muitas alunas relatam passando por alguma situação de assédio 
ou discriminação, porém outras acreditam que isso não ocorre. 
Duas opiniões completamente distintas dentro de uma mesma 
realidade, o que nos faz refletir sobre

A violência simbólica se institui por intermédio da 
adesão que o dominado não pode deixar de conceder 
ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele 
não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, 
para pensar sua relação com ele, mais que de instru-
mentos de conhecimento que ambos têm em comum 
e que, não sendo mais que a forma incorporada da 
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relação de dominação, fazem esta vista como natural 
[...] (BOURDIEU, 2005, p. 47).

A naturalização de processos e de estruturas é algo que 
vimos com frequência até agora, porém infelizmente ao se deparar 
com o mercado de trabalho, e tentar conseguir sua autonomia 
econômica, a mulher se depara com outros desafios, onde ela 
perceberá que a universidade até então tem seu papel de reprodutor 
social, porém em um ambiente mais “controlado”.

SER MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

Antigamente, a norma social dizia que o cuidado era respon-
sável pelo sustento do lar e a mulher pelo cuidado com a família e 
a casa. Entretanto, com o advento da Primeira Guerra Mundial, os 
homens foram para os campos de batalhas e somou-se a função da 
mulher o sustento da família, fazendo com que essas ingressassem, 
mesmo que de forma temporária, no mercado de trabalho. 

Com a revolução Industrial, a mão de obra feminina foi 
incorporada de forma definitiva pelo capital, trabalhado, princi-
palmente, em fabricas, onde havia uma grande demanda de mão 
de obra, fazendo com que se contratem contingentes de mulheres, 
sendo esse um bom negócio para os donos de fabricas, visto que 
elas tinham o salário mais baixo e trabalham mais horas por dia.

Hobsbawn (2004) ressalta que a Revolução Francesa, culmi-
nou com uma nova perspectiva do papel da mulher na sociedade.  
A partir desse marco histórico, a mulher passou a lutar pelos seus 
direitos na sociedade, não aceitando assim o que era imposto, 
trazendo uma nova perspectiva de mulher perante sociedade.
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Diante dessas novas perspectivas aliadas ao processo de 
urbanização e queda da taxa de fecundidade, a mulher passou a 
ocupar cargos, somando-se funções e as exercendo.

As mulheres deixaram de ser apenas meras donas-
-de-casa e passaram a ser não somente mãe, esposa e 
também operária, enfermeira, professora e mais tarde, 
arquiteta, juíza, motorista de ônibus, bancária entre 
outras das mais diversificadas profissões, ocupando 
um cenário que antes era masculino (DALONSO, 
2008, p. 6).

Com isso, a mulher se consolidou, e partir de lutas conquis-
tou para que garantissem a sua manutenção no mercado de trabalho, 
apesar de que a questão da equidade ainda não foi atingida, sendo 
esse ainda um tema que se luta. Esse cenário de desigualdade 
torna-se mais visível quando se trata da área de tecnológicas, 
visto que é um campo de tradição masculina, fazendo com que 
as mulheres tenham que romper barreiras histórico-culturais para 
conquistar o seu lugar. 

METODOLOGIA

A pesquisa usa o método quali-quantitativo realizada com 
professoras e alunas dos cursos das áreas de exatas e tecnológi-
cas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em sua 
classificação é de estudo de caso, através de um questionário 
semiestruturados com indagação sobre: quais as dificuldades 
enfrentadas, quais as expectativas para o futuro e se já sofreu 
algo tipo de preconceito. Além de estruturar um perfil da aluna 
desses cursos já citados.

A coleta das informações, ou seja, a fonte foi a campo 
ou, ainda, através de um formulário online, para a pesquisa em 
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campo foram utilizados os seguintes materiais: prancheta, caneta 
e formulário de resposta. Para identificar a amostra que deverí-
amos colher para satisfazer as expectativas, e tornar válidos os 
resultados, o número total mulheres nas áreas estudadas 12.306, 
e o e um erro máximo no caso 10%. 

A análise dos dados constituiu de uma pré-análise, trata-
mento dos resultados e a interpretação. Na pré-análise verificaram-
-se quais as variáveis que adequaram aos objetivos e o que estes 
queriam mostrar, no tratamento dos dados foram analisadas as 
frequências de cada item. E na interpretação buscou-se observar a 
significação dos resultados para o estudo. Todas as análises foram 
feitas utilizando-se o programa IBM SPSS.

O questionário foi disponibilizado do dia 5 a 28 de junho 
de 2017, com 177 discentes e 33 docentes de forma presencial ou 
virtual através de formulários. Levantou-se o número de alunas 
e professoras locadas no campus Natal, além de todos os cursos 
das áreas de exatas e tecnológicas oferecidos nele. Finalizada esta 
parte, foram elaborados os questionários, um para as estudantes e 
outro para as professoras, com perguntas direcionadas para a rea-
lidade de ambos os casos, para fim de comparação. O questionário 
usado com as alunas estava dividido em quatro partes, sendo elas: 
identificação, perguntas sobre a graduação (desafios, pensou em 
desistir, quem ajudou na escolha do curso, etc.) e assertivas sobre 
preconceitos e tratamentos professor-aluno e aluno-aluno. Além 
da expectativa delas quanto ao futuro da mulher na profissão.

O instrumento utilizado com as professoras contou com 
perguntas mais abrangentes e estava dividido em cinco partes: a 
primeira identificação (onde constava idade, nível de formação, 
atuação na UFRN, etc.). Depois proposições sobre a época da 
graduação (como escolheu o curso, qual incidência de mulheres 
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na sala, desafios que enfrentou, etc.), perguntas sobre os impactos 
que a escolha do curso e da carreira causaram na vida delas (em 
relação a casamento, filhos e autonomia), seguidos de questões 
sobre mercado de trabalho e expectativas para o futuro.

DISCUSSÃO E RESULTADOS 

De acordo com os resultados apresentados nos questionários, 
após a escolha do curso, mesmo com mudanças ao longo do tempo, 
percebe-se que as mulheres não são incentivadas a escolher as áreas 
de exatas e tecnológicas, pois segundo as respostas do questionário 
aplicado, 74% das alunas não foram incentivadas na escolha do curso, 
mesmo sendo campos onde os ganhos financeiros são maiores.

Figura 1 – Gráfico sobre os maiores incentivadores das alunas de graduação

Fonte: Questionário aplicado em junho/2017 
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Ao entrarem na universidade, as alunas se deparam com 
dificuldades, entre eles, o principal apontado foi a deficiência do 
ensino básico, com 29%. Sobre isso, a UFRN oferece através da 
Coordenadoria de Apoio Pedagógico e Ações de Permanência 
e da Coordenadoria de Atenção à Saúde do Estudante (Case), 
apoio psicológico e social, através de projetos e auxílios, como o 
projeto Hábitos de Estudo (PHE), onde os estudantes são orientados 
quanto a organização e gestão de tempo, entre outros. Quanto as 
dificuldades financeiras, a universidade dispõe de auxílios como: 
transporte, óculos, alimentação, residência para alunos vindos do 
interior, bolsas acadêmicas para alunos de baixa renda e creche, 
destinado para ambos os gêneros, se houver comprovação que os 
pais exercem funções e não podem ficar com a criança.

Figura 2 – Gráfico sobre os desafios enfrentados 
pelas discentes durante o curso na UFRN

Fonte: Questionário aplicado em junho/2017 
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Outro ponto abordado sobre a permanência da mulher nas 
áreas de exatas e tecnológicas está relacionado ao preconceito. 
Como já foi falado, ainda são áreas majoritariamente masculinas, 
há relatos sobre casos de abusos entre os próprios alunos e entre 
professor-aluno, porém isso não foi refletido nas respostas dos 
formulários, como mostra a imagem abaixo (Figura 3), porém não 
verbalizar, não invalida a existência do preconceito.

Figura 3 – Gráfico sobre a forma de tratamento entre os 
gêneros na visão das estudantes entrevistadas

Fonte: Questionário aplicado em junho/2017 

Uma questão inerente ao ser mulher ficou de fora do nosso 
questionário, porém através de uma pesquisa empírica, percebemos 
que muitas alunas acabam evadindo dos seus cursos ao engravidarem, 
entre os motivos estão: preconceito, desentendimentos com seus 
orientadores, ou por não conhecer o artigo 263 do Regulamento dos 
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Cursos de Graduação da UFRN, onde prevê “à aluna gestante, durante 
90 (noventas) dias, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação, desde que 
comprovado por atestado médico”, um direito que são de todas, mas 
muitas desconhecem e acabam sendo jubiladas da instituição.

SER MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

Aplicando questionários com as professoras dos cursos de 
exatas e tecnológicas, perguntou-se da influência da escolha da carreira 
na decisão de ter filhos e 45% afirmou que não houve influência da 
profissão na decisão. Esse fato está ligado às legislações que protegem 
a mulher caso essa decida ter filhos, bem como a licença maternidade e 
a segurança de que a mesma não pode ser demitida durante a gravidez 
e o período de licença, bem como essas mulheres podem simplesmente 
não ter vontade de ter filhos, sendo uma realidade muito comum no 
Brasil que tem as taxas de natalidade em queda.

Figura 4 – Gráfico sobre a influência da escolha de carreira na decisão de ter filhos

Fonte: Questionário aplicado em junho/2017 
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Outro tópico tratado na pesquisa foi a diferença salarial e 
as oportunidades existentes para homens e mulheres no mercado 
de trabalho, em 73% das entrevistadas afirmam existir tais desi-
gualdades, assim como ilustra o gráfico abaixo (Figura 5). Com 
isso, apesar do número de mulheres em altos cargos de empresas 
brasileiras vir crescendo nos últimos anos, é notório que nas 
empresas ainda existem mais homens como chefes. Esse fato 
decorre de uma sociedade ainda machista e patriarcal que acha 
que o homem tem mais autoridade sobre seus subordinados e é 
mais respeitado. Entretanto, isso essa falsa verdade é confrontada 
quando se percebe que a mulher é mais bem preparada devido 
aos anos a mais de estudo, segundo dados do Instituto brasileiro 
de Geografia e Estatística (IGBE).

Figura 5 – Gráfico sobre a diferença salarial e de oportunidades entre os gêneros

Fonte: Questionário aplicado em junho/2017 
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Outro ponto questionado foi a conquista da autonomia, 
em que 55% respondeu que a escolha da carreira teve influência 
direta na aquisição dessa autonomia, como mostra o gráfico abaixo 
(Figura 6). A partir disso, a mulher deixou a função enraizada 
historicamente de ser dependente do parceiro e conquistou a 
autonomia e passou a participar do sustento do lar.

Figura 6 – Gráfico sobre a influência da carreira na conquista da autonomia

Fonte: Questionário aplicado em junho/2017. 

Apesar de a mulher ter conquistado o espaço no mercado 
antes reservado aos homens e estar ocupando cargos de alto escalão, 
ela ainda enfrenta o preconceito de gênero no campo do trabalho, 
assim como mostra o gráfico abaixo (Figura 7). Esse preconceito 
vai desde o desrespeito a desigualdade salarial ainda existente de 
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forma muito clara e mesmo sendo competentes ainda são taxadas 
como sexo frágil. 

Figura 7 – Gráfico sobre discriminação de gênero no mercado de trabalho

Fonte: Questionário aplicado em junho/2017. 

Ainda relacionando com a discriminação de gênero no 
mercado de trabalho mostrado no gráfico anterior, as mulheres 
entrevistadas responderam sobre a diferenciação nos postos de 
trabalho em relação aos gêneros tratado no gráfico abaixo (Figura 
8), em que 76% responderam que existe essa distinção, vindo 
inclusive do salário em que, de acordo com Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, a mulher recebe cerca de 76% do salário do 
homem, trabalhando 5 horas a mais e  realizando a mesma função.
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Figura 8 – Gráfico sobre distinção entre os postos ocupados por homens e mulheres

Fonte: Questionário aplicado em junho/2017 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesqu isar e refletir sobre  a inserção femininas nas áreas de 
exatas e tecnológicas, traz uma concepção que o papel da mulher 
vai muito além dos muros de uma sala de aula, o ser mulher, além 
das questões biológicas, envolve questões sociais e culturais, como 
o acesso ao estudo em áreas ditas “masculinas”, permanência, 
preconceito, dupla jornada, filhos, etc. Essas questões, como foi 
analisado na pesquisa, são cheias de contradições e  acabam sendo 
tratadas com indiligência pela sociedade, que se omite.

Trazer à tona as questões d e gênero dentro das instituições 
de ensino, é urgente e prioritário, porém empoderar a mulher 
desde a educação básica trará reflexos mais eficientes, pois houve 
um aumento da presença de mulheres nos campos de exatas e 
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tecnológicas, porém ele acaba sendo diluído no todo, caso não exista 
uma representatividade constante, e uma distribuição homogênea 
nos diversos cursos oferecidos nas universidades.

Conclui-se que a relevância  dessas informações ocorre pelo 
papel exercido pelas universidades: de disseminação de valores 
culturais e formação crítico reflexiva, porém com um espaço mais 
propício para o estímulo a igualdade gênero e oportunidades. É de 
importância a discussão sobre o tema, nos mais diversos espaços, 
além de incentivos educacionais, sociais e apoio psicológico. 
Além de grupos de ensino, coletivos de mulheres e incentivo a 
mulheres nas áreas tecnológicas, como o Django Girls, Pyladies, 
Code Girls, MUTE e outros, a fim de que cada vez mais mulheres 
conheçam sobre o assunto e busque ocupar seus lugares frente a 
maciça presença masculina em diversos ambientes.
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GÊNERO E CARGOS DE COMANDO: 
uma análise da participação feminina na composição 

do secretariado estadual do Rio Grande do Norte

Francymonni Yasmim Marques de Melo

Este artigo tem como objetivo identificar os fatores que 
impedem a nomeação de mulheres para cargos de comando, ana-
lisar o caso específico das nomeações como secretárias de estado 
em seis governos do Rio Grande do Norte (RN) e compreender se, 
uma vez nomeadas, há outras dificuldades relacionadas à questão 
de gênero na visão das mulheres que exerceram um cargo executivo 
público de comando no RN. Para isso, foi feito, primeiramente, 
um levantamento das discussões sobre a questão de gênero e 
posições de alto comando no executivo e, como um segundo passo 
metodológico, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
mulheres que ocuparam posições no alto escalão em diferentes 
governos estaduais do RN. A partir da análise dos dados coletados, 
identificou-se que os fatores impeditivos à maior nomeação de 
mulheres são os fatores culturais e históricos ligados à manutenção 
de uma sociedade machista e patriarcal; a baixa participação das 
mulheres na política-partidária, que influencia o leque de nomes 
disponíveis para nomeação ao cargo de Secretária de Estado; e a 
falta de políticas públicas de apoio às mulheres com filhos. Já como 
diferencial no exercício da função por uma mulher, destacou-se a 
sensibilidade e aproximação às demandas da sociedade.

Ao longo dos últimos anos, o debate sobre a participação 
feminina nas diferentes esferas sociais vem ganhando força. As 

CAPÍTULO 9
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mulheres, que outrora sofreram com práticas sociais excludentes, 
hoje, nos diferentes segmentos, destacam-se de maneira exponen-
cial. Isso se deve, majoritariamente, às conquistas sociais que vie-
ram como resposta às demandas do movimento feminista. Contudo, 
percebe-se a existência de um plano de fundo que contribui para a 
manutenção de uma sociedade desigual que se reflete em diferentes 
cenários como, por exemplo, no mercado de trabalho a partir da 
ausência expressiva de mulheres em cargos de comando, mesmo 
diante de uma qualificação acadêmica delas que muitas vezes é 
superior à dos homens. Essa dificuldade de acesso das mulheres 
a cargos de comando intitula -se como segregação hierárquica e 
pode ser percebida tanto em organizações privadas ou públicas. 
No contexto da administração pública estadual, especificamente, 
percebeu-se a existência desse fenômeno no cargo em comissão de 
secretário (a) estadual, dada a sub-representação feminina nesse 
espaço de exercício de poder.

Diante disso, este artigo, que é uma versão simplificada 
de um trabalho maior intitulado “MULHERES EM CARGOS 
DE COMANDO: uma análise da composição do secretariado 
estadual do RN e das percepções de suas integrantes”, tem como 
objetivo identificar os fatores que impedem a nomeação de mulhe-
res para cargos de comando, bem como analisar o caso específico 
das nomeações como Secretárias de Estado em seis governos 
estaduais do Rio Grande do Norte (RN) e compreender se, uma 
vez nomeadas, há outras dificuldades relacionadas à questão de 
gênero na visão das mulheres que exerceram um cargo executivo 
público de comando no RN. Para isso, foi feito, primeiramente, 
um levantamento das discussões sobre a questão de gênero e 
posições de alto comando no executivo, bem como da composição 
do secretariado do RN de 1995 a 2016, a partir do banco de dados 
da pesquisa “As Instituições Políticas Subnacionais: Um Estudo 
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Comparativo dos Estados Brasileiros” realizada na UFRN entre os 
anos de 2015 e 2017, e, posteriormente, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com mulheres que ocuparam posições no alto 
escalão em diferentes governos estaduais do Rio Grande do Norte.

TEORIA POLÍTICA FEMINISTA: CONTRIBUIÇÕES 
DO MOVIMENTO FEMINISTA

Enquanto movimento organizado das mulheres em busca 
da ampliação de direitos sociais e políticos, o Feminismo tem 
sua origem registrada na Inglaterra por volta do século XIX. 
Historicamente, o movimento divide-se em três ondas de acordo 
com o recorte temporal e as demandas: a primeira onda tinha 
como principal demanda a busca pelo sufrágio feminino, coman-
dada pelas sufragettes; a segunda demandava a emancipação da 
mulher e questionava a inflexível separação entre o público e o 
privado; a terceira onda, diferentemente das anteriores, buscava 
um feminismo plural, chamado de pós -feminismo, que reconhece 
as mulheres como grupo heterogêneo. Para sistematizar e buscar 
resultados para essas demandas, as militantes elaboraram a teoria 
própria do movimento, chamada, posteriormente, de Teoria Política 
Feminista.

De modo mais específico, o movimento feminista bra-
sileiro seguiu a tendência mundial, porém apresentou algumas 
particularidades. Conforme Celi Pinto (2010), o movimento 
feminista brasileiro iniciou em 1910, sob a liderança de Bertha 
Lutz, militante feminista que fundou a “Federação Brasileira pelo 
Progresso Feminino”, importante instituição na busca pelo sufrágio 
feminino, conseguido apenas em 1932, que possuiu como marco 
legal o Novo Código Eleitoral Brasileiro. Nessa luta pelo sufrágio 
feminino, soma-se o Partido Republicano Feminista criado por 
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Leolinda Daltro, atuando fortemente nas greves operárias de 
1918, em São Paulo.

Enquanto as fundadoras e as primeiras militantes do movi-
mento feminista mundial eram mulheres bem instruídas e de 
classe média, no Brasil, a grande parte das militantes era mulheres 
da classe trabalhadora que pertencia à União das Costureiras, 
Chapeleiras e Classes Anexas. Essas mulheres representavam, de 
acordo com Ana Alice Costa (2005), a maioria da mão de obra da 
indústria têxtil e se uniram ao movimento feminista buscando, além 
das demandas já apresentadas, melhores condições de trabalho nas 
fábricas e enfrentamento aos abusos e às discriminações sofridas 
por elas. Embora lutasse por direitos específicos, a autora afirma 
que essa primeira onda do movimento feminista não questionava 
os papéis de gênero.

Na segunda onda, enquanto o mundo experimentava um 
contexto de abertura que possibilitava a expansão do movimento, o 
Brasil, em contrapartida, vivia um período de ditadura. Celi Pinto 
(2010) afirma que, apesar desse contexto de repressão, a luta das 
mulheres brasileiras, residentes no Brasil ou exiladas, continuou 
havendo, neste período, a criação do Movimento Feminino pela 
Anistia, em 1975, e a elaboração da Carta Política, em 1976. 
Aliado a isso, tem-se cada vez mais uma maior inserção das 
mulheres no mercado de trabalho e a ampliação do acesso das 
mulheres à educação.

Em 1980, com o processo de redemocratização, o movimento 
feminista chegou ao seu auge, abrindo espaço para a militância 
sobre diferentes temas, bem como para a adesão de várias mulhe-
res, o que trouxe novas percepções e causou uma ampliação das 
demandas. Em um notável apanhado histórico, Celi Pinto (2010) 
relata os principais ganhos do movimento feminista brasileiro, 
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dentre eles: a implantação do Conselho Nacional da Condição 
da Mulher – CNDM (1984), do Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria – CFEMEA, da Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres (2003), das Delegacias Especiais da Mulher, da Lei 
Maria da Penha (Lei n. 11 340), das Conferências Nacionais para 
a Política da Mulher (2005 e 2007).

Aliado as demandas de uma democracia sólida, um novo 
olhar sobre público e privado, surgiram as demandas relacionadas 
à autonomia da mulher que lutava, segundo Ana Alice Costa 
(2005), por direitos reprodutivos, enfrentamento à violência contra 
a mulher e a sexualidade, se opondo ao “feminismo conservador” 
da primeira onda.

Ainda conforme Ana Alice Costa (2005), a terceira onda do 
movimento feminista brasileiro é marcada pelo início da inserção 
das mulheres na Administração Pública com comissões femininas 
dentro dos partidos políticos e pela criação do Conselho Estadual da 
Condição Feminina (1983) e do Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher (CNDM). Esses espaços permitiram que muitas feministas 
criassem e implementassem políticas públicas de fortalecimento a 
autonomia feminina, sendo o Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher (CNDM) a arena política que mais ganhou espaço e voz 
na constituinte. A autora afirma que, devido à grande articulação 
do movimento feminista com toda a bancada feminina, houve uma 
unificação nas demandas de gênero e, a partir da luta conjunta, elas 
conseguiram a aprovação de 80% de suas demandas “através de uma 
ação direta de convencimento dos parlamentares, que ficou identificada 
na imprensa como o lobby do batom” (COSTA, 2005, p. 7).

Assim, o movimento feminista brasileiro se mostrou um 
importante setor da sociedade civil organizada. Porém, se, em 
1980, houve uma ampla abertura para a inserção das mulheres na 
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administração pública, uma década depois, a situação mudou e, 
inclusive o CNDM, foi extinto. Assim, as feministas tiverem que 
recorrer ao terceiro setor, criando ONGs, de modo que o feminismo 
brasileiro volta a atingir as camadas mais populares e as militan-
tes brasileiras começam a se organizar para eventos nacionais e 
internacionais. Devido a sua forte mobilização e participação nos 
eventos e nos espaços de discussão, o movimento retoma, aos poucos, 
seu espaço dentro da Administração Pública, seja em instâncias 
participativas, seja através da eleição de mulheres, mas sempre 
defendendo as demandas do movimento objetivando a criação 
de políticas públicas que sanem esses problemas observados. Por 
isso, Ana Alice Costa (2005) afirma que o movimento feminista 
brasileiro atuou dentro e fora do Estado, demandando, mas também 
elaborando, implementando e monitorando políticas públicas.

Em um contexto estadual, o Rio Grande do Norte é marcado 
pelo pioneirismo na participação política formal das mulheres, 
pois teve no dia 1° de janeiro de 1926, em Lajes/RN, a primeira 
prefeita eleita no Brasil e na América Latina, Luíza Alzira Soriano 
Teixeira, ainda quando as mulheres não possuíam o direito de votar.

Sendo assim, esse movimento social contribuiu significati-
vamente para uma nova configuração social a partir da conquista do 
direito ao voto feminino, primeira grande conquista do movimento. 
Além disso, houve ampliação do acesso das mulheres ao mercado 
de trabalho e ao ensino, a elaboração de um novo debate sobre as 
esferas públicas e privada e o papel social da mulher, criação de 
políticas públicas de combate à violência contra a mulher e uma 
série de outras conquistas político-sociais fundamentais para a 
participação efetiva das mulheres na vida pública (ALVES, 2016; 
ARTES E RICOLDI, 2016; COSTA, 2008; MARCONDES, 2016; 
MOREIRA, 2009; OLIVEIRA; PINTO, 2016).
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GÊNERO E CARGOS DE COMANDO

Apesar dos avanços e contribuições do movimento feminista 
tem-se, atualmente, a manutenção de desigualdades de gênero em 
diferentes ambientes, dentre eles no mercado de trabalho. Para 
Camila Daniel (2011), as mulheres, desde a revolução industrial, 
vêm conseguindo se inserir no mercado de trabalho, porém ocu-
pando cargos de menor prestígio que os homens, demonstrando, 
com isso, uma divisão das atividades a partir do sexo, em que “o 
gênero segue como um critério para criar espaços laborais diferen-
ciados e hierárquicos” (ARIZA e OLIVEIRA, 1997 apud DANIEL, 
2011, p. 329). É no acesso das mulheres aos cargos de comando 
que as desigualdades de gênero são ainda mais proeminentes e 
configuram um fenômeno intitulado como segregação hierárquica 
definida “pela menor velocidade com que as mulheres ascendem 
na carreira, o que resulta em sua sub-representação nos cargos 
de comando das organizações” que ocorre devido a dois fatores 
que se complementam: as práticas de discriminação e uma menor 
inclinação feminina para cargos de comando (VAZ, 2013, p. 765)   .

Na administração pública, um estudo realizado visando 
analisar os cargos em comissão de Direção e Assessoramento 
Superiores (DAS) demonstrou que o cargo DAS pode ser ocupado 
por servidores públicos de carreira da Administração Direta 
ou Indireta ou por profissionais do setor privado e foi criado 
com o objetivo de aumentar a eficiência do serviço público. Por 
isso, se configura como um posto de comando “afeito à eficiên-
cia e à racionalidade no âmbito do serviço público brasileiro” 
(D’ARAUJO, 2009, p.15), estando abaixo apenas dos Ministérios 
e das Secretarias de Estado. Esse cargo possui seis níveis hierár-
quicos, no qual tem-se a função de assistência técnica e a chefia 
de sessão ou divisão nos níveis 1 e 2, a função de assessoria 
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técnica e coordenação no nível 3, a assessoria e a coordenação 
geral no nível 4, a assessoria especial de ministro, a direção de 
departamento, a consultoria jurídica, a chefia de gabinete dos 
ministérios, a secretaria de controle interno e a subsecretária 
de planejamento, orçamento e administração no nível 5. Já no 
nível 6 tem-se a assessoria especial, a secretaria de órgãos fins, 
a direção de autarquias e fundações e a subsecretaria de órgãos 
da Presidência (D’ARAUJO, 2009). Com relação ao percentual 
de participação feminina no DAS, foram obtidos os resultados 
dispostos no quadro 1:

Quadro 1 – Percentual de participação feminina na composição do Cargo 
em Comissão DAS em seus diferentes níveis. Governo Federal, 2009

CARGO PERCENTUAL
DAS 1 45,3%
DAS 2 45,4%
DAS 3 45,5%
DAS 4 37,4%
DAS 5 23,7%
DAS 6 20,9%

Fonte: elaborado pela autora, com base em VAZ (2013).

Os dados supracitados permitem compreender que, à medida 
que aumenta o poder decisório do cargo a ser ocupado, reduz-se a 
presença feminina nas nomeações. Especificamente no caso do DAS 
5 e 6, nos postos mais altos, tem-se um percentual de participação 
feminina que fica na casa dos 20%, demonstrando uma baixa par-
ticipação das mulheres em um dos postos estratégicos que compõe 
a “elite dirigente que governa o País” (D’ARAUJO, 2009, p. 18).

Ademais, percebe-se que, a nível federal, a baixa parti-
cipação feminina não ocorre apenas no DAS, mas também na 
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composição dos Ministérios. Um estudo realizado por Celina 
D’Araújo (2009) demonstra que a participação feminina na compo-
sição dos Ministérios, ao longo de sete governos é “insignificante” 
(D’ARAÚJO, 2009, p. 108), pois, de 329 nomeações, apenas 19 
foram nomeações femininas, correspondendo a um percentual 
de 5,8%, conforme o quadro 3. Apesar disso, os dados revelam 
uma tendência de aumento na participação feminina ao longo dos 
anos que pode ser observada, sobretudo, nos dois governos de 
Luís Inácio Lula da Silva, que nomeou seis mulheres no primeiro 
governo e cinco no segundo, aumentando de duas para onze, em 
relação ao dois governos de Fernando Henrique Cardoso, o número 
de mulheres nomeadas (D’ARAÚJO, 2009). Posteriormente, no 
governo de Dilma Rousseff foram nomeadas, em 5 anos e meio 
de governo, dezoito mulheres (MELITO; PASSOS, 2016), sendo 
o governo com maior número de nomeações femininas.

Quadro 2 – Percentual de participação feminina na 
composição dos Ministérios de 1985 a 2008
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José Sarney 36 52 1 1,9%
Fernando Collor 28 34 2 5,6%
Itamar Franco 28 42 3 6,7%

FHC 1 31 39 1 2,5%
FHC 2 44 54 1 1,8%

LULA 1 40 56 6 9,7%
LULA 2 36 33 5 13,2%

Fonte: D’ARAÚJO (2009).
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No caso do Rio Grande do Norte, percebeu-se o mesmo 
fenômeno em um posto estadual também estratégico: o cargo em 
comissão de Secretário de Estado. Verificou-se que, de janeiro 
de 1995 a abril de 2016, houve 233 nomeações para o cargo de 
Secretário(a) Estadual, mas apenas 22 eram nomeações femininas 
ou 9,4% do total, revelando a pequena participação feminina nesse 
tipo de cargo de comando. O quadro 3 estabelece um comparativo 
em relação ao número de nomeações femininas por governo nos 
Ministérios e nas Secretarias Estaduais do RN:

Quadro 3 – Nomeações femininas, por governo, nos 
Ministérios e nas Secretarias Estaduais do RN
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1995 a 1998 FHC 1 Garibaldi Alves 2

1999 a 2002 FHC 1
Garibaldi Alves 0

Fernando Freire 1

2003 a 2006 LULA 6 Wilma de Faria 4

2007 a 2010 LULA 5
Wilma de Faria 4
Iberê Ferreira 0

2011 a 2014 Dilma 
Rousseff 9 Rosalba Ciarline 6

2015 a 2016 Dilma 
Rousseff 9 Robinson Faria 5

Fonte: elaborado pela autora, com base em D’ARAÚJO (2009) e no banco de dados 
da pesquisa “As Instituições Políticas Subnacionais: Um Estudo Comparativo dos 

Estados Brasileiros” na UFRN (2017).

A partir da observação do quadro 3, verifica-se uma simi-
laridade em relação ao número de nomeações femininas a nível 
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federal e a nível estadual com pequenas variações (máximo de duas 
nomeações) de 1995 a 2010 e com variações expressivas apenas 
no Governo de Dilma Rousseff, onde o número de nomeações 
quase dobra em 2015 e início de 2016. Além disso, uma análise 
mais atenta das nomeações ao longo do tempo mostra um padrão 
caracterizado por poucas nomeações de mulheres para o cargo 
de Ministra ou de Secretária de Estado independente do governo.

No caso do RN, de modo mais aprofundado, tem-se que no 
primeiro governo de Garibaldi Alves (1995 a 1998), do PMBD, 
houve a nomeação de 37 secretários estaduais. Essa composição era 
marcada pela presença de 35 homens e apenas 2 mulheres (5%), isto 
é, abaixo da média geral para o período 1995-2016. Já em seu segundo 
mandato (1999 a 2002) foram nomeados 35 secretários estaduais 
e não há uma única nomeação feminina durante todo o segundo 
governo. Em seguida, assume interinamente Fernando Freire que 
nomeia 18 secretários estaduais, dos quais apenas uma era mulher. 
Após a eleição da primeira mulher a governar o Estado, Wilma de 
Faria (do PSB), o cenário parecia propício para mudanças, as quais 
apareceram, mas de modo tímido. No primeiro mandato de Wilma 
de Faria (2003 a 2006), houve 34 nomeações, mas apenas 4 eram 
femininas (11%). No segundo mandato (2007 a 2010), permanecem 
apenas 4 nomeadas (14%). Posteriormente, assume interinamente 
Iberê Ferreira que nomeia 18 secretários e todos são homens. Em 
seguida, no governo de Rosalba Ciarlini (2011 a 2014), uma nova 
mulher eleita, houve 39 nomeações, mas apenas 6 eram mulheres 
(15%). Já no governo Robinson de Faria (2015-2016), de 21 nomeados 
apenas 5 eram mulheres (23%), como demonstra o quadro 4:
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Quadro 4 – Composição do Secretariado Estadual do RN de 01/1995 a 04/2016
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Garibaldi 
Alves 1995 a 1998 35 2 5%

Garibaldi 
Alves 1999 a 2002 35 0 0%

Fernando 
Freire 2002 17 1 5,8%

Wilma de 
Faria 2003 a 2006 30 4 11%

Wilma de 
Faria 2007 a 2010 26 4 14%

Iberê 
Ferreira 2010 18 0 0%

Rosalba 
Ciarline 2011 a 2014 39 6 15%

Robinson 
Faia 2015 a 2016 21 5 23%

Fonte: elaborado pela autora, a partir do banco de dados da pesquisa “As Instituições 
Políticas Subnacionais: Um Estudo Comparativo dos Estados Brasileiros” na UFRN (2017).

Isto posto, percebe-se que no Rio Grande do Norte, assim 
como no Governo Federal para o caso dos Ministérios, há uma 
tendência ao aumento da presença das mulheres nos espaços 
políticos de exercício de poder, observado, nesse caso, pelo per-
centual de participação feminina na composição do secretariado 
estadual, que sobe de 5% e 0%, no primeiro e segundo mandato, 
respectivamente, do Governo de Garibaldi Alves, para 11% e 14%, 
no primeiro e segundo mandato de Wilma de Faria, aumenta para 
15% no Governo de Rosalba Ciarlini e para 23% no Governo de 
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Robinson Faria. Contudo, apesar desse aumento, ainda persiste, 
ao longo dos governos, uma sub-representação feminina na com-
posição do secretariado estadual verificada pelo baixo número de 
nomeações femininas, correspondendo a um percentual inferior 
a 10% do total das 233 nomeações.

A SUB-REPRESENTAÇÃO FEMININA NA COMPOSIÇÃO DO 
SECRETARIADO DO RN: FATORES EXPLICATIVOS E DESAFIOS 
DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO NA PERCEPÇÃO DAS NOMEADAS

Diante da sub-representação feminina nos cargos de 
comando, optou-se por investigar, no caso específico do RN, quais 
fatores, na opinião das nomeadas, se colocam como impeditivos 
para um maior número de nomeações femininas ao cargo em 
comissão de Secretária Estadual e sobre outros aspectos relevantes 
para a questão de gênero durante o exercício do cargo. Os resultados 
aqui apresentados são fruto das entrevistas realizadas com oito das 
19 mulheres que ocuparam ou ocupam o cargo, somando um total 
de 22 nomeações, tendo em vista que algumas foram nomeadas 
mais de uma vez para a mesma pasta.

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas no período 
de março e abril de 2017 com mulheres nomeadas em quatro 
governos do RN, sendo esses governos o primeiro e segundo de 
Wilma de Faria, o de Rosalba Ciarlini e o de Robinson Faria.

O fato de ter sido observada a percepção das nomeadas em 
diferentes governos ajudou a dar maior diversidade aos dados, bem 
como perceber que as percepções identificadas não são exclusivas 
de um único governo, mas se repetem em todos os governos 
observados. Essas entrevistas possuíam cinco grandes tópicos, 
que serão apresentados em seguida, sendo eles: 1) as razões para 
a baixa participação feminina; 2) se o fato da Secretaria ser um 
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ambiente predominantemente masculino era um fator impedi-
tivo para a nomeação de mais mulheres; 3) se enxergam algum 
diferencial do exercício da função por uma mulher; 4) se elas já 
sofreram ou sentiram rejeição por serem mulheres; e, por fim, 5) 
sobre o apoio familiar.

Dessa forma, com relação ao primeiro tópico, as razões para 
as poucas nomeações femininas, foram relatados quatro fatores 
principais: a condição histórica das mulheres, o fator cultural, o 
político-partidário e a ausência de políticas públicas de apoio às 
mulheres. No que tange as “condições” das mulheres, tem-se, na 
percepção de uma das entrevistadas, que o atraso na conquista de 
direitos e o acesso a espaços de participação formal e a recente 
condição de independência das mulheres, de autonomia e de ocu-
pação de cargos de comando influenciam nessa sub-representação. 
Associado a esse fator, aparece o fator cultural ligado à manutenção 
de uma sociedade machista e patriarcal. Esse fator foi citado por 
cinco das oito entrevistadas. Uma das entrevistadas relatou que 
ainda hoje permanece a imagem cultural da mulher como sexo 
frágil, e isso, leva a crer que ela não teria, portanto, a habilidade 
para comandar. Para outra entrevistada, há a predominância de 
uma “cultura machista”. Ainda nesse contexto, foi relatado por 
duas das oito entrevistadas que a baixa participação das mulheres 
dentro dos partidos é a principal razão da sub-representação 
feminina na composição do secretariado. De modo mais claro, foi 
relatado que a falta de valorização das mulheres dentro da política 
formal, iniciada pela falta de valorização dentro dos partidos, se 
reflete na escolha política do gestor, tendo em vista que há um 
baixo leque de nomes disponíveis para a indicação partidária para 
a ocupação da pasta.
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Diante disso, tem-se que cinco enxergam como principal 
razão para a sub-representação feminina o fator cultural, dois a baixa 
participação das mulheres dentro dos partidos e uma as condições 
das mulheres ligadas ao fator histórico. Aliado a isso, foi relatado 
também por uma das entrevistadas, como razão da sub-representação, 
a ausência de políticas públicas de apoio às mulheres com filhos, 
percebida, por exemplo, na ausência de creches.

Em seguida, quando perguntadas se o fato da Secretaria 
ser um ambiente predominantemente masculino era um fator 
impeditivo para a nomeação de mais mulheres, todas as entre-
vistadas afirmaram que não era um fator “impeditivo”, mas que 
pode “inibir” ou “desencorajar” a presença feminina.

Posteriormente, quando perguntadas sobre o exercício da 
função, houve diferenças nas respostas: uma entrevistada acredita 
que não há diferenças entre o exercício da função pelo homem e 
pela mulher, quatro acreditam que há, sim, diferenças no exercício 
da função, a partir da aproximação e sensibilidade às demandas 
da sociedade e três de um zelo maior no exercício da função.

Quando perguntadas se já sofreram alguma forma de rejei-
ção por serem mulheres, quatro entrevistadas afirmaram que 
não sofreram alguma forma de preconceito ou rejeição e quatro 
afirmaram que sim. As quatro entrevistadas que afirmaram não 
ter sofrido rejeição por serem mulheres relataram que já possuíam 
uma imagem forte dentro da burocracia ou nos órgãos externos e, 
por esse fato, as pessoas “já conheciam” a competência delas. As 
outras quatro afirmaram já ter sofrido alguma rejeição durante o 
exercício do cargo ou em outros cargos que já ocuparam, mesmo 
que de forma velada. Uma das entrevistadas relatou que sofreu 
rejeição de um prefeito enquanto ocupava um cargo nacional 
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e outra entrevistada afirmou ter sofrido preconceito assim que 
começou a vida política.

Por fim, com relação à conciliação das atividades da vida 
pública e da vida privada, todas destacaram a necessidade de apoio 
familiar e divisão das atribuições e tarefas da vida privada com seus 
cônjuges ou redes de apoio para um bom desempenho na função. 
Atrelado a isso, foi destacado pelas entrevistadas a necessidade 
de compreensão dos filhos em relação ao pouco tempo disponível 
e a necessidade de otimização desse tempo.

Diante do exposto, percebe-se, em linhas gerais, como prin-
cipais razões para a sub-representação feminina o fator cultural, a 
baixa participação das mulheres dentro dos partidos e as condições 
das mulheres ligadas ao fator histórico e, como um fator adicional, 
a ausência de políticas públicas de apoio às mulheres. Aliado a isso, 
metade das entrevistadas já sofreram algum tipo de preconceito 
antes ou durante o exercício da função. Por fim, as entrevistadas 
destacaram a necessidade de apoio da família, principalmente do 
parceiro, ou de redes de apoio na divisão de tarefas para tornar 
possível a conciliação entre a vida pública e privada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cargo em comissão de Secretário (a) de Estado se con-
figura como um cargo estratégico público de exercício de poder 
que deveria ser visto como uma oportunidade de consolidação 
da representação democrática. Contudo, percebe-se um perfil 
homogêneo ao longo dos diferentes governos, no que se refere à 
questão de gênero, marcado pela baixa participação feminina, bem 
como secretários (as) com ensino superior, experiência à frente 
de Secretarias ou fortes conexões políticas.
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A sub-representação feminina, verificada no percentual 
inferior a 10% do total das 233 nomeações, é resultado, na per-
cepção das nomeadas, principalmente do fator cultural e histórico 
ligados à manutenção de uma sociedade machista e patriarcal, 
da baixa participação das mulheres dentro dos partidos, que 
influencia o leque de nomes disponíveis para nomeação ao cargo 
de Secretária de Estado e da falta de políticas públicas de apoio 
às mulheres com filhos.

Essa sub-representação discutida mostra que, além de evi-
denciar o fenômeno da segregação hierárquica no setor público, a 
composição do secretariado estadual não espelha a diversidade da 
sociedade norte-rio-grandense e, portanto, é pouco representativo. 
Sabe-se que o conceito de representação surgiu no século XV e por 
volta dos séculos XVIII e XIX assumiu um significado similar ao 
atual (PITKIN, 2006), entretanto este conceito é amplo e apresenta 
várias interpretações, de modo que a constatação explicitada 
baseia-se nas interpretações de Phillips (2001), Lavalle, Houtzager 
e Castello (2006) e Miguel (2011) sobre este conceito. Phillips 
(2001) afirma que uma representação efetiva deve espelhar os 
diferentes grupos sociais não só através das ideias, mas também por 
ligações identitárias, alinhando-se perfeitamente com a ideia atual 
de “pluralização e diversificação da representação” (LAVALLE, 
HOUTZAGER e CASTELLO, 2006, p. 86). Ademais, Luis Felipe 
Miguel, defende que a “a qualidade da representação é um indicador 
da qualidade da democracia” (MIGUEL, 2011, p. 56).

Diante disso, como alternativas para a solução do problema 
da sub-representação das mulheres em diferentes espaços, prin-
cipalmente nos postos de comando, Moreira (2009) aponta que 
devem ser adotadas medidas que busquem: “uma igualdade de 
status mediante a desinstitucionalização de padrões de valores 
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culturais que impeçam a equidade participativa” (MOREIRA, 
2009, p. 15). Além do mais, devem-se criar condições favoráveis 
para o crescimento da participação feminina, a partir, por exemplo, 
do aumento do número de creches e da valorização da mulher na 
política partidária. Destaca-se que essas medidas, aliadas as ações 
afirmativas, não contribuiriam, por si só, para uma representação 
paritária, mas contribuiriam para incentivar uma participação mais 
plural, tanto no contexto do gênero, quanto em outros contextos, 
na composição do secretariado e, como resultado, para o fortale-
cimento desse importante cargo estratégico como um instrumento 
de consolidação da representação democrática.
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A DISCRIMINAÇÃO CONTRA A 
MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

Alyane Almeida de Araújo

Objetivo deste estudo é apresentar evidências do enviesa-
mento de gênero na educação infantil e os seus efeitos prejudiciais 
à vida profissional da mulher, notadamente quanto à segregação 
ocupacional e aos atos de discriminação. Parte-se do pressuposto 
de que o ideal de igualdade de direitos entre mulheres e homens 
é uma meta indiscutível para a sociedade que se pretenda ser 
reconhecida como democrática de direito, inexistindo qualquer 
justificativa biológica para impedir os indivíduos a desenvolve-
rem a sua plena habilidade profissional nas mais diversas áreas 
do conhecimento. Por meio de uma revisão bibliográfica em 
recentes pesquisas neurocientíficas e a sua correlação com os 
dados fornecidos por Organizações Internacionais, como a OIT e 
ONU, chegou-se à conclusão de que há uma relação direta entre 
a desigualdade de tratamento na infância em razão do gênero e 
as estatísticas sociais desfavoráveis ao mercado de trabalho da 
mulher. Papeis estereotipados de gênero a respeito de habilidades 
“inatas” da mulher e do homem, onde meninas são ensinadas desde 
cedo a assumirem tarefas domésticas, ao mesmo tempo em que são 
desestimuladas a desenvolverem habilidades em áreas de conhe-
cimento predominantemente masculinas, como as que exigem 
raciocínio lógico e técnico, ocasionam segregação ocupacional e, 
somado a isso, há efeitos adversos na fase adulta, já que a mulher 
passa a arcar com o peso das responsabilidades familiares, além 
de equilibrar esse ônus com uma tentativa de carreira profissional 

CAPÍTULO 10
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bem-sucedida. O excesso de horas em tarefas domésticas não 
remuneradas implica em redução de tempo disponível para qualquer 
outro tipo de atividade, inclusive estudo e trabalho remunerado. 
Por sua vez, o menor tempo disponível no mercado de trabalho 
acarreta restrições às opções de emprego, menor liberdade de 
escolha profissional, limitação na capacidade de gerar renda e 
menor autonomia nas decisões econômicas da família.  Impõe-se 
construir coletivamente o respeito ao exercício do direito de escolha 
quanto à formação educacional e à integração profissional livre de 
preconceitos estereotipados de gênero, ao mesmo tempo em que 
possibilite ao indivíduo vivenciar com plenitude as suas escolhas 
de planejamento familiar.

A conquista de igualdade jurídica entre a mulher e o homem 
foi resultado de um longo período de reivindicações. Atualmente, 
normas nacionais e internacionais consagram a igualdade jurídica 
de gênero. Mas nem sempre foi assim.

Conhecer o processo histórico da conquista de direitos é 
importante na medida em que, como resultado de um construído, 
não é imediato nem perene. Vale destacar, nesse ponto, a consabida 
lição de Norberto Bobbio “os direitos não nascem todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas”, notadamente porque, para defender 
uma conquista, é preciso conhecer mais do que o conteúdo literal 
da norma jurídica que eventualmente a consagre (LOPES, 2006, 
p. 407).

No Brasil, a mulher conquistou o direito à educação formal 
básica com o Decreto Imperial de 15 de outubro de 1827 e o direito 
à educação superior com o Decreto 7.247 de 1879, nesse período 
já estavam funcionando para os homens as Faculdades de Direito 
de Olinda e de São Paulo; o direito ao voto foi conquistado com o 
Código Eleitoral de 1932; o direito à capacidade civil plena somente 
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veio com a Lei 4.121 de 1962, pois antes, de acordo com o art. 6º 
do Código Civil de 1916, a mulher casada era considerada um ser 
relativamente incapaz, sendo o mesmo diploma que preceituava, 
no artigo 242, inciso VII, que “A mulher não pode, sem autorização 
do marido: Exercer profissão”. Os direitos à educação, ao voto, 
à plena capacidade civil e ao livre exercício de profissão foram 
exercidos primeiro pelo homem e muito tempo depois pela mulher.

O Decreto-lei 2.548 de 1940 institucionalizou o pagamento 
de salário inferior pelo só fato de ser mulher, ao dispor sobre a 
possibilidade de as mulheres perceberem salários 10% menores 
do que os pagos aos homens (art. 2º). Cabe advertir que se está 
tratando de um período de apenas cinco décadas atrás.

Sobre o Decreto 7.247, que autorizou as mulheres a cursar 
o Ensino Superior no país, cabe tecer algumas considerações.

O artigo 4º desse Decreto disciplinava o ensino nas escolas 
primárias, onde as disciplinas de “costura simples”, “noções de 
economia doméstica” e “trabalhos de agulha” eram destinadas 
exclusivamente para as “meninas” enquanto que a disciplina 
“noções de economia social” era exclusivamente destinada aos 
“meninos”. Também havia limitação de idade para o início da 
educação feminina, limitação essa que inexistia para o sexo mas-
culino (“art. 4º (...) § 3º Nas escolas do 1º gráo existentes, ou que 
se fundarem, para o sexo feminino, serão recebidos alumnos até 
a idade de 10 annos”).

Além disso, no mesmo diploma, há uma curiosa limitação 
de idade para ingresso da mulher no curso superior obstétrico, 
sendo inexistente essa limitação para o homem, ao mesmo tempo 
em que em todos os cursos cujo acesso foi autorizado à mulher, 
a ela era destinado um espaço separado dos homens: “Art. 24 (...) 
§ 18. Para a inscripção no curso obstetrico: 1º Idade maior de 
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18 annos, sendo homem, e de menos de 30 e mais de 18, sendo 
mulher; (...) § 20. E’ facultada inscripção de que tratam os §§ 16, 
17, 18 e 19 aos individuos do sexo feminino, para os quaes haverá 
nas aulas logares separados”.

Do pleno direito à educação até o seu efetivo exercício, 
passaram-se décadas; e deste até o início da carreira profissional, 
passaram-se outras mais. E mesmo quando o ordenamento jurídico 
previa direitos de igualdade na educação e no trabalho, as estruturas 
sociais não eram favoráveis, pois, andando de mãos dadas com 
as barreiras jurídicas, as barreiras culturais estavam enraizadas.

Da redução salarial à intimidação física, da desqualificação 
intelectual ao assédio sexual, as mulheres tiveram sempre de lutar 
contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo definido 
– pelos homens – como ‘naturalmente masculino’ (RAGO, 2009, 
p. 581-582). Esses obstáculos não se limitavam ao espaço público, 
dentro e fora do mercado de trabalho, abrangendo também o próprio 
espaço privado, no interior da família, onde o trabalho feminino 
fora do lar era tratado de forma hostil pelos seus integrantes.

O excesso de normas proibitivas destinadas à mulher no 
Código Civil se justificava porque, como a função reprodutora da 
mulher é importante para a continuidade da sociedade, havia um 
interesse público civil na manutenção dessa função limitadora de 
liberdades. Desse modo, embora posicionadas desigualmente em 
razão da ‘sua sexualidade’, as mulheres ocupavam uma função 
nuclear no contrato social: a ‘reprodução’ (patrimônio, herança, 
filiação, manutenção da vida cotidiana, a face submersa da eco-
nomia), o que fez com que as leis das ‘mulheres’ foram predomi-
nantemente inscritas nos códigos civis (CORRÊA, 2010, p. 332).

O presente estudo parte do pressuposto de que o ideal 
de igualdade de direitos entre mulheres e homens é uma meta 
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indiscutível para a sociedade que se pretenda ser reconhecida 
como democrática de direito, inexistindo qualquer justificativa 
biológica para impedir os indivíduos a desenvolverem a sua plena 
habilidade profissional nas mais diversas áreas do conhecimento.

Há os que pensam de modo contrário, ou seja, que a igual-
dade material entre o homem e a mulher não é válida e não deve 
ser utilizada como pressuposto. No entanto, para os que assim 
defendem, são utilizados fundamentos outros que não os científicos.

Destaca-se, nesse ponto, que as diferenças biológicas entre 
os sexos não são suficientes para fundamentar a desigualdade 
social vivenciada. Para a correção das injustificáveis desigualdades 
sociais vivenciadas pela mulher e pelo homem, torna-se necessário 
partir do pressuposto teórico da defesa dos direitos de liberdade 
das pessoas de ambos os gêneros, assegurando, para tanto, os 
direitos de igualdade.

O objetivo é apresentar evidências do enviesamento de 
gênero na educação infantil e os seus efeitos prejudiciais à vida 
profissional da mulher, notadamente quando à segregação ocu-
pacional e aos atos de discriminação.

A ORIGEM DO PROBLEMA: O ENVIESAMENTO 
DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Em recente estudo da neurociência levado a cabo por Lin 
Bian et al, publicado na Revista Science (In: Gender stereotypes 
about intellectual ability emerge early and influence children’s 
interests. Science 27 Jan 2017: Vol. 355, Issue 6323, pp. 389- 391), 
pesquisadores encontraram o dado de que as diferenças de men-
talidade sobre a classificação de quem é realmente considerado 
inteligente (really, really smart), a partir de uma autopercepção e 
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percepção dos outros, é encontrado na infância a partir dos seis 
anos de idade.

Antes disso, as crianças se definem e definem os outros sem 
diferenciação de gênero acerca do brilhantismo intelectual. A partir 
dessa idade, porém, as meninas estavam mais propensas a colocar 
os meninos na categoria dos que são “realmente inteligentes”, 
ao mesmo tempo em que se afastavam de jogos ou atividades 
relacionadas com a aptidão para aquela categoria.

A pesquisa demonstrou, por conseguinte, que a propagada 
visão de que os homens tendem a se interessar pelas áreas mais 
técnicas do conhecimento, ao mesmo tempo em que as mulheres, 
em sua maioria (pois há exceções), assim não o fazem, não é uma 
característica inata ou biológica, mas adquirida socialmente.

Na pesquisa foi registrado que “estes estereótipos desencora-
jam a busca das mulheres por muitas carreiras prestigiosas; ou seja, 
as mulheres estão sub- representadas em campos cujos membros 
valorizam o brilho intelectual (como a física e a filosofia)”.

Somado a esse grave enviesamento do gênero quanto à 
capacidade intelectual na escola, há uma expectativa sociocultural 
de que, a partir de uma certa idade, mulheres jovens irão realizar 
a maioria das tarefas domésticas não remuneradas e trabalho de 
cuidado não remunerado (BOUDET et al., 2012; Apud ILO, 2016, 
p. 67). Essa divisão sexual precoce de trabalho segue as mulheres 
em suas vidas adultas.

Uma pesquisa da OIT em 33 países mostrou que o número 
de meninas com idades entre 7-14 anos excedeu em muito o de 
meninos no desempenho de tarefas domésticas, o que muitas 
vezes inclui cuidar dos irmãos mais novos ou mais velhos (ILO, 
2016, p. 67).
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Em muitos países de renda baixa e média, o tempo gasto no 
trabalho não remunerado das mulheres e meninas é agravado pelo 
acesso inadequado à tecnologia básica e infraestrutura, incluindo 
água canalizada e tecnologia doméstica, em particular nas zonas 
rurais (RAZAVI, 2007; Apud ILO, 2016, p. 68). As crises econô-
micas também têm um impacto sobre a extensão e distribuição 
do trabalho de cuidado não remunerado.

Uma pesquisa mostra que a perda de empregos e cortes de 
gastos públicos em benefícios e serviços sociais são tipicamente 
compensados pelo tempo adicional e esforço dedicado pelas mulhe-
res em trabalhos de cuidado e outros trabalhos não remunerados, 
onde essas mulheres agem como uma “rede de segurança de último 
recurso” em crises econômicas (ELSON, 2014; UNRISD, 2010; 
Apud ILO, 2016, p. 69).

Como resultado, as mulheres realizam, em média, pelo 
menos duas vezes e meia mais tarefas domésticas não remuneradas 
e de cuidados do que os homens (ILO, 2016, p. xv). Quando o 
trabalho pago e não pago são levados em conta, os dias de trabalho 
das mulheres tornam-se mais longos do que o dos homens.

A tentativa de combate ao determinismo biológico para 
justificar as desigualdades de gênero teve suas raízes no século 
XVIII, com a publicação de livros e organização de eventos por 
mulheres insatisfeitas em se restringir ao limitado papel que a 
sociedade lhes destinava, mas até os dias de hoje algumas pessoas 
entendem que as diferenças de gênero no mercado de trabalho são 
decorrentes das diferenças biológicas entre a mulher e o homem.

Justificar todas as representações sociais, culturais e eco-
nômicas exercidas pela mulher na sociedade como características 
da sua própria natureza é uma atitude anacrônica e superada. 
Anacrônica, porque a mulher já demonstrou possuir atributos 
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e habilidades fora do espaço privado do lar; superada porque a 
igualdade em direitos políticos, civis e sociais já está declarada 
em inúmeros diplomas legais e não atentaram contra a “natureza 
feminina”.

O “sexismo” é uma atitude discriminatória fundada em 
razão do sexo da pessoa discriminada. Ele pode se manifestar sob 
a forma de “misoginia”, quando a pessoa discriminada é do sexo 
feminino, e “misandria”, quando é do sexo masculino.

A categoria “gênero”, por sua vez, ultrapassa a mera caracte-
rística biológica dos seres para englobar também a manifestação do 
papel social que cada um representa. Essa categoria foi inicialmente 
verificada a partir das interpretações de Lacan e da psicanálise 
de Freud, onde “a masculinidade e a feminilidade são encaradas 
como posições de sujeito, não necessariamente restritas a machos 
ou fêmeas biológicos” (SCOTT, 1992, p. 89).

Uma das principais referências para os estudos sobre gênero 
advém do trabalho da historiadora e feminista americana Joan Scott, 
especialmente seu artigo publicado em 1988, intitulado “Gender: 
A useful category of historical analysis”, relacionando o gênero, 
além da construção social, com um campo no qual ou através do 
qual o poder é articulado (SCOTT, 1988, p. 42-44). Atualmente, 
até mesmo a categorização binária de gênero é refutada, uma vez 
que as possibilidades de existência não podem ser predeterminadas 
pelas formas de heterossexualidade hegemônica, sendo o gênero 
algo que fazemos e não é algo que somos (BUTLER, 2010, p. 25).

A defesa da ideia de sobreposição de um gênero em detri-
mento do outro originou duas formas discriminatórias baseadas 
no gênero: machismo e femismo. Para o machismo, o homem deve 
se sobrepor à mulher na sociedade, por ser detentor de qualidades 
superiores e inerentes; para o femismo, ocorre o oposto.
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Não há que se confundir o femismo com o feminismo. 
Este último designa o movimento de luta chamado por direitos 
de igualdade material em uma sociedade com histórico de desi-
gualdade factual.

O feminismo foi um movimento político iniciado no final 
do século XVIII e início do século XIX, que teve como primeira 
reivindicação a igualdade sobre os direitos políticos (votar e ser 
votada), sociais e econômicos (trabalho remunerado, estudo, pro-
priedade e herança). Após 2ª guerra mundial as reivindicações eram 
o direito ao corpo, ao prazer e contra o patriarcado (submissão). 
Atualmente, o feminismo pós-moderno ou interseccional adverte 
sobre a inexistência de uma experiência feminina monolítica, 
salientando a diversidade racial, econômica, social, religiosa, 
étnica e cultural de cada mulher (JARAMILLO, 2000, p. 37-45).

É preciso lembrar, porém, que as estruturas de dominação de 
uma sociedade androcêntrica atingem a todos, homens e mulheres, 
durante todas as fases da vida (infância, maturidade e velhice). 
Homens e mulheres são vítimas dessa “categorização” de papéis 
sociais vestidas sob a roupagem de papéis biológicos. A figura 
de um homem frágil, sensível e dependente emocional e econo-
micamente é tão discriminada quanto a figura de uma mulher 
forte, racional e independente (adjetivos, por vezes, trocados por 
“durona, insensível, masculinizada e mal-amada”, incapaz de 
seduzir um homem ou constituir uma família).

Somado a isso, a estrutura social construída, tão enraizada 
e longínqua, é reproduzida pela maioria de homens e mulheres. 
Os homens que, mesmo em posição privilegiada, reconhecem 
a injustiça da divisão dos papeis sociais entre os gêneros; e as 
mulheres que, vítimas dessa injustiça, dela tomam consciência e 
lutam para desconstruí-la, ainda são minoria na sociedade.
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Por isso é injusto dizer que a divisão sexual do trabalho 
apenas confere um papel diferente e igualitário, entre os dois 
gêneros, quando apenas um deles desfruta da maior parte do 
poder econômico e político, e, por conseguinte, social e cultural, 
da sociedade. As pessoas que assim entendem justificam a sua 
posição com o falso argumento da autoridade biológica ou divina: 
a Natureza ou Deus fizeram a mulher para procriar e cuidar dos 
filhos e o homem para prover as suas necessidades e protegê-los. 
Atualmente, porém, sabe-se que a função reprodutora da mulher 
é uma opção e o mercado de trabalho remunerado, nas suas mais 
diferentes ocupações profissionais, é acessível a todos.

A SEGREGAÇÃO OCUPACIONAL E A DISCRIMINAÇÃO 
CONTRA A MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

Em edição especial, a Revista Nature abordou a questão 
de gênero, expondo que estudantes do sexo feminino concluem 
consciente e inconscientemente que as carreiras científicas não 
são para elas porque não se veem da mesma forma que os homens 
estudantes, ocasionando um sentimento de não pertencimento, o 
qual não está relacionado à falta de talento (SHEN, 2013, p. 22). 
Além disso, foi observado que as mulheres que se tornam profes-
soras em astronomia, física e biologia tendem a ter menos filhos 
do que os colegas do sexo masculino (1,2 versus 1,5, em média) 
e também têm menos filhos do que desejam (SHEN, 2013, p. 22).

Em um experimento liderado pelo microbiologista 
Handelsman, na Universidade de Yale em New Haven, Connecticut, 
EUA, sua equipe mostrou que os membros da faculdade de ciências 
exibem preconceitos inconscientes contra as mulheres. O Grupo 
de Handelsman pediu para 127 professores de biologia, química e 
física, em seis universidades dos EUA, para avaliar os currículos de 
dois estudantes universitários fictícios (uma mulher e um homem) 



Alyane Almeida de Araújo

227

para um emprego como gerente de laboratório. Os professores 
disseram que ofereceriam à estudante chamada “Jennifer” US$ 
3.730 a menos por ano do que aquele nomeado como “John”, embora 
os currículos fossem idênticos. Os cientistas também relataram 
uma maior aceitação de John como gerente do que Jennifer – “Se 
extrapolar isso para todas as interações que os professores têm com 
os alunos, torna-se muito assustador”, diz Handelsman (SHEN, 
2013, p. 24, em tradução livre). Em outra pesquisa, o seu grupo 
também encontrou em respostas de questionários que, no total de 
1.300 pessoas, 52% das mulheres disseram ter encontrado algum 
preconceito de gênero, contra apenas 2% dos homens entrevistados 
(SHEN, 2013, p. 24).

Christine Wenneras e Agnes Wold, pesquisadoras da 
Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriram em 1997 
que as candidatas a bolsas de estudo a pós-doutoramento tinham 
de marcar 2,5 vezes mais o índice de impacto da publicação para 
terem as mesmas notas que os homens (SHEN, 2013, p. 24). As 
mulheres também não estão no topo. Em um total de 12 companhias 
da indústria científica nos Estados Unidos, entre 129 pessoas da 
Assessoria Científica Superior, 6 eram mulheres. Também foi 
observado que, ao mesmo tempo em que dobrou a quantidade de 
mulheres com Ph.D. na ciência, a quantidade delas em posições 
de liderança reduziu (MCOOK, 2013, p. 26).

Os programas de reintegração surgiram no campo da ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática, dadas as dificuldades na 
retenção de mulheres cientistas após interrupções de carreira. 
Como demonstrado por Mavriplis, as mulheres estão deixando as 
suas carreiras na ciência, tecnologia, engenharia e matemática em 
maior número do que os homens por causa das responsabilidades 
de cuidados (MAVRIPLIS et al., 2010; Apud ILO, 2016, p. 92). A 
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ausência de arranjo de trabalho flexível neste campo significa que 
as mulheres fazem pausas de carreira, mas não podem retornar ao 
trabalho. A principal barreira que impede as mulheres de voltar a 
trabalhar neste campo é o estigma contra a flexibilidade no local 
de trabalho. Além disso, mulheres que regressam às suas carreiras 
depois de uma pausa enfrentam mais a questão da discriminação 
por idade (TANENBAUM; UPTON, 2014; HERMAN, 2015; 
MAVRIPLIS et al, 2010; CECI et al, 2009; Apud ILO, 2016, p. 92).

Consequentemente, as mulheres em carreiras científicas 
que passam alguns anos fora do trabalho veem-se impossibilitadas 
de voltarem à ativa, havendo registro de que algumas agências 
de emprego não aceitam clientes que tenham passado um ou dois 
anos fora do mercado de trabalho (WILLIAMS et al., 2013; Apud 
ILO, 2016, p. 92).

Há uma sobrerrepresentação de mulheres nas ciências 
sociais, administração e direito nos Estados Árabes, Europa Central 
e Oriental, Ásia Oriental e do Pacífico, América Latina e Caribe 
e América do Norte e Europa Ocidental. Com exceção da Ásia 
Central e Estados Árabes, as mulheres estão sub-representadas 
nas ciências.

Um estudo sobre a ausência de mulheres que trabalham em 
ciência, tecnologia, engenharia e matemática na União Europeia 
demonstrou que, embora 29 dos 1.000 graduados do sexo feminino 
tenha uma licenciatura em computação, apenas quatro acabam 
trabalhando no campo da informação e tecnologias de comunicação 
(COMISSÃO EUROPEIA, 2014; Apud ILO, 2016, p. 86).

A mulheres também tendem a optar por entrar em certas 
ocupações ou alterar ocupações no caso de nascimento de filho, 
por causa de sua necessidade de arranjos de trabalho mais flexíveis 
(GREGORY; MILNER, 2009; Apud ILO, 2016, p. 86). A menor 



Alyane Almeida de Araújo

229

quantidade de mulheres empreendedoras (com negócio próprio) 
pode ter uma causa também estimulada na infância. Uma menina 
é educada para ser recatada, contida, educada, evitar situações, ter 
medo do perigo e esperar que alguém a proteja do mal. Enquanto 
um menino é encorajado a enfrentar situações de risco, resolver 
sozinho situações de medo, ser bravio e corajoso, ter iniciativa, 
não esperar por alguém que o proteja ou ajude.

É de sabença comum que a inferiorização da mulher sempre 
se apoiou em discursos pretensamente fundados na natureza, 
devendo-se tomar todo o cuidado ao subtrair da “natureza” a 
justificação para postulados jurídicos, principalmente porque o 
ser humano é uma mistura indissociável de biologia e cultura 
(LOPES, 2006, p. 420).

As imagens de gênero predominantes entre os empresá-
rios e executivos da maior parte das empresas influenciam as 
configurações posteriores das identidades masculina e feminina, 
produzidas social e culturalmente, que determinam, em grande 
parte, as oportunidades e a forma de inserção de homens e mulheres 
no mundo do trabalho (ABRAMO, 2000, p. 130). Significa dizer 
que essas imagens “prévias” à inserção das mulheres no trabalho, 
condiciona e formata a imagem posterior desse mesmo traba-
lho, produzindo efeitos dentro o fora da empresa. Essas imagens 
condicionam intensamente as formas (diferenciadas e desiguais) 
de inserção de homens e mulheres no mundo do trabalho: tanto 
as oportunidades de acesso ao emprego como as condições em 
que este se desenvolve (ABRAMO, 2000, p. 131). É a chamada 
produção e reprodução dos papéis sociais desde as etapas iniciais 
da socialização dos indivíduos e estão baseadas, entre outras 
coisas, na separação entre o privado e o público, o mundo familiar 
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e o mundo produtivo, e na definição de uns como territórios de 
mulheres e outros como territórios de homens.

Laís Abramo cita vários autores que já chamaram a aten-
ção para essa reprodução dos papéis estereotipados de gênero 
no mercado de trabalho, onde Garmendia (1994) assinala que a 
existência de ‘papéis estereotipados’ correspondentes a homens e 
mulheres parece ser a razão principal da segmentação no mercado 
de trabalho, segmentação essa que, por sua vez, está na base do 
diferencial de remunerações que afeta negativamente as mulheres 
e das dificuldades maiores destas para conseguir conservar seus 
postos de trabalho e ascender nas suas carreiras; Maruani (1993) 
discute a importância da dimensão de gênero na construção social 
da noção de qualificação (ou seja, nos diferentes valores sociais 
atribuídos a cada tipo de trabalho, que podem ser bastante inde-
pendentes de seus conteúdos técnicos), afirmando que a noção 
de qualificação está no centro das desigualdades profissionais 
socialmente construídas entre homens e mulheres; e Humphrey 
(1987) alerta que a divisão sexual do trabalho é um processo 
que não se resume em alocar homens e mulheres em estruturas 
ocupacionais, perfis de qualificação e tipos de postos de trabalho 
já definidos (ABRAMO, 2000, 130-131). A autora conclui que, da 
mesma maneira em que a qualificação é uma construção social 
fortemente sexuada, o sistema sexo/gênero sugere questões à 
política de recursos humanos, pois essas imagens de hierarqui-
zação e de exclusão são uma dimensão fundamental do processo 
de constituição das categorias que vão estruturar a definição dos 
postos de trabalho e dos perfis de qualificação e competência a 
eles associados.

O trabalho se constitui, pois, em espaço público de reprodu-
ção da divisão sexual do trabalho existente no interior da família. A 
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segregação ocupacional existente corrobora e mantém esse “estado 
de coisas”. Tratar o mercado de trabalho como o ambiente ideal 
para pessoas desimpedidas de obrigações familiares, perpetua 
a ideia de que lugar de mulher é em casa e, se no trabalho, em 
algum posto inferior ao ideal de trabalhador que jamais pode 
engravidar ou “perder” tempo cuidando de tarefas domésticas. 
Poder engravidar é uma possibilidade específica das mulheres e, 
portanto, a visão do ideal do trabalhador é masculina. Ou seja, 
sexista. Em outras palavras, se o ideal de trabalhador eficiente 
e competente é o homem, à mulher não caberá senão um papel 
secundário (baixos salários, funções hierarquicamente inferiores, 
setores ocupacionais menos valorizados, etc.).

Não se olvida a existência de mulheres que não engravi-
dam e optam por não assumir responsabilidades familiares com 
idosos ou pessoas com deficiência. No entanto, que esse seja um 
verdadeiro direito de escolha e não uma coerção implícita para 
sucesso na carreira profissional. Jamais se pode falar em liberdade 
de escolha se uma das opções aniquila o valor agregado do que 
se tem como objetivo. Acima de tudo, as crianças e os idosos são 
responsabilidade da família e não exclusivamente da mulher.

O potencial para gerar filhos não faz da mulher um ser 
destinado a tal tarefa. Torna-se necessário desvincular a ideia da 
condição nata da mulher como mãe, pois a mulher, como todo ser 
humano, é livre e autônomo para fazer suas próprias escolhas a 
respeito da sua vida privada. No entanto, para que essa escolha 
seja livre, torna-se imprescindível retirar da maternidade o ônus 
social que a mulher carrega sob os ombros. A família é respon-
sabilidade de ambos, homem e mulher, não havendo mais lugar 
para a distinção “homem-provedor” versus “mulher-reprodutora”.
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A quebra desse estado proporciona uma mais igualitária 
distribuição de poder econômico e político às mulheres, que só 
então poderiam desfrutar da verdadeira liberdade de escolha a 
respeito da vida familiar e da vida profissional. É um processo 
lento, mas já está acontecendo há pelo menos duas décadas no 
Brasil.

Nesse ínterim, cabe fazer uma distinção entre a paridade de 
gênero e a igualdade de gênero, onde a primeira significa apenas 
um conceito numérico e sua realização implicaria, por exemplo, 
que a mesma proporção de meninas e meninos – em relação a 
seus respectivos grupos etários – seja registrada no sistema de 
educação e participação plena no primário e no ciclo secundário. 
Já a igualdade de gênero seria um conceito mais complexo e uma 
meta mais ambiciosa além de mais difícil de ser medida, pois 
implicaria em iguais possibilidades de acesso à educação de alta 
qualidade, direito aos mesmos métodos pedagógicos e currículos 
livres de estereótipos e de orientação e aconselhamento acadêmico 
inalterado por preconceitos sexistas, igualdade de resultados, em 
termos de duração da escolaridade, realizações de aprendizagem, 
e qualificações acadêmicas e, mais amplamente, a igualdade 
de oportunidades de emprego e de ganhos por qualificações e 
experiências semelhantes (PIMENTEL, 2010, p. 313).

Simone de Beauvoir já havia alertado para o fato de que, 
ao julgar as realizações profissionais da mulher e quando a partir 
delas se pretende antecipar-lhe o futuro, cumpre não perder de vista 
o conjunto de fatos que insere a mulher no seio de uma situação 
atormentada, escravizada ainda aos encargos tradicionalmente 
implicados na feminilidade, na entrada de uma carreira profissional. 
Pois é sempre difícil ser um recém-chegado que tenta abrir caminho 
através de uma sociedade hostil ou, pelo menos, desconfiada da 
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sua própria capacidade e eficiência. Prossegue a autora afirmando 
que, durante seus estudos tão decisivos de sua carreira, é raro que a 
mulher aproveite francamente suas possibilidades: muitas sofrerão 
mais tarde as desvantagens de um mau início, sendo entre 18 e 30 
anos que os conflitos atingem o máximo de intensidade e é esse 
o momento em que o futuro profissional se decide (BEAUVOIR, 
1967, p. 467).

É certo que hoje, passados cinquenta anos da obra escrita, 
houve uma postergação da decisão sobre a maternidade e sobre 
a assunção de encargos familiares durante a vida profissional 
produtiva da mulher; mas não menos certo, porém, é que esse 
fato, em vez de infirmar, confirma o que foi dito por Simone de 
Beauvoir, pois a maioria das mulheres assim o fazem em razão 
da influência que isso trará para a vida profissional.

As palavras da autora permanecem atuais ao proclamar que a 
mulher de hoje se encontra esquartejada entre o passado e o futuro; 
apresentando-se o mais das vezes como uma mulher fantasiada de 
homem e não se sente à vontade tanto em sua carne de mulher como 
em sua vestimenta de homem. “É preciso que mude de pele e corte 
suas próprias roupas”, sentencia a autora, o que seria alcançado 
apenas por uma evolução coletiva; citando uma frase de Stendhal, 
“É preciso plantar de uma só vez toda a floresta”, ela conclui que 
se supormos uma sociedade em que a igualdade dos sexos seja 
concretamente realizada, essa sociedade afirmar-se-á como nova 
em cada indivíduo (BEAUVOIR, 1967, p. 494).

A questão permanece, portanto, atual e complexa, pois a 
entrada da mulher no mercado de trabalho ainda se dá em uma 
sociedade predominantemente machista. Após não encontrar 
mais lugar para a mulher do passado, também não encontra lugar 
na mulher do futuro, que seria aquela que vive em condições de 
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igualdade com o homem. Os vários resquícios do passado na vida 
atual da mulher a coloca em linha de frente na batalha do combate 
ao determinismo biológico que afeta a todos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visão do macho provedor e da fêmea reprodutora já não 
encontra fundamento na sociedade atual. Os machos já não saem 
mais para caçar e pescar o que comer e as fêmeas já não repro-
duzem de forma predestinada a se limitarem a isso. O acesso 
aos alimentos se dá através do trabalho remunerado de ambos os 
gêneros, os quais também têm acesso a um prévio planejamento 
familiar antes do nascimento do filho, se quiserem.

A mulher e o homem são seres capazes, autodeterminados, 
autônomos e iguais na liberdade da escolha da carreira profissional 
e da formação da família. Ou deveriam ser, caso a igualdade de 
gênero no mundo dos fatos refletisse a igualdade de gênero no 
mundo dos diplomas legais.

A realidade, porém, está bem distante disso. Papeis estere-
otipados de gênero a respeito de habilidades “inatas” da mulher e 
do homem tem ocasionado uma grave injustiça social. Meninas são 
ensinadas desde cedo a assumirem tarefas domésticas, ao mesmo 
tempo em que são desestimuladas a desenvolverem habilidades em 
áreas de conhecimento predominantemente masculinas, como as 
que exigem raciocínio lógico e técnico. Somado a isso, quando se 
tornam adultas, passam a arcar com o peso das responsabilidades 
familiares, além de equilibrar esse ônus com uma tentativa de 
carreira profissional bem-sucedida.

O excesso de horas em tarefas domésticas não remuneradas 
implica em redução de tempo disponível para qualquer outro tipo 
de atividade, inclusive trabalho remunerado. Por sua vez, o menor 
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tempo disponível no mercado de trabalho acarreta restrições às 
opções de emprego, menor liberdade de escolha profissional, 
limitação na capacidade de gerar renda e menor autonomia nas 
decisões econômicas da família. A busca de um emprego com 
condições de trabalho compatíveis com as responsabilidades 
familiares, uma vez que assumem a maior parte, cria situações 
de vulnerabilidade, com aceitação de postos informais ou menor 
remunerados para a mulher.

Ainda assim, quanto conquistam uma colocação profis-
sional, as mulheres têm o seu comprometimento profissional e 
produtividade colocados em cheque quando confrontadas com as 
responsabilidades familiares, o que significa que são demanda-
das em uma escala maior para afirmarem e reafirmarem serem 
profissionais eficientes. Ainda que o absenteísmo profissional 
masculino possa ser encontrado de variadas formas, como tempo 
improdutivo, distrações, ausência de foco, atrasos, etc. é a mulher 
que sempre carrega a pecha da dúvida do patrão em não ser uma 
trabalhadora “totalmente dedicada” ao trabalho.

Milhões de mulheres sofrem discriminações cotidianas pelo 
simples fato de serem mulheres ou mães. As que não passaram 
pela maternidade são atingidas pelo preconceito por simplesmente 
um dia virem a ser; as que já passaram, por ter se realizado o que 
era apenas um risco em potencial. Ambas sofrem. As primeiras 
são cotidianamente confrontadas pela sociedade quanto às suas 
opções de formação de família e de planejamento familiar; as 
segundas, esforçam-se para aumentar a sua produção, além do que 
já produzem de forma não remunerada, para provar cotidianamente 
que pode ser mãe e profissional eficiente ao mesmo tempo.

A mulher, para assumir o papel da “profissional eficiente”, 
viu-se obrigada a eliminar todas as características que poderiam 



A discriminação contra a mulher no mercado de trabalho

236

remeter ao estigma da ineficiência enquanto mulher destinada 
a utilizar seu tempo como cuidadora de membros da família e, 
assim, conquistar seu espaço em parâmetros de igualdade com o 
homem. Esse modelo masculino como parâmetro de igualdade 
bem-sucedida entre os sexos nada mais é do que a confirmação 
da desigualdade.

Faz-se necessário combater essa influência através da luta 
contra os estereótipos de gênero e normas a partir de uma idade 
precoce, incentivando meninas a entrarem em áreas dominadas 
por homens. Esse incentivo pode envolver programas de educação, 
treinamento, orientação e exposição. Para os meninos também pode 
haver o contraponto, uma vez que reforçará a ideia de que os homens 
também podem ser bem-sucedidos em áreas predominantemente 
femininas, como os cuidados com as crianças.

A formação do ser humano depende das principais influên-
cias recebidas na primeira infância. Isso vai refletir nos índices de 
escolaridade, desenvolvimento tecnológico e cultural e participação 
política. Também reflete igualmente na redução dos índices de 
criminalidade, violência, delinquência e corrupção política.

Impõe-se construir coletivamente o respeito ao exercício do 
direito de escolha quanto à formação educacional e à integração 
profissional livre de preconceitos estereotipados de gênero, ao 
mesmo tempo em que possibilite ao indivíduo vivenciar com 
plenitude as suas escolhas de planejamento familiar.

Após um passado histórico de imposição de desigualdades 
jurídicas limitadoras de liberdade e autonomia de um dos gêneros, 
torna-se imprescindível criar um momento em que haja a igualdade 
promocional de liberdade e autonomia para todas as pessoas, 
independentemente do gênero.
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AUTONOMIA ECONÔMICA E 
MERCADO DE TRABALHO: 

uma análise do perfil de 
mulheres do Rio Grande do Norte 

Tayssa Figueiredo Moura

A conquista da autonomia econômica feminina está inti-
mamente relacionada à inserção no mercado de trabalho. Sabe-se 
também que essas duas variáveis sofrem consequências do contexto 
econômico e social em que mulheres estão imersas. Assim, o 
presente artigo tem como principal objetivo avaliar os perfis 
socioeconômicos de grupos de mulheres nos dez territórios das 
mulheres do Rio Grande do Norte, no que diz respeito aos fatores 
que influenciam na inserção no mercado de trabalho e a conquista 
da autonomia econômica. Para tanto, a metodologia de pesquisa 
será estruturada em três etapas: I) Coleta de dados; II) Revisão 
bibliográfica; e III) Análise dos dados. Os resultados informam 
que, as entrevistas, em sua maioria (75,9%) são mulheres adultas 
com idade entre 20 e 50 anos. Além disso, 80% das mulheres 
possuem filhos. Os dados de nível de escolaridade são relevantes 
para observar que muitas mulheres possuem baixo nível educa-
cional, configurando 30% com ensino fundamental incompleto. 
Um fato que chamou atenção foi a baixa remuneração salarial, 
72% recebem até 1 salário mínimo, trabalhando de 30 a 40 horas 
semanais. Com relação a autonomia econômica, 65,7% informam 
não possuí-la. 

CAPÍTULO 11



Autonomia econômica e mercado de trabalho

240

A consolidação da mulher no mercado de trabalho é um fato 
crescente, reflexo do enfrentamento feminino às barreiras impostas 
pela sociedade. Embora muitas barreiras, ditas formais tenham 
sido superadas existem as barreiras invisíveis que são aquelas 
relacionadas à divisão sexual de trabalho, na qual as mulheres 
seguem responsáveis pelo cuidado e pelos afazeres domésticos já 
que, dentro das famílias, os homens não assumiram essas tarefas 
de forma igualitária.  

Outra realidade encarada pelas mulheres é a precarização do 
trabalho, muitas vezes consequência da dificuldade de conciliação 
dos cuidados e afazeres domésticos com um trabalho remunerado 
formal. Com isso, a autonomia econômica das mulheres torna-se 
afetada. Desta forma, o artigo pretende responder como os fatores 
socioeconômicos influenciam na inserção das mulheres no mercado 
de trabalho e na conquista da autonomia econômica.

Assim, o presente artigo tem como principal objetivo avaliar 
as diferenças entre os perfis socioeconômicos das mulheres do Rio 
Grande do Norte, no que diz respeito aos fatores que influenciam 
na inserção no mercado de trabalho e a conquista da autonomia 
econômica. Especificamente, apresentando os dados coletados 
e informações do perfil das mulheres do Rio Grande do Norte, 
analisando-os e propondo estratégias de fortalecimento econômico 
com base nas demandas identificadas por elas.

O Rio Grande do Norte é composto por 167 municípios sendo 
que 161 deles participam de algum dos 9 Territórios Rurais do 
estado. De acordo com a divisão da Secretaria de Desenvolvimento 
Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA), 
os 9 Territórios Rurais do RN são: 1) Açu - Mossoró, 2) Agreste 
Litoral Sul, 3) Alto Oeste, 4) Mato Grande, 5) Potengi, 6) Seridó, 
7) Sertão Central Cabugi e Litoral Norte, 8) Sertão do Apodi e 9) 
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Trairi. Alguns municípios não estão inseridos nessa divisão, Natal, 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz, 
que formam o Território (10) - Terra dos Potiguaras - ainda não 
homologado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável e Solidário (CONDRAF).

Considerando a divisão do Rio Grande do Norte apresentada 
no parágrafo anterior, para esta pesquisa foram realizadas oficinas 
diagnósticas com grupos de mulheres nos municípios: 1) Mossoró, 
2) Nova Cruz, 3) Alexandria, 4) Ceará-Mirim e João Câmara, 5) 
São Paulo do Potengi, 6) Caicó, 7) Angicos, 8) Severiano Melo, 
9) Jaçanã, 10) Natal, totalizando 11 municípios. Nessas oficinas 
foram aplicados questionários de abordagem quali-quantitativa para 
coleta de dados a respeito do perfil socioeconômico das mulheres. 

Essa pesquisa é importante, pois ajudou a identificar perfil 
socioeconômico de grupos de mulheres do RN, além de favorecer 
a elaboração de estratégias para inserção e permanência dessas 
mulheres no mercado de trabalho e consequente conquista da 
autonomia financeira. Além disso, possibilitou que as mulheres 
elaborassem planos de ação para a busca da autonomia das mesmas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Uma grande proporção de mulheres ingressa e compõe 
um quadro de trabalho marcado pela indigna remuneração, con-
dições de trabalho precárias, baixa proteção social, com grande 
parte delas exercendo o trabalho doméstico. Neste contexto, para 
compreender o enquadramento das mulheres no mercado de tra-
balho, subdividiu-se a fundamentação teórica em três linhas: 2.1) 
Acontecimentos históricos que marcaram a inserção das mulheres 
no mercado de trabalho; 2.2) Precarização do trabalho feminino; 
2.3) Autonomia econômica das mulheres.
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ACONTECIMENTOS HISTÓRICOS QUE MARCARAM A 
INSERÇÃO DAS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO

Na antiguidade, o trabalho produtivo era visto como função 
característica do homem, sendo a mulher destinada apenas aos 
cuidados com a casa e a família. Mas esse paradigma começou 
a mudar com a Revolução Francesa (1789). Nesse período as 
mulheres passaram a atuar na sociedade e conquistaram direitos, 
essas mudanças marcaram a atuação da mulher no trabalho e 
proporcionaram conquistas políticas, direitos entre os sexos e 
busca à instrução (BAYLÃO, 2014).

De acordo com Baylão (2014, apud ZAMARIOLLI, 2012) 
juntamente com a grande absorção da mão de obra feminina pelas 
indústrias, durante a Revolução Industrial do século XVIII, ocorreu 
a exploração dessa força de trabalho. O trabalho das mulheres nas 
fábricas era bastante lucrativo para o empregador, tendo em vista 
que os salários eram muito baixos e a carga horária de trabalho 
aproximava-se de 17 horas diárias. Nesse cenário surgiram as 
manifestações operárias com o intuito de diminuir a carga horária 
de trabalho para 8 horas diárias. 

No período pós I e II Guerras Mundiais muitos homens 
morriam durante as guerras ou eram mutilados, isso provocou 
a necessidade das mulheres viúvas de trabalharem para garantir 
o sustento da família. Embora estes trabalhos fossem mal vistos 
pela sociedade e pouco remunerados, as mulheres não desistiram 
de lutar pela inserção no mercado de trabalho (PROBST, 2013).

Os movimentos políticos e sociais ocorridos no mundo 
entre as décadas de 60 e 70 ocasionaram mudanças de padrões na 
sociedade, influenciado principalmente as mulheres a estudarem 
e participarem mais do mercado de trabalho. A partir de então 
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a porcentagem de mulheres economicamente ativa tem crescido 
bastante (PEREIRA; SANTOS; BORGES; 2005). 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO FEMININO

Uma luta constante enfrentada pelas mulheres trata-se da 
dupla jornada de trabalho. Segundo Carvalhal (2012), muitas 
vezes as mulheres precisam conciliar as tarefas domésticas com o 
trabalho assalariado, em consequência disso surge a alternativa de 
realização do trabalho domiciliar (trabalho artesanal, autônomo, 
confecção de produtos, agricultura). Carvalhal considera ainda que, 
o trabalho domiciliar pode ser visto como uma extrema exploração, 
provocando a precarização e tendência à salários baixos.

No Brasil, os dados do IBGE/Censos Demográficos 
demonstram a crescente participação feminina na População 
Economicamente Ativa (PEA). Em 1950, a participação feminina 
na PEA era de 13,6%; em 2010, este número se elevou para 49,9%. 
Essa tendência, porém, não se reproduz, quanto ao crescimento 
das mulheres no conjunto dos empregados, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) /IBGE. 
Em 1976, sua participação era de 30,3% e, em 2002, de 35,8%. A 
disparidade entre esses dois indicadores, muitas vezes, é decorrente 
da inserção das mulheres em atividades informais e precárias. 

AUTONOMIA ECONÔMICA DAS MULHERES 

Empoderamento é um conceito novo, que ganhou força 
durante a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijing 
(Pequim), no ano de 1995, para fortalecer e impulsionar a partici-
pação das mulheres nos espaços de decisão, além de proporcionar 
a institucionalização de políticas que favoreçam a redução da 
desigualdade de gênero. Sendo assim, empoderamento trata-se, 
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também, da capacidade de as mulheres conquistarem autonomia, 
seja ela física, política, cultural ou econômica. 

A perspectiva de autonomia econômica refere-se à capa-
cidade de a mulher fornecer o seu próprio sustento financeiro 
através de seu trabalho, sendo capaz, também, de assumir os gastos 
financeiros de pessoas dependentes, como os filhos. Além disso, 
a autonomia econômica possibilita o acesso à educação, formação 
continuada, capacitação para o mercado de trabalho e acesso às 
políticas públicas que ajudem na permanência das mesmas no 
mercado de trabalho.

METODOLOGIA

Para tanto, a metodologia de pesquisa será estruturada em 
três etapas: I) Coleta de dados; II) Revisão Bibliográfica; e III) 
Análise dos dados.

Em primeiro momento, para coleta de dados, foram articula-
das pela equipe do projeto “Mulheres Conquistando Autonomia”, 
reuniões com grupos de mulheres em 11 cidades do Rio Grande 
do Norte. Para a escolha dos municípios visitados, utilizou-se a 
organização do RN em 9 Territórios Rurais proposto pela Secretaria 
de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (SDT/MDA), além de considerar o Território Terra 
dos Potiguaras, não homologado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CONDRAF). 
O total da amostra foi de 231 mulheres. Nestes encontros foram 
realizadas oficinas de construção coletiva sobre autonomia econô-
mica, além da aplicação de questionário de abordagem quantitativa 
e qualitativa para estudar o perfil socioeconômico e a autonomia 
das mulheres. 
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Na segunda etapa, realizou-se levantamento dos temas 
pertinentes à pesquisa, para tanto, primeiramente coletou-se arti-
gos sobre a temática em duas bases de dados (Scielo e o Google 
Acadêmico), através da aplicação combinada das palavras chaves de 
pesquisa (Mulheres + Mercado de Trabalho; Mulheres + Autonomia 
Econômica; Inserção + Mercado de Trabalho + Mulheres no Rio 
Grande do Norte), em seguida, efetuou-se a leitura do material 
obtido destacando-se os aspectos mais relevantes para a pesquisa. 
Por último, foi executada a análise dos dados primários, coletados 
durante as oficinas diagnósticas nos territórios. Para isso buscou-se 
avaliar criticamente as respostas, a fim de entender como as 
variáveis interferem na inserção das mulheres no mercado de 
trabalho e na conquista da autonomia econômica.

RESULTADOS

Todas as variáveis presentes no instrumento de estudo 
são importantes para avaliação da inserção das mulheres do Rio 
Grande do Norte no mercado de trabalho e, consequente, conquista 
da autonomia econômica. O questionário apresenta cinco seções: 
I) Perfil das entrevistadas; II) Domicílio; III) Escolaridade; IV) 
Trabalho e Renda e V) Autonomia Econômica.

No que se refere ao perfil das entrevistadas, a maioria 
são mulheres são adultas com idade entre 20 e 50 anos (75,9%). 
Apenas 4,4% possuem menos de 20 anos e 19,7% mais de 51 anos. 
A pesquisa indicou que mais de 80% são mães. O território onde 
mais se registrou mulheres mães foi o Terra dos Potiguaras, nesse 
território todas as respondentes são mães, sendo que 78,6% delas 
têm mais de três filhos. De maneira oposta, o maior número de 
entrevistadas sem filhos foi registrado no território Açu-Mossoró, 
71,4%. Na figura 1, pode ser visto a quantidade de filhos das 
entrevistadas por território. 
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Figura 1 – Quantidade de filhos das entrevistadas por território do Rio Grande do Norte

Fonte: Banco de dados primários do projeto Mulheres Conquistando Autonomia.

Procurou-se saber se no domicílio da respondente residia 
algum idoso e qual a pessoa responsável pelos cuidados com o 
mesmo. Das mulheres que responderam a esta pergunta, 31,7% 
afirmaram ter idosos no lar e a maioria informou que as respon-
sabilidades de cuidado se destinavam a elas mesmas. Além dos 
cuidados com os idosos, filhos e maridos presentes no domicílio, 
as mulheres ainda precisam realizar as tarefas domésticas.

Com relação à divisão das tarefas do lar, 74,8% das mulheres 
entrevistadas informaram compartilhá-las com outros membros 
da família. Apenas no território Sertão do Apodi a resposta da 
maioria foi diferente dos demais territórios, no qual 55% das 
mulheres disseram que apenas elas realizam as tarefas domésticas. 

A avaliação da escolaridade das mulheres revela muito sobre 
as condições de trabalho, desde as dificuldades de inserção até o 
salário recebido. Com relação a essa variável, o maior percentual 
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foi registrado para a categoria Ensino Fundamental Incompleto, 
com 30% do total das respondentes. Ao verificar separadamente 
cada território, apenas em Alto Oeste e Açu-Mossoró essa categoria 
apresentou baixa representatividade, 5,6% e 0% respectivamente. 
Em seguida, o maior percentual apresentado é para a classe Ensino 
Médio Completo, com 26,6%. Novamente essa categoria não fez 
parte de Açu-Mossoró, as mulheres entrevistadas nesse território 
estão cursando o ensino superior (71,4%) ou já concluíram o ensino 
superior (28,6%). Os dados referentes ao grau de escolaridade 
podem ser observados na figura 2.

Figura 2 – Grau de escolaridade por território do Rio Grande do Norte

Fonte: Banco de dados primários do projeto Mulheres Conquistando Autonomia.

Com relação ao Trabalho e Renda, 63,3% afirmaram rea-
lizar algum tipo de atividade remunerada, seja em tempo parcial, 
integral ou eventual, mas a renda individual da grande maioria é 
baixa, 71,6% recebe até um salário mínimo. Para cada território, 
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esse percentual é bem visto e expressa à maioria para todos eles. 
Os resultados são mostrados na figura 3.

Figura 3 – Renda individual das entrevistadas por território do Rio Grande do Norte

Fonte: Banco de dados primários do projeto Mulheres Conquistando Autonomia.

Além disso, 73% das mulheres que trabalham contribuem 
com o pagamento total ou parcial das contas da casa. Esse percen-
tual ressalta a participação marcante da mulher nas finanças da 
família, reforçando o perfil de autonomia e maior independência 
econômica.

Apenas no território Alto Oeste não foi registrado mulhe-
res que trabalham com a agricultura. 41,5% das respondentes 
trabalham no setor da agricultura, em seguida aparece o grupo de 
mulheres empregadas no setor público (20,5%). Os dados aponta-
ram que 32,3% estão vinculadas ao trabalho como empregadas. Em 
contrapartida, 27,3% são donas do próprio negócio. Na figura 4 é 
mostrada a distribuição, por território, da área que a entrevistada 
está vinculada no mercado de trabalho.
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Figura 4 – Área que a mulher está vinculada ao mercado 
de trabalho por território do Rio Grande do Norte

Fonte: Banco de dados primários do projeto Mulheres Conquistando Autonomia.

Do total de mulheres entrevistadas, 30% afirmaram traba-
lhar de 30 a 40 horas semanalmente. Ao analisar cada território, 
nota-se que a quantidade de horas de trabalho e o percentual de 
mulheres que não trabalham, difere bastante. Essa discrepância é 
razão do perfil social, econômico e educacional de cada público. 
Por exemplo, no território Terra dos Potiguaras as entrevistadas 
possuem baixo grau de escolaridade, todas têm filhos, dedicam 
maior tempo às tarefas domésticas, 57,1% não exerce atividade 
remunerada, além de outros fatores que dificultam a inserção 
dessas mulheres no mercado de trabalho formal. 

Dentre as mulheres entrevistadas, as que consideraram 
ter conquistado a autonomia atingem um patamar mediano de 
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34,3%, com destaque para o território do Agreste com 70% entre 
as respondentes.

Em média 68,56% das mulheres participam de atividades 
de capacitação e/ou formação. Tal número ainda é incipiente 
se comparado a amostra analisada de 231 entrevistas durante a 
pesquisa, demonstrando que tal atividade é privilégio apenas para 
algumas mulheres. Em termos de participação em associações, 
destaca-se a atuação em maior escala em sindicatos, seguidos de 
associações locais e/ou regionais. Outro ponto em notoriedade 
relaciona-se a não participação em um ou mais campos associativos 
dos territórios que abrangem a Região Metropolitana e Sertão do 
Apodi.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi desenvolvido para analisar o perfil de 
mulheres do estado do Rio Grande do Norte, bem como, responder 
ao problema e aos objetivos propostos.

O problema está centrado na necessidade de se conhecer 
melhor o perfil socioeconômico das mulheres, avaliar como as 
diferenças entre esses perfis influenciam na inserção da mulher 
no mercado de trabalho, por exemplo, qual a relação entre a esco-
laridade e a média salarial recebida, a quantidade de filhos e a 
porcentagem de desempregadas, entre outros fatores que implicam 
na conquista da autonomia econômica.

O objetivo geral do estudo foi atingido ao serem analisados 
os dados coletados e fundamentos relacionados ao tema deste 
estudo, com destaque aos seguintes pontos: a precarização do 
trabalho feminino; os baixos salários recebidos pelas mulheres; a 
responsabilidade do cuidado com os idosos presentes no domicílio; 
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a porcentagem alta de mulheres que disseram não possuir auto-
nomia econômica (65,7%). 

Este estudo possibilitou compreender melhor a realidade 
socioeconômica de mulheres dos dez territórios do RN, além de 
colaborar para a identificação de estratégias que promovam o 
fortalecimento da autonomia das mesmas. Para cada território 
em estudo, as demandas eram bem singulares e correspondiam 
ao perfil das respondentes. Exemplificando, no território Açu-
Mossoró muitas mulheres trabalham na área da saúde, por isso 
foi bem apontado cursos de capacitação nessa área. Em outros 
territórios, onde a maioria das mulheres são artesãs, agricultoras 
ou realizam algum trabalho autônomo, as necessidades eram mais 
voltadas a oficinas de economia solidária e cursos que ajudem a 
diversificar e melhorar a produção.

As pesquisam também ajudaram a reconhecer que elas 
estão procurando capacitação, profissionalização e especialização, 
por reconhecer que através do conhecimento será possível entrar 
mais rapidamente e permanecer no mercado de trabalho. Muitas 
que interromperam os estudos após o casamento ou maternidade 
sentem à vontade de voltar a estudar, pois admitem que desta forma 
elas conseguiriam melhores oportunidades de emprego, melhores 
salários, além desse tornarem mais independentes. 

O levantamento de informações sobre essas mulheres 
colaborou também com a produção do plano de ação para as 
demandas. Depois de coletados os dados, analisados, as deman-
das identificadas e priorizadas pelas mulheres, procedeu com 
a formulação do plano de ação, também feito pelas mulheres 
entrevistadas. Com esse plano de ação feito, é possível que as 
demandas se tornem mais concretas e sejam postas em prática, 
pois nele elas estabelecem metas, prazos, quais os parceiros que 
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podem colaborar com a execução da demanda, em resumo é uma 
metodologia para organizar e visualizar as demandas.

As pesquisas também possibilitaram identificar os principais 
desafios e dificuldades com os quais as mulheres se deparam e que 
estão relacionados ao trabalho: o primeiro e mais difícil de superar 
é o impasse de continuar os estudos, participar de atividades de 
formação e capacitação. A segunda dificuldade é a precarização 
do trabalho acompanhado de baixos salários. Em terceiro lugar e 
seguintes, estão a dupla jornada de trabalho e falhas nas políticas 
públicas.

Como sugestão para estudos futuros, seria de grande rele-
vância pesquisas sobre políticas públicas nesses territórios do RN, 
com o objetivo de identificar se os direitos das mulheres estão 
bem assegurados, de modo que a autonomia delas seja favorecida.
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ANÁLISE DO PERFIL DAS MULHERES 
EMPREENDEDORAS DO RN
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Rayane Teixeira de Brito

Nos últimos anos foi constatado um aumento significativo 
de mulheres empreendedoras no Brasil e no mundo. Ainda, as 
mulheres cada vez mais vêm preenchendo este espaço, em razão 
das mesmas possuírem características natas do empreendedorismo, 
o que demonstra uma vantagem de empreender. A participação das 
potiguares no ramo empresarial vem crescendo significantemente 
e já são maioria nas principais áreas do microempreendedorismo 
individual. O principal objetivo da pesquisa é analisar o perfil das 
mulheres empreendedoras atuantes no estado do Rio Grande do 
Norte e os fatores que as levaram a empreender. A metodologia 
empregada consistiu em dois momentos fundamentais, inicialmente 
foi realizada uma pesquisa nas bases de dados a fim de obter 
trabalhos relevantes que serviram de base para a fundamentação 
teórica e em seguida foi efetuado uma survey com as mulheres 
empreendedoras do Rio Grande do Norte para reunir os dados com 
o propósito de compreender o perfil das mesmas. Os resultados 
revelam que a maioria das mulheres (72,24%) tem idade entre 
25 a 45 anos, 61,98% são casadas, 75,67% possuem graduação 
e especialização, 67,30% tem total controle sobre a gerencia do 
seu negócio, 67,30% atuam no comércio e serviços e 80,22% do 
faturamento bruto anual é de até 360 mil reais.

CAPÍTULO 12
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Esta pesquisa foi financiada pelo projeto “Mulheres 
Conquistando Autonomia Econômica: ações para inserção e 
permanência das mulheres do Rio Grande do Norte no mundo 
do trabalho” – 692015 – SPM/FUNPEC/UFRN.

O empreendedorismo é uma ferramenta chave para o 
desenvolvimento e crescimento econômico de um país gerando 
empregos e aumentando a capacidade de inovação. A crescente 
busca pelo empreendedorismo aumentou significativamente nos 
últimos anos principalmente pelas mulheres, contribuindo para 
o aumento da autonomia financeira.

Os dados mais recentes do Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM, 2017), relacionados aos comportamentos e atitudes empre-
sariais revelam que 40,2% da população brasileira economicamente 
ativa veem boas oportunidades para iniciar uma empresa na área 
onde vivem e 27,7% pretendem abrir um novo negócio dentro 
de três anos, classificando o Brasil em décimo nono entre os 65 
países pesquisados (GEM, 2017).

Este trabalho justifica-se, em razão das mulheres do Rio 
Grande do Norte estarem cada vez mais ganhando força na área do 
empreendedorismo ao enxergarem cenários de oportunidades de 
fazer negócio. Em 2013, a potiguar Rosângela Melo conquistou o 
prêmio “Mulher de Negócios” na categoria “Pequenos negócios”, 
realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE. Este fato valoriza e reconhece o público 
feminino na esfera dos negócios, destacando-se pelas características 
competitivas e inovadoras.

Surge então o problema de pesquisa, o qual mostra-se 
pertinente entender como o perfil da mulher influi 
na motivação de empreender. Portanto, a questão de 
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pesquisa investigada neste trabalho é: Qual o perfil 
das mulheres que empreendem no Estado do Rio 
Grande do Norte?

A participação feminina no ramo empresarial vem aumen-
tando gradativamente. As microempreendedoras potiguares repre-
sentam 46,9% dos novos negócios, de um total de 90 mil empresas. 
A quantidade de mulheres norte-rio-grandenses que decidiram 
empreender e abrir uma empresa cresceu 74,2% (de 66 mil para 115 
mil) em uma década, representando um crescimento significante 
comparado aos homens, que atingiram apenas 12,7% de aumento. 
As mesmas também são a maioria (68,8%) nas principais áreas do 
Microempreendedor Individual – MEI (SEBRAE, 2017). Assim, 
o presente artigo tem como principal objetivo analisar o perfil 
das mulheres empreendedoras atuantes no estado do Rio Grande 
do Norte e os fatores que as levaram a empreender. 

Esta temática mostra-se relevante por permitir, primei-
ramente, entender o contexto ao qual a sociedade potiguar está 
inserida em questões relativas a igualdade de gênero, estudos e 
oportunidades profissionais. Ademais, permite-se um melhor 
entendimento das principais características comuns às mulheres 
empreendedoras atuantes na economia norte-rio-grandense e, com 
isto, fazer possíveis inferências dos principais fatores que possam 
fomentar o empreendedorismo feminino local e a subsequente 
autonomia econômica.

EMPREENDEDORISMO

Na literatura há diversas definições sobre empreende-
dorismo, tornando-se um desafio a definição do seu conceito, 
podendo levar a múltiplas interpretações e significados distintos, 
não sendo simplesmente criar um negócio ou o funcionamento 
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da economia. É muito mais sobre como organizamos a sociedade 
(BRENKERT, 2002).

Timmons e Spinelli (2008)growing the venture, successfully 
harvesting it, and starting again. It continues to be the product of 
experience and considerable research in the field\u2014rooted in 
real-world application and refined in the classroom. The design 
and flow of the book are aimed at creating knowledge, skills, and 
awareness. In a pragmatic way\u2014through text, case studies 
and hands-on exercises\u2014students are drawn in to discover 
critical aspects of entrepreneurship, and what levels of compe-
tencies, know-how, experience, attitudes, resources and networks 
are required to pursue different entrepreneurial opportunities. 
The Eighth edition includes new cases and exercises, updated 
Web sites, and new text material to capture the current financial, 
economic, technological, and globally competitive environment 
of this first decade of the new century.”, “author” : [ { “droppin-
g-particle” : “”, “family” : “Timmons”, “given” : “Jeffry A.”, 
“non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, 
{ “dropping-particle” : “”, “family” : “Spinelli”, “given” : “Stephen 
Jr.”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : 
“” } ], “container-title” : “New Venture Creation: Entrepreneurship 
for the 21st Century”, “id” : “ITEM-1”, “issued” : { “date-parts” : 
[ [ “2008” ] ] }, “page” : “704”, “title” : “New Venture Creation: 
Entrepreneurship for the 21st Century”, “type” : “article-journal”, 
“volume” : “100-118” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/
documents/?uuid=7f86b537-228f-4ff0-97d7-020650975dbc” ] } 
], “mendeley” : { “formattedCitation” : “(TIMMONS; SPINELLI, 
2008 precisaram empreendedorismo como uma forma diferente 
de “pensar raciocinar e agir” em um contexto de oportunidades 
que possam ser aproveitadas em benefício do empreendedor e de 
terceiros. Para Sathorar (2009) uma definição comum entre os 
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pesquisadores do tema é a geração de valor por meio de novos 
empreendimentos, assumindo riscos, crescimento acelerado e 
práticas relacionadas a inovação.

No Brasil, o empreendedorismo é visto positivamente 
pela população, o que indica que o país tende a empreender, 
visto que a cultura empreendedora está se propagando e sendo 
mais aceita pelas pessoas. Percebe-se que 58,27% da população 
brasileira entre 18 e 64 anos acreditam que têm conhecimentos 
e habilidades fundamentais para começar um negócio, e 42,38% 
observam boas oportunidades para empreender, um percentual 
satisfatório em relação a outros países como os EUA (55,71% e 
46,63% respectivamente) e a Coreia do Sul (27,41% e 14,39% 
respectivamente) (GEM, 2017).

O TEA (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity) mede 
o nível de atividade empreendedora em estágio inicial, ou seja, a 
porcentagem da população entre 18 e 64 anos que são empreende-
dores nascentes ou proprietários-gerente de algum negócio. Este 
índice no Brasil foi de 17,2%, a frente de países como Alemanha 
(4,7%) e EUA (11,88%) que são exemplos quando se fala em 
inovação (GEM, 2017).

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Um estudo realizado com pessoas de ambos os sexos revelou 
que as mulheres têm uma forte tendência genética de se tornar 
empreendedoras, enquanto que o sexo masculino é influenciado 
pelo ambiente compartilhado (ZHANG et al., 2009). A evolução 
da participação da mulher no mercado de trabalho deu um salto ao 
longo do século passado, em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, no ano de 1900, apenas 20% das pessoas do sexo 
feminino estavam empregadas, já em 2000, esse número subiu para 
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60%. Este aumento ocorreu principalmente na parcela das mulheres 
que têm filhos. Em geral, o sexo feminino escolhe carreiras autô-
nomas para tentar equilibrar a família e sua carreira profissional, 
uma vez que as políticas de licença paternal não as ajudam e, 
consequentemente, o custo para a empresa é maior, colocando-as 
em desvantagem no mercado de trabalho (WELLINGTON, 2006).

Outro fator é que as mulheres já estabilizadas, normalmente, 
saem do emprego para se tornarem empreendedoras devido a três 
situações: necessidade de independência, circunstâncias pessoais 
e/ou quando sofrem machismo no local do trabalho. Entretanto, 
percebe-se que quando ocorre apenas um destes três ocorrências, 
geralmente elas continuam no cargo, ou seja o empreendedo-
rismo feminino depende da ocorrência de dois destes fatores 
(PATTERSON; MAVIN, 2009).

AUTONOMIA

O empoderamento feminino é conceito idealizado em 1995 
na Conferência Mundial sobre Mulher. Este conceito abrange 
não só a representatividade da mulher enquanto participante das 
instâncias de poder, mas também a capacidade destas atuarem no 
processo de tomada de decisão, obterem a autonomia econômica 
e redução das desigualdades entre gêneros (RAPIZO et al., 2015).

Assim, autonomia das mulheres compreende vários aspectos: 
o econômico, o social, o cultural e o político, que são coextensivos 
e interdependentes. Significa ter independência financeira, ter 
liberdade e poder de decisão, ter o controle sobre o seu tempo e 
sobre o seu próprio corpo. No entanto, numa sociedade de extre-
mas desigualdades, a autonomia econômica é determinante para 
conquista de uma autonomia mais ampla (MORENO; VIUDES, 
2012). A dimensão da autonomia econômica é aqui compreendida 
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como a aptidão das mulheres em produzirem o sustento próprio e 
de seus dependentes. Além disto, elas devem possuir a capacidade 
de administrarem seus rendimentos decidindo a melhor forma de 
fazê-lo (FARIA; MELLO, 2017).

No intuito de mitigar as desigualdades de gênero existentes 
na atual sociedade, a obtenção da autonomia econômica surge como 
variável decisiva. Entretanto, este processo sofre com diversos 
empecilhos, tais como a maternidade, divisão sexual do trabalho, 
a desvalorização do trabalho produtivo da mulher, dentre outras. 
Todas estas nuances impõem dificuldades às mulheres não só 
ingressarem, manterem-se e atuarem igualitariamente. Assim 
demanda-se por políticas e serviços públicos que busquem uni-
versalizar as oportunidades de trabalho (FARIA; MELLO, 2017).

METODOLOGIA

Para um melhor entendimento da sistemática de pesquisa 
utilizada, a metodologia foi subdividida em três etapas: I) Revisão 
da literatura; II) Coleta de dados; e III) Análise dos dados.

Na primeira etapa, realizou-se um levantamento de todos 
os aspectos teóricos os quais nortearam e embasaram a pesquisa 
em curso. Para tanto, buscou-se materiais acadêmicos relativos 
ao empreendedorismo feminino e autonomia em três bases de 
dados (Scopus, Science Direct e o Google Scholar). Primando-se 
por publicações de maior relevância, optou-se pela utilização 
de artigos de autores de destaque na área e/ou trabalhos que se 
destacassem pelo elevado número de citações.

Na segunda etapa de pesquisa, estruturou-se um questionário 
na plataforma virtual Survey Monkey e, por meio de um banco de 
contatos de empreendedoras fornecidos pela Junta Comercial do 
Estado do RN - JUCERN e pelo Sebrae/RN, foi enviado por e-mail 
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o instrumento de coleta para a aquisição dos dados primordiais 
ao estudo. Obteve-se um total de 514 respostas dos questionários 
enviados, no qual 252 questionários foram excluídos por não terem 
sido preenchidos em sua integralidade. Portanto, 262 respostas 
foram validadas e avaliadas neste trabalho. 

A partir dos dados obtidos na segunda etapa, pôde-se 
dar início à terceira etapa da pesquisa, na qual, a partir de uma 
estatística descritiva, objetivou-se inferir um padrão nos dados 
coletados e, tomando como base a revisão da literatura apresentada 
no capítulo 2, compreender o perfil da mulher empreendedora 
norte rio-grandense.

RESULTADOS

Nos últimos anos, a presença de mulheres empreendedoras 
tem crescido fortemente no Estado do Rio Grande do Norte. Quando 
se observa a idade das mesmas, a faixa etária que predomina é 
entre 25 a 35 anos (39,54%), seguida de 36 a 45 anos (32,70%). 
As empreendedoras com mais de 45 anos, representam 20,91% 
e apenas 6,84% têm menos de 25 anos. A Figura 1 evidencia a 
idade das respondentes.
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 Figura 1 – Idade das empreendedoras potiguares

Fonte: Elaboração própria.

As empreendedoras potiguares estão cada vez mais se capa-
citando. Apenas 7 respondentes (2,66%) possuem escolaridade 
até o nono ano e 35 mulheres possuem o ensino médio completo 
(13,31%). Em contrapartida, 110 empreendedoras possuem curso 
superior completo (41,83%) e 88 fez algum tipo de especialização 
(33,84%). Ainda, 18 respondentes têm título de mestrado (6,84%) 
e 1,52% são doutoras (4 no total). Em suma, 220 empreendedo-
ras do Estado do RN tem no mínimo curso superior (84,03%), 
demostrando que cada vez mais as mulheres estão estudando e 
se capacitando, uma vez que é de grande relevância para o seu 
crescimento profissional (Figura 2).
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Figura 2 – Formação educacional das empreendedoras do RN

Fonte: Elaboração própria.

A maioria das mulheres que responderam o questionário 
são casadas (61,98%). No segundo lugar, com 24,33%, estão as 
solteiras. Esses dados quando comparados com a idade justificam 
o grande número de casadas, visto que 93,16% das respondentes 
têm mais de 25 anos, evidenciando uma alta probabilidade desse 
público possuírem matrimônio.



Leandro de A. Gonçalves - Jamerson V. Queiroz - Gabriel N. Krüger - Rayane T. de Brito

265

Figura 3 – Estado civil das empreendedoras potiguares

Fonte: Elaboração própria.

Um dos grandes desafios das mulheres empreendedoras está 
nas diversas atribuições que as mesmas possuem fora do empre-
endedorismo. A dupla jornada do trabalho e o acompanhamento 
familiar é um dos pontos mais difíceis de lidar. O cenário no Estado 
do RN revela que 32,70% das mulheres não possuem filhos. Em 
contrapartida, 67,30% delas têm pelo menos um filho (Figura 4). 
Portanto, a dificuldade do público feminino é bem maior que o 
sexo oposto, em razão das diversas tarefas do dia a dia.
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 Figura 4 – Número de crianças das mulheres entrevistadas

Fonte: Elaboração própria.

A Figura 5 retrata o nível de controle sobre a gerencia do 
negócio. Esta pesquisa revelou que as mulheres estão cada vez 
mais tomando conta do seu próprio negócio. Nesse sentido, 67,30% 
têm total controle sobre a gerência do seu negócio e 29,66% tem 
controle parcial. Apenas 3,04% das potiguares empreendedoras 
não têm controle sobre a gerência. Em outras palavras, as mulheres 
estão cada vez mais conquistando autonomia, uma vez que são 
elas que tomam decisões e escolhas para sua empresa.
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 Figura 5 – Nível de controle sobre a gerencia do negócio das empreendedoras

Fonte: Elaboração própria.

O setor de negócios que as empreendedoras potiguares 
mais atuam é na área de comércio e serviços com um total de 176 
respondentes (67,30%). Em segundo lugar, a área de saúde com 25 
respondentes (9,51%).  Nos setores como agronegócio, indústria 
extrativa, recursos hídricos, rede de cidades e saneamento foi 
nula a participação do empreendedorismo feminino (Figura 6).
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Figura 6 – Atuação dos negócios das empreendedoras do RN

Fonte: Elaboração própria.

A grande vantagem da área de comércio e serviços é a 
circulação de mais dinheiro na economia, aumentando o con-
sumo. Em consequência disso, este setor possibilita a geração de 
numerosos empregos, contribuindo também para o crescimento 
da economia do Estado. 

Quando se fala no porte das empresas potiguares, observa-se 
que 39,92% das respondentes faturam até 60 mil reais por ano, ou 
seja, são consideradas microempreendedoras individuais. Além 
disso, 40,30% são microempresas, visto que ganham entre 60 mil 
e 360 mil reais. Já 17,11% são empresas pequenas (faturamento 
de 360 mil até 3.600 milhões) e apenas 2,66% são empresas de 
médio porte (faturamento de 3.600 milhões até 300.000 milhões), 
ver Figura 7.
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Figura 7 – Faturamento bruto anual

Fonte: Elaboração própria.

Além do perfil das empreendedoras, foi feita a análise de 
algumas afirmações relativas aos fatores que levaram as mulheres 
a empreender. Para tanto, utilizou-se uma estatística descritiva 
(desvio padrão, media e mediana) para mensurar as respostas 
coletadas (Tabela 1). 

 Tabela 1 – Desvio padrão, média e mediana das afirmações

AFIRMAÇÕES DESVIO 
PADRÃO MÉDIA MEDIANA

1 - Meu objetivo profissional sempre foi me 
tornar uma empreendedora 1,80 5,37 6

2 - Estou pronta para fazer qualquer coisa para 
o crescimento do meu negócio 1,63 5,71 6

3 - Ser empreendedora é uma realização entre 
trabalho e vida pessoal 1,26 6,15 7

4 - Eu dirijo o negócio por causa das necessi-
dades econômicas e financeiras 1,92 5,16 6

5 - Eu acredito que ser uma empresária é mais 
rentável em relação a outras carreiras 1,81 5,00 6

6 - Uma carreira como empreendedora é atra-
ente para mim 1,29 6,04 6
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7 - Eu gostaria de começar uma empresa se eu 
tivesse oportunidade e recursos 1,49 5,91 6,5

8 - Ser uma empreendedora é uma grande 
satisfação para mim 1,05 6,35 7

9 - Eu sou capaz de ver uma oportunidade para 
executar um negócio 1,05 6,21 7

10 - Eu tenho a capacidade de comunicar e 
construir redes com outros 1,15 6,13 6

11 - Eu tenho o conhecimento e habilidades 
para desenvolver ideias 0,95 6,26 6,5

12 - Eu tenho a capacidade de gerenciar uma 
organização 1,01 6,22 6

13 - Tenho um forte compromisso para alcan-
çar o sucesso 1,08 6,38 7

14 - Eu acolho ideias novas com entusiasmo 0,89 6,41 7

15 - Eu sou desafiada por situações que exigem 
criatividade 0,98 6,39 7

16 - Eu gosto de fazer algo desafiador 1,11 6,33 7

17 - Gosto de aumentar meu status e prestígio 1,46 5,54 6

18 - Sou ambiciosa 1,81 5,10 6
19 - Gosto de ser reconhecida pelas outras 
pessoas 1,47 5,76 6

20 - Tenho forte controle sobre a direção da 
minha vida 1,32 5,89 6

21 - Eu acredito que o sucesso depende das 
minhas próprias ações 0,93 6,49 7

22 - Posso ter controle do tempo, futuro e 
destino profissional 1,68 4,99 5

23 - Eu tive dificuldade com o crescimento 
profissional nas empresas onde trabalhei 2,04 3,40 3

24 - Eu sofri preconceito e resistência para 
ocupar cargos de liderança 2,14 3,39 3

25 - Meu salário era inferior ao dos homens, 
mesmo ocupando cargos iguais 2,24 3,52 4

Fonte: Adaptado de Anggadwita e Dhewanto (2016).
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Todos os itens foram mensurados com base em escala tipo 
Likert de 7 pontos, variando de 1 a 7 (1 – Discordo totalmente, 
2 – Discordo moderadamente, 3 – Discordo ligeiramente, 4 – Nem 
concordo, nem discordo, 5 – Concordo ligeiramente, 6 – Concordo 
moderadamente, 7 – Concordo totalmente). Tomando por base a 
média e mediana, percebe-se que as primeiras 22 afirmativas, as 
respondentes, em geral concordaram ligeiramente com as afir-
mativas. Por outro lado, as três ultimas proposições, a média e 
mediana é por volta de 3, o que caracteriza um desacordo com 
as afirmações.

O desvio padrão das respostas das 22 primeiras afirmações 
é considerado baixo (variando de 0,89 a 1,92). Isso caracteriza 
respostas menos dispesas. Por outro lado, as três últimas, o desvio 
padrão é mais elevado em relação as primeiras (2,04 a 2,24), 
demostrando que houve uma maior disperção nos resultados, ou 
seja, alguns respondetes concordaram, outros nem discordaram 
nem concordaram e outros concordaram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro aspecto interessante evidenciado na pesquisa 
é com relação à formação educacional das empreendedoras. 
Percebe-se que a maior parte das mulheres que empreendem 
possuem um certo grau de instrução (graduação ou especiali-
zação). Com isto, conclui-se que o grau de escolaridade pode 
interferir diretamente na atitude de empreender, pois tanto a sua 
falta quanto o elevado grau de estudo (mestrado e doutorado) 
mitigam o empreendedorismo feminino no RN. Acredita-se que a 
falta de um maior nível de escolaridade dificulta a abertura de um 
novo negócio pela carência de conhecimento e a maior instrução 
propiciam a entrada no ambiente acadêmico e a não criação do 
próprio negócio.
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Ademais, percebe-se uma predominância das empreendedo-
ras potiguares no setor de comércio e serviços. Entretanto, tomando 
como base o relatório do PIB de 2014 fornecido pelo IDEMA/
RN, este fato era esperado, uma vez que o setor de comércio e 
serviços corresponde a aproximadamente 74% do PIB do RN. Além 
disto, evidencia-se que quase 80% do total das respondentes são 
microempreendedoras individuais ou possuem microempresas.

Com relação aos fatores que levam a mulher a empreender, 
de modo geral as empreendedoras ratificaram os 22 primeiros 
indicadores coletados como preponderantes para o empreendedo-
rismo delas. Todavia os três últimos não se mostraram relevantes 
às entrevistadas. Ou seja, para elas a diferenciação de gênero no 
trabalho não foi preponderante para o empreendedorismo. Isto pode 
se justificar ou pôr as mulheres não terem sofrido ou percebido 
algum tipo de descriminação, ou simplesmente não as influenciou. 
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PROJETO GERAÇÃO SOLIDÁRIA: 
mulheres e jovens na economia solidária 

como alternativa para ampliação 
do trabalho e renda em Natal-RN
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Maria Teresa Freire da Costa

Luana Campos Gines Lorena de Souza

O presente artigo é fruto de uma pesquisa de campo rea-
lizada com 30 (trinta) Empreendimentos Econômicos Solidários 
(EES) no Rio Grande do Norte, atendidos pelo Núcleo Natal. Além 
da fundamentação teórica, que embasou nossa pesquisa, foram 
aplicados questionários aos integrantes dos EES atendidos pelo 
Projeto de Extensão Geração Solidária, no período de 2017.1. O 
estudo tem por objetivo descrever acerca do perfil das mulheres 
e jovens que fazem parte dos EES, para que dessa maneira possa 
ocorrer um acompanhamento de assessoria e formação ao longo 
do Projeto, buscando a criação de uma rede de economia solidária 
alicerçada na atuação ativa dessas mulheres e jovens.

A Economia Solidária pode ser entendida como uma alter-
nativa de discussão e prática que se opõe a economia capitalista, 
e tem como centro a sustentabilidade de vida humana. Uma eco-
nomia que tem como base a organização coletiva, partindo da 
autogestão, promovendo a transformação estrutural das relações 
econômicas e o protagonismo das mulheres, dos homens, como 
também dos jovens.

CAPÍTULO 13
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O movimento da Economia Solidária deve representar uma 
alternativa para fortalecer o rompimento com a dicotomia de 
representação da valorização do trabalho do homem em detrimento 
ao trabalho realizado por mulheres. Sendo essa uma ação-reflexiva 
cotidiana de quem acredita em um modelo de desenvolvimento, a 
Economia Solidária é um caminho possível para pensar a superação 
da Divisão Sexual do Trabalho e de garantir uma abordagem 
feminista em todos os seus processos (GUÉRIN, 2005).

 Nessa perspectiva é preciso promover a participação das 
mulheres e jovens nos espaços de decisão e construção das polí-
ticas públicas de Economia Solidária, em Conferências, Fóruns, 
Conselhos e etc.

Destarte, a execução de projetos que visem apoiar iniciativas 
econômicas que atuem com esta forma de cooperação é de alta 
relevância, tendo em vista a necessidade da capacitação e apoio às 
mulheres e jovens de baixa renda para o empreendedorismo soli-
dário, partindo da identificação situacional desse público, visando 
a construção de instrumento de sistematização e transferência de 
conhecimento para superação de circunstâncias da baixa renda. 
Corroborando com o exposto (Singer, 2002b, p. 83):

A empresa solidária nega a separação entre trabalho e posse 
dos meios de produção, que é reconhecidamente a base do capi-
talismo. [...] O capital da empresa solidária é possuído pelos que 
nela trabalham e apenas por eles. Trabalho e capital estão fundidos 
porque todos os que trabalham são proprietários da empresa e não 
há proprietários que não trabalhem na empresa. E a propriedade 
da empresa é dividida por igual entre todos os trabalhadores, para 
que todos tenham o mesmo poder de decisão sobre ela.

Nesta perspectiva, o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) em parcerias com a 
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Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico 
do Rio Grande do Norte (FUNCERN) e o Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) desenvolveu o Projeto Geração Solidária – 
Mulheres e Jovens na Economia, um Projeto que objetiva fortalecer 
a Economia Solidária como alternativa para ampliação do trabalho 
e renda de mulheres e jovens nas cidades do Natal e Mossoró. 
Vale destacar que o recorte dado nesta pesquisa é para o Núcleo 
de serviço implantado no IFRN Campus Natal Central, que abarca 
os territórios de Terra dos Potiguaras, Região Metropolitana de 
Natal, Agreste e Litoral Sul, Mato Grande, Potengi e Trairi.

Historicamente há uma invisibilidade e não reconhecimento 
do trabalho das mulheres, especialmente pela injusta divisão do 
trabalho doméstico. Adiciona-se a negação de sua autonomia 
econômica, pessoal e política e a exclusão das decisões sobre os 
assuntos relacionados à economia e à renda, bem mais persistentes 
quando não há independência em seu domicílio. Outro fato se 
refere a maior migração das mulheres do campo para a cidade 
por falta de acesso ao trabalho.

A Economia Solidária se relaciona com iniciativas cons-
truídas a partir dos anos de 1990 no auge da implementação das 
políticas neoliberais no Brasil. Em uma realidade marcada por 
políticas de ajuste estrutural, modernização tecnológica, liberação 
das importações e diminuição de investimento público nas políticas 
sociais, tendo como consequência o desemprego estrutural. Uma 
das respostas a essa situação foi à criação de um conjunto de 
iniciativas de cooperativas e grupos de produção, comercialização 
e crédito no campo e na cidade. Nesse processo, deu-se o debate 
em relação à Economia Solidária, que resgatava a questão das 
cooperativas e da autogestão como parte da história de resistência 
dos trabalhadores europeus no século XIX. Houve um crescimento 
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das articulações e debates, tanto em nível nacional, como em 
nível internacional, e hoje, é bastante consensual considerar como 
economia solidária essa gama de iniciativas.

O fortalecimento da participação das mulheres na Economia 
Solidária já vem ocorrendo com a constituição de Empreendimentos 
Econômicos Solidários (EES), redes e cadeias produtivas protago-
nizadas por mulheres, o que foi reconhecido pelo I Plano Nacional 
de Economia Solidária: “A participação organizada das mulheres, 
a ampliação da consciência coletiva e a abertura para o debate 
da economia solidária e feminista, em diálogo com as diversas 
organizações sociais, buscando garantir a internacionalidade das 
políticas públicas” (SENAES/MTE, 2015).

Vale ressaltar que o Plano (2015-2019) foi construído para 
dar resposta a quatro desafios fundamentais: acesso ao conheci-
mento, com formação e assessoria técnica, ao crédito e ao mercado, 
além de reconhecimento legal. E como benefícios para a economia 
criou oportunidade para milhões de mulheres e jovens que se 
organizam em cooperativas autogestionárias pelo Brasil.

Os Empreendimentos Econômicos Solidários constituídos 
por mulheres possuem algumas características específicas. A 
primeira diz respeito à identidade de aglutinação e composição 
que é também baseada na condição feminina, além das influencias 
territoriais (do local de atuação) e setoriais (trabalho e cadeia de 
valor). Além disso, a questão da realização do trabalho e obtenção 
de renda está diretamente relacionada à autonomia econômica. As 
mulheres e jovens têm, na Economia Solidária, uma importante 
forma de viabilização de sua inclusão econômica e social, de sua 
autonomia e da sustentação de suas famílias, sendo um modo 
de produção alternativo. “A economia solidária é outro modo de 
produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou 
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associada do capital e o direito à liberdade individual” (SINGER, 
2002a, p. 10).

METODOLOGIA

O presente artigo utilizou-se do estudo de caso como 
estratégia de pesquisa, que compreende como “uma investigação 
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 
seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre 
o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 
2001, p.32). Sua principal característica é o estudo aprofundado, 
levando-se em consideração a compreensão como um todo do 
assunto investigado (FACHIN, 2006).

Goode e Hatt (1973) afirmam que o estudo de caso pode ser 
caracterizado como o estudo profundo de um objeto, de maneira a 
permitir amplo e detalhado conhecimento sobre este, o que seria 
praticamente inviável através de outros métodos de investigação. 
Segundo os autores o estudo de caso caracteriza-se como um meio 
de organizar dados e reunir informações a respeito do objeto de 
estudo de maneira a preservar seu caráter unitário. A totalidade do 
objeto pode ser conservada através da amplitude e verticalidade 
dos dados, através de diferentes níveis de análise, da formação de 
índices e tipos de dados, bem como da interação entre os dados 
observados e a dimensão temporal em que se dá o fenômeno.

Além da fundamentação teórica-conceitual, foram aplicados 
questionários aos integrantes dos 30 (trinta) Empreendimentos 
Econômicos Solidários (EES) atendidos pelo Núcleo do Projeto 
Geração Solidária em Natal-RN, no período de 2017.1. Os questio-
nários foram elaborados com questões referentes à caracterização 
do perfil dos ESS, além das principais atividades realizadas pelos 



Projeto Geração Solidária

280

empreendimentos, dificuldades encontradas nos EES, qualificação 
de produtos e serviços, e principais desafios.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES

O Projeto Geração Solidária aqui apresentado visa dar visi-
bilidade ao perfil e a organização das mulheres e jovens inseridas 
nos 30 (trinta) Empreendimentos Econômicos Solidários acompa-
nhados e assessorados. Cabe frisar que os dados apresentados neste 
trabalho são frutos da pesquisa realizada no primeiro semestre 
de 2017 pelo Núcleo-Natal, que atualmente trabalha com grupos 
dos territórios de Terra dos Potiguaras, Região Metropolitana de 
Natal, Agreste e Litoral Sul, Mato Grande, Potengi e Trairi, nas 
mais diversas tipologias - agroecologia, artesanato, cultura e fito 
derivados.

Os indicadores trabalhados na pesquisa com os grupos 
foram: Atividades Econômicas, Dificuldades, Qualidade dos 
produtos/serviços, e Desafios encontrados pelos Empreendimentos 
Solidários. Através do diagnóstico buscou-se mapear quais são 
os EES e a sua atuação no Rio Grande do Norte.

Figura 1 – Principais atividades realizadas pelos 
empreendimentos de Natal-RN e regiões próximas

Fonte: Elaboração própria.

É de se perceber que as principais atividades realizadas 
pelos Empreendimentos de Natal-RN e regiões próximas são de 
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Produção ou Produção e Comercialização, que abrange 27 empre-
endimentos dos 30 que atualmente são acompanhados. Apenas 2 
de Comercialização ou organização da Comercialização; e 1 de 
Prestação de serviços.

As atividades produtivas dos grupos acompanhados abran-
gem quatro ramos básicos de produção, sendo estes: agroecologia, 
artesanato, cultura e fito derivados.

Figura 2 – As principais dificuldades encontradas nos EES

Fonte: Elaboração própria.

As principais dificuldades encontradas na Comercialização 
dos produtos são a falta de capital de giro, resposta de 14 empreen-
dimentos; seguido da dificuldade ou custo elevado de transporte, 
identificado por 10 empreendimentos; e a falta de registro legal 
para a comercialização, resposta de 9 EES.

Ao analisar as dificuldades relacionadas à produção e à 
comercialização dos produtos e serviços dos EES, buscou-se 
evidenciar os problemas que afligem as mulheres e os jovens 
envolvidos nos grupos, bem como, as contradições encontradas 
no processo. Se o mercado para esses produtos se encontra em 
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expansão, cabem questionamentos sobre as dificuldades encon-
tradas para se inserirem nos circuitos de comercialização.

Figura 3 – Qualificação de produtos e serviços nos EES

Fonte: Elaboração própria.

As principais atitudes identificadas para qualificar os pro-
dutos e serviços são: fornecer informações sobre a composição 
ou especificação, com 17 respostas; seguido de garantir a origem 
social, com 15 apontamentos; aplicar processos de qualidade e 
manifestar preocupação ambiental na produção e prestação de 
serviços, com 12 respostas; ofertar produtos orgânicos ou livres 
de agrotóxicos e praticar menores preços ou custos mais baixos 
em relação ao mercado, com 10 apontamentos.

Numa perspectiva de viabilidade, faz-se necessário buscar 
permanente ganho de produtividade e qualidade. Para isso, existe 
a preocupação com a formação contínua de qualificação técnica 
dos produtos e serviços realizados pelos Empreendimentos de 
Economia Solidária (CHRISTOFFOLI, 1998).
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 Figura 4 – Principais desafios dos EES

Fonte: Elaboração própria.

A partir dos dados fica claro que os principais desafios dos 
empreendimentos são gerar renda adequada aos participantes, 
apontado por 24 EES; seguido de viabilizar economicamente o 
empreendimento e promover a articulação com outros empreen-
dimentos e com o movimento de economia solidária.

Assim, para que se caminhe na direção da superação de 
tais limitações e desafios que se colocam para a prosperidade da 
economia solidária, no âmbito local, é imperioso igualmente, 
ações que incentivem, como a do Projeto em análise, estímulos 
à formação de uma inteligência coletiva local, que poderá vir 
a auxiliar na construção de soluções voltadas para equacionar 
questões específicas e relativas ao contexto atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que a pesquisa é de grande valia por estar 
relacionada com o processo formativo de ensino e aprendizagem 
em consonância com a profissionalização, permitindo que ocorra 
uma sistematização dos dados desses empreendimentos acompa-
nhados/assessorados. Dentro dessa perspectiva observou-se que, 
as principais atividades desenvolvidas pelos ESS são Produção, ou 
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Produção e Comercialização, abrangendo 27 dos 30 empreendi-
mentos que atualmente são acompanhados; os principais entraves 
encontrados pelos EES estão relacionados à comercialização dos 
produtos, evidenciando a falta de capital de giro, apontamento de 
14 empreendimentos.

Por fim, as reflexões apresentadas neste artigo procuraram 
argumentar que o que a produção de estatísticas e indicadores 
mede ou deixa de medir depende do que é considerado relevante 
pela orientação teórica na qual se referenciam. Ao relacionar esta 
reflexão com a formulação e avaliação de Políticas Públicas para 
mulheres e jovens, se coloca a necessidade de que as estatísticas 
e indicadores sejam capazes de dar visibilidade a articulação de 
dimensões constitutivas da desigualdade.
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ESTRUTURAÇÃO DE UMA 
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES: 

um estudo no bairro Planalto em Natal-RN

Ryann Fonseca de Oliveira
Taoane Uchoa de Araújo Borges

Planalto é o bairro da cidade do Natal com maior cres-
cimento populacional, aumentou em 10 anos 118,01%. Com o 
aumento da população e a falta de políticas públicas cresce também 
o número de comunidades periféricas, a exemplo do Leningrado, 
dificultando o acesso a recursos básicos para a população, como: 
saúde, educação, transporte, etc. Diante desta realidade, a proposta 
do projeto foi mobilizar a comunidade do bairro Planalto para a 
criação de uma associação para reivindicar seus direitos como 
moradores, e ainda gerar renda por meio da catação. O artigo tem 
por objetivo mostrar o processo de estruturação de uma associação, 
e implantação na comunidade do Leningrado, no Planalto, suas 
etapas, importância e restrições financeiras. A metodologia para 
a realização do artigo constitui na captura dos dados, análise 
desses, e a descrição do processo organizacional para fundação da 
associação na comunidade buscando melhorias para a mesma. Os 
resultados encontrados evidenciam que a comunidade necessita de 
apoio, principalmente no que diz respeito à renda, e a associação 
visa uma relação entre moradores e alcance de direitos básicos e 
a reciclagem versus geração de renda. 

Este artigo mostra as etapas para a estruturação de uma 
associação de catadores, implantada pelo projeto Mulheres 

CAPÍTULO 14
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Conquistando Autonomia (MCA) na comunidade do Leningrado, 
Planalto/RN. 

O Planalto, um dos bairros mais novos de Natal, foi criado 
em 1998. Antigamente, constituía-se de pequenos lotes com ati-
vidades produtivas na agropecuária, na qual os produtos eram 
fornecidos para as feiras, ou até mesmo para os supermercados 
de Natal (Fonte: Livro Conheça melhor o seu bairro Planalto).

O bairro pertence à região Oeste de Natal, e tem os seguintes 
bairros ou municípios que o limitam: Guarapes (Norte), Parnamirim 
(Sul), Cidade Nova / Pitimbu (Leste) e Macaíba (Oeste). Segundo 
o Censo de 2000 e a Contagem Populacional de 2007, a área em 
hectare é de 501,71; e a população residente em 2007 era de 24.982 
pessoas, a qual cresceu cerca de 100% quando comparado com o 
Censo anterior (2000), ultrapassando atualmente a faixa das 35 
mil pessoas.

A comunidade do Leningrado, pertence ao bairro Planalto, 
porém não consegue receber atenção do poder público, muitos dos 
moradores reclamam que não chega o serviço, e serviços básicos, 
e cresce bastante em termos populacionais, o assentamento está 
se transformando em conjunto habitacional. E o que se tem? Uma 
comunidade pobre, com questões de desregulação fundiária e sem 
assistência rural a social. 

Diante da realidade vivenciada pelo Leningrado muitos 
dos moradores não apresentam um trabalho formal, mas como 
necessita de renda para o sustento da família, esses optam pelo 
trabalho dito informal, a catação. 

Os catadores podem exercer atividades individuais ou até 
mesmo coletivas, ao passo que recolhem os materiais e dão um 
destino a esses, reaproveitando-os. Na comunidade a maioria 
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que exerce essas atividades são mulheres, de baixa escolaridade, 
ensino fundamental incompleto. A atividade é penosa, devido 
às distâncias e ao peso, assim com a criação da associação, esta 
permite a mecanização do processo, através da busca de recursos.

Por esse motivo, buscou-se a comunidade para implantar 
uma associação que visasse atender e suprir as dificuldades de sua 
população, com o intuito de gerar emprego e renda, promover a 
regularização fundiária e buscar investimentos de políticas públicas 
voltadas para a área da saúde, educação, cultura, esporte e lazer.

O problema central que norteia a criação do artigo consiste 
em estruturar uma associação de catadores, identificando pontos 
positivos e negativos a partir do processo coletivo de discussão da 
equipe da UFRN com as mulheres do bairro Planalto. O objetivo 
geral do presente artigo é apresentar as etapas para a criação 
de uma associação de catadores e como objetivos específicos 
pretende-se mostrar o perfil das mulheres que atuam na criação 
da associação e discutir a respeito das vantagens e limitações 
deste tipo de organização.

ASSOCIAÇÃO: PARTICULARIDADES, BENEFÍCIOS E COMPLEXIDADES

Discorrer sobre assuntos com especificações como os tra-
tados no presente artigo, exige que seja feita uma conceituação 
da pessoa jurídica abordada neste tema, bem como a importância, 
dificuldades e limitações encontradas para este tipo de persona-
lidade jurídica. Além disso, deve-se comparar os diferentes tipos 
de personalidades jurídicas, a fim de melhor diferenciar uma 
associação das demais formas de organização social.
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COMPARAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E OUTRAS 
PERSONALIDADES JURÍDICAS

Antes de estabelecer um comparativo com demais entidades 
do direito privado, deve-se conceituar Associação. Esta, segundo o 
Art. 44 do Novo Código Civil (Lei 10.406 de 2002), caracteriza-se 
pela junção de duas ou mais pessoas, as quais se organizam para 
fins não econômicos. É formada por um número mínimo de dois 
associados, que se auxiliam mutuamente para atingir interesses 
comuns. 

Este modelo de organização possui elementos que formam 
a sua estrutura, como por exemplo a Assembleia Geral (órgão em 
que o princípio da democracia se materializa); autogestão, que 
é o modelo gerencial adotado, parte do princípio que todos são 
donos da organização; estatuto social, que é o documento que dá 
personalidade jurídica a entidade; dentre outros elementos que a 
diferencia, mas que também pode ser comum a outras organizações.

Além disso, é caracterizado por um conjunto de princípios 
e regras, que norteia o movimento associativista, o qual está 
intimamente relacionado com os princípios da Economia Solidária 
(ECOSOL) e consequentemente com o Cooperativismo. Tem 
por objetivos defender os interesses dos associados, melhorando 
a qualidade de vida destes e tornando-os mais solidários entre 
si. De maneira sintética podemos afirmar que possui objetivos 
sociais, culturais e econômicos em busca de uma sociedade mais 
justa e igualitária.

ASSOCIAÇÃO E COOPERATIVA

Ambas as organizações são empreendimentos econômicos 
solidários, ou seja, fazem parte das entidades fundamentadas nos 
princípios da Economia Solidária, tais como autogestão, comércio 
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justo, democracia e solidariedade. Estes na sua totalidade buscam 
combater a desigualdade, exploração e desemprego do trabalhador, 
o qual de acordo com Singer (2002), seria o proprietário secundário 
da empresa solidária, desta forma, ainda segundo ele, não há 
separação dos trabalhadores e da posse dos meios de produção.

Apesar de todas as semelhanças supracitadas, são orga-
nizações distintas e, portanto, possuem singularidades, que vão 
desde a constituição do empreendimento. Para constituir uma 
cooperativa necessita de um número mínimo de vinte pessoas, 
segundo a Lei 5764/1971 (principal fonte legal de uma cooperativa, 
além do novo código civil), já a associação o mínimo são duas, de 
acordo com art. 5 da constituição (1988). Outra diferença é quanto 
à constituição do capital social, que somente é obrigatória para a 
cooperativa. Por fim, pode-se afirmar que a associação possui um 
viés mais social; já a cooperativa possui um perfil mais econômico 
e justamente por isso é uma sociedade simples.

ASSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO 

É muito comum haver certa confusão entre estes dois tipos 
de entidades, pois ambas fazem parte do que, sociologicamente, 
se convenciona chamar de Terceiro Setor, ou seja, um conjunto de 
organizações do direito privado que visam a prestação de serviço 
público e não possuem fins lucrativos. 

As principais diferenças entre tais pessoas jurídicas se 
evidenciam a partir da formação, pois a fundação é constituída 
pelo patrimônio, ou seja, este é a condição básica para a criação da 
mesma, já a associação é formada por pessoas. Segundo o próprio 
Código Civil (2002) os objetivos da fundação são escolhidos pelo 
instituidor e são perenes, enquanto que a outra organização possui 
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objetivos delimitados pelos associados e eles podem mudar sempre 
que decidido em Assembleia. 

Em suma, fundação é uma pessoa jurídica constituída pelo 
patrimônio, o qual possui uma finalidade escolhida pelo fundador. 
Não pertence a ninguém, pois é impessoal e que busca suprir as 
necessidades não atendidas pelo Estado.

IMPORTÂNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO DE 
CATADORES PARA A COMUNIDADE

Segundo Arantes e Borges, 2017:

Uma característica das associações (inclusive na 
cooperativa estudada) é a alta rotatividade de seus 
participantes/trabalhadores. Não raro, esses sujeitos 
abandonam a atividade com a catação quando se 
inserem no mercado formal e retornam à associação/
cooperativa quando esse vínculo se extingue (Borges 
& Kemp, 2008; Moisés, 2009). Durante a década 
de 1990, o aumento das taxas de desemprego levou 
uma parcela dos trabalhadores com baixa escolari-
dade para a catação. Ainda que o desemprego tenha 
recrudescido, o perfil da população, engendrado pelo 
capitalismo no contexto sócio histórico brasileiro, e 
as oscilações do desempenho dos diferentes setores 
econômicos não permitem que os catadores tenham 
constância no mercado formal. O mercado secundá-
rio não oferece estabilidade e nem perspectivas de 
melhoria nas condições de vida e de trabalho. 

Para pensar no impacto, que uma Associação pode trazer 
para uma comunidade como a do Leningrado, é preciso pensar na 
vida que leva um catador de resíduos. São pessoas que vivem à 
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margem da sociedade, muitas vezes esquecidos, mas que possuem 
papel fundamental na limpeza do meio-ambiente. “Cerca de 1 
milhão de catadores reciclam 13% do lixo produzido no Brasil. 
Sem eles, não haveria a indústria da reciclagem. Mesmo assim a 
sociedade os discriminam” (WALDMAN, 2017).

No Rio Grande do Norte, conforme a Associação Brasileira 
das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELPE 
(2015), foram gerados no estado do Rio Grande do Norte 3.049 
toneladas/dia de resíduos sólidos urbanos, sendo coletados apenas 
2.695 toneladas/dia e destes 34,1% foram destinados aos lixões. 
Ou seja, são acondicionados de maneira inadequada causando 
danos ambientais. É evidente a importância do catador, para a 
melhor gestão dos resíduos, ele é agente fundamental na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), visto a falta de estrutura 
que deveria a aportar o que produzimos. Mais que isso é uma 
questão de pensar na preservação da natureza, pois contribui para 
o aumento da vida útil dos aterros sanitários e para a diminuição 
da demanda por recursos naturais. 

Desta forma, a associação é importante por ser uma entidade 
estruturada, que busca parceria com o poder público, através da 
coleta seletiva, não sendo mais necessário entregar o material 
coletado para um atravessador que desvaloriza-o, mas através 
desta parceria, ou até mesmo de outras aumentar a coleta e desta 
maneira aumentar a renda dos que vivem da catação; muito mais 
do que isso garante autoestima, já que o espaço traduz união, 
trabalho, respeito, conversa, coletividade, processo, ausência 
de subordinação, sendo o Presidente da Associação apenas um 
instruidor.
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METODOLOGIA

O propósito de ter escolhido a comunidade de Leningrado, 
como pesquisa ação, está relacionado ao contexto social do local e 
o quanto isso pode interferir no processo de criação da associação.  

As pessoas da comunidade que se interessaram por essa 
organização e, portanto, são membros constantes das reuniões, 
são em sua grande maioria: mulheres; catadoras ou esposas de 
catadores, que vendem os resíduos coletados para atravessadores; 
dependentes de programas governamentais para sua subsistência; 
com escolaridade muito baixa e que possuem grande número 
de pessoas vivendo em uma mesma casa.  Outra característica 
do público alvo é que há muitas mulheres de apenados, entre as 
pessoas que vão às reuniões.

A equipe do projeto MCA, composta por 8 pessoas, foi 
responsável por auxiliar o grupo de moradores do Leningrado 
na criação da associação. Foi realizada uma oficina diagnóstica 
com 15 pessoas a fim de se conhecer o perfil das participantes.

ESTRUTURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

O processo de estruturação da associação iniciou em julho 
de 2016. Desde então com algumas exceções houve em média duas 
reuniões por mês. Essa constância foi primordial para vencer a 
desconfiança inicial. 

Inicialmente, buscou-se integrar o grupo, por meio da par-
ticipação coletiva, realizando eventos, tanto as confraternizações, 
quanto eventos de formação. Dentre esses eventos, um que causou 
maior impacto, foi o de uma mulher presidente de uma coope-
rativa no Rio de Janeiro, a qual foi trazida pelo projeto, a fim de 
motivá-los. Com esse case, eles viram que era possível formalizar 
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a comunidade, pois eram realidades bem parecidas, a qual foi 
modificada com muito trabalho e superação.  

No começo do ano de 2017, a equipe do projeto MCA teve 
dúvidas em relação à escolha do tipo de organização com base na 
ECOSOL que melhor se adequaria à realidade local. Viu-se que 
não se deveria decidir algo que pertenceria a eles; pelo contrário, 
decidimos que eles mesmos escolheriam qual das duas seria 
mais viável. Para isso, foi realizada uma tarde de formação sobre 
Associativismo e Cooperativismo, com todas as informações sobre 
os dois tipos, além da importância de se buscar um empreendimento 
solidário. Após a formação, eles decidiram que seria criada uma 
Associação, muito em decorrência da maior facilidade em manter e 
constituir este tipo de empreendimento, comparada a Cooperativa.

Após escolhido o empreendimento solidário, a equipe foi 
em busca da elaboração do Estatuto Social, que foi constituído, 
com base no contexto supracitado vivido por eles. Contamos com 
a enorme ajuda do professor João Marques Lino, membro do 
gabinete do Deputado Estadual Fernando Mineiro (Partido dos 
Trabalhadores). Quando concluída a elaboração, foi realizada uma 
reunião para expor o estatuto e para que as participantes pudessem 
realizar as modificações. 

Posteriormente, em Assembleia foi realizada a votação para 
os cargos da Diretoria. Foram escolhidos tesoureiros, presidente, 
vice, além do conselho fiscal. 

Mais recentemente, iniciou-se a captação de recursos para 
oficializar a associação. Foi elaborada a proposta de rifas, acatada 
pelos moradores, onde conseguiu-se um liquidificador. Porém, não 
houve a captação suficiente do recurso até o momento.
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PERFIL DAS MULHERES

A partir dos questionários, aplicados durante a oficina 
diagnóstica na comunidade, extraiu-se questões como exercício 
de atividade remunerada, horas trabalhadas, participação familiar, 
renda familiar, número de pessoas na residência e autonomia 
econômica alcançada. 

Gráfico 1 – Prática de Atividade Remunerada

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (UFRN/SPM).

Pelo Gráfico 1 verifica-se que 56% das pessoas que respon-
deram o questionário não possuem atividade remunerada, assim foi 
possível inferir que a maioria não contribui com a renda familiar. 
O segundo maior percentual, 22% informou exercer atividade 
regularmente, em tempo parcial, gerando assim alguma renda.
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Gráfico 2 – Horas Trabalhadas Por Semana

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (UFRN/SPM).

O Gráfico 2 corrobora as informações mostradas no Gráfico 
1, visto que 61% diz não trabalhar, porém dentre esse percentual 
tem-se aquelas que exercem as atividades domésticas, e a partir 
do momento que uma pessoa da família realiza essas atividades, 
não é necessário gastar-se com esses afazeres. Muitos dizem que 
as tarefas domésticas e cuidar dos filhos não são trabalho, mas são 
sim: não geram renda, porém diminuem os gastos e/ou a catação. 
O segundo maior percentual diz trabalhar até 20 horas, ou seja, 
tempo parcial, como mostrado no gráfico anterior.
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Gráfico 3 – Participação na Renda Familiar

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (UFRN/SPM).

A participação familiar, Gráfico 3, reflete os gráficos ante-
riores, assim 44% afirma não trabalhar e que os gastos de alguma 
forma são pagos pela família, através da renda familiar. Porém 28% 
trabalha e contribui para o sustento da família. Assim, enquanto a 
maioria depende de outros, outra parcela trabalha para contribuir 
diretamente com os gastos da família.
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Gráfico 4 – Renda Familiar

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (UFRN/SPM).

Como visto anteriormente, a realidade da maioria não 
trabalhar ou caso afirmativo apenas em tempo parcial, conse-
quentemente a renda da família é baixa. A partir da análise do 
Gráfico 4, temos 71% com renda familiar de até 1 salário mínimo. 
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Gráfico 5 – Número de Pessoas em Casa

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (UFRN/SPM).

Quando visto o número de pessoas na família verifica-se 
que a renda familiar não é satisfatória para uma vida digna. Pelo 
Gráfico 5, tem-se 63% com 3 a 5 pessoas residindo na mesma casa, 
assim dependendo da renda familiar, sendo assim muitos procuram 
outra forma de renda, para alcançar sua autonomia econômica já 
que muitas afirmam não possuir, como demonstra o Gráfico 6.
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Gráfico 6 – Autonomia Econômica Alcançada

Fonte: Projeto Mulheres Conquistando Autonomia (UFRN/SPM).

A autonomia econômica é necessária para garantir a 
liberdade pessoal ou até mesmo familiar. Portanto, viu-se que 
a comunidade vive na realidade de pouca renda, a maioria não 
trabalha, muitas pessoas morando numa mesma residência, assim 
as necessidades vêm à tona. Por isso é necessário o processo da 
estruturação de uma associação de moradores, que garanta os 
direitos da comunidade, e de catadores, gerando renda através da 
reciclagem, aumentando a renda familiar.

Rotinas exaustivas, condições precárias, vítimas de dis-
criminação social, essa é a dura realidade de um catador, não 
obstante a isso estão os moradores do Leningrado. Vivendo em um 
bairro periférico na Zona Oeste do município de Natal, dependem 
do pouco que ganham do Programa Bolsa Família para a sua 
sobrevivência, pois o que ganham com a catação é bem menos 
de um salário mínimo por família. Outro fato que contribui para 
essa situação, é que não são possuidores da terra, onde vivem. São 
intrusos na terra de outrem e a forma que o resto da sociedade os 
trata, muito condiz com o contexto social que estão submetidos.
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Em decorrência desse cenário, a associação se mostra como 
uma saída para alçar uma melhor qualidade de vida. Todavia não 
apenas isso, vai além da satisfação das suas necessidades. É uma 
questão de identidade, de se sentir cidadão assim como o é.

As associações fazem o catador se encontrar com a cidada-
nia, na medida que os retira do anonimato e reconhece-os como 
agentes ambientais, propiciando dessa forma uma inclusão social 
destes indivíduos.

PROVEITOS E LIMITAÇÕES ENCONTRADAS 
NA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

O processo de implantação da associação ainda está vigente 
e até o momento a equipe encontrou inúmeras dificuldades. A 
primeira delas evidenciou-se logo no início e está relacionada com 
pessoas que chegaram anteriormente, muitas destas políticos, que 
em períodos de eleição prometiam criar uma organização para a 
comunidade. Passada as eleições, tais pessoas sumiam, levando 
consigo não só o voto, mas também a esperança dos moradores. 
Ao iniciarmos o processo em julho de 2015 (ano de eleições 
municipais), por meio do “Mulheres Conquistando Autonomia”, 
vincularam a nossa presença com as pessoas que haviam passado 
por lá. Mesmo não tendo o projeto qualquer cunho político. Até 
conquistarmos a confiança foi um longo processo. 

Outras limitações já citadas anteriormente, é quanto às con-
dições financeiras dos membros e a regularização fundiária. Estes 
fatores são bastante limitantes, pois vivemos em uma sociedade 
capitalista, portanto não se constrói nada sem dinheiro e sem um 
local próprio. O custo de uma associação no cartório local é de 
R$ 311,36. Tentamos levantar essa quantia, através da venda de 
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rifas, mas conseguimos apenas cerca de R$205,00, muito pelo fato 
da dificuldade de venda de rifas em uma localidade periférica.

Um elemento que está nos trazendo bastante dificuldades é 
a falta de unidade no grupo, fato que nos fez perder, recentemente, 
uma integrante bastante assídua. Existe uma liderança local, 
contudo essa pessoa por motivos pessoais, não quer liderar a 
futura associação. Estamos tentando contornar tal dificuldade, 
com a ideia de não ter apenas uma líder, mas várias. Para tanto, 
estamos implementando a ideia de coordenadores, em substituição 
da figura de presidente e vice. Essa alternativa já se mostra bem 
viável ao contexto particular da comunidade.

Apesar desses entraves a confiança no Projeto já foi conquis-
tada, e algumas das moradoras/ catadoras até já se disponibilizaram 
para assumir cargos, fortalecendo a comunidade através da união, 
cada um realizando suas atividades, gerando renda, e através da 
luta conseguir melhorias para a localidade, porque juntos pode-se 
ir longe. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de criação da associação encontra-se em implan-
tação. A comunidade, a partir das discussões e capacitações reali-
zadas, optou pelo sistema do associativismo, assim foi formulado 
o Estatuto, posto em discussão e aprovado pela comunidade.  

As questões financeiras são o entrave e o motivo de diver-
gências entre as mulheres da associação, não podendo ser diferente, 
visto a realidade da comunidade. Assim sendo, a comunidade não 
tem como se juntar e arrecadar esse valor, visto que mesmo que 
mínimo, mas faz falta. E é por conta das limitações financeiras 
que a comunidade ainda não está com a associação legalmente 
efetivada.
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REVOLUÇÃO DOS BALDINHOS NO RN – 
TECNOLOGIA SOCIAL COMO FERRAMENTA NA 

BUSCA DE AUTONOMIA DAS MULHERES: 
experiência de gestão comunitária de 

resíduos orgânicos e agricultura urbana 
no Residencial Campinas, Macaíba-RN

Janaina Henrique dos Santos

O presente trabalho tem por objetivo realizar reflexões 
sobre a primeira experiência de reaplicação da Tecnologia Social - 
Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana: 
Revolução dos Baldinhos, reaplicada no empreendimento do 
Programa Minha Casa Minha Vida no Residencial Campinas,  
Macaíba-RN, através do Projeto Moradia Urbana com Tecnologia 
Social – MUTS da Fundação Banco do Brasil, executado pela 
Associação de Apoio as Comunidades do Campo do Rio Grande do 
Norte-AACC/RN com assessoria do Centro de Estudos e Promoção 
da Agricultura de Grupo – CEPAGRO/SC, entre dezembro de 2016 
a junho de 2017. Esta experiência se deu através do desenvolvimento 
de metodologias de pesquisa-ação com sensibilização das famílias 
para separação e coleta dos resíduos orgânicos na fonte, manejo da 
compostagem (método UFSC) e produção do composto orgânico 
para produção de alimentos, sempre buscando inserir, nesta política 
pública, a perspectiva da agroecologia e do feminismo. 

Trata-se, pois, de uma experiência protagonizada pelas 
mulheres da comunidade, que perceberam na compostagem 

CAPÍTULO 15
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uma ferramenta de empoderamento, participação política e 
auto-organização. 

O presente trabalho tem por objetivo tecer reflexões sobre 
a reaplicação da Tecnologia Social (TS) Gestão Comunitária 
de Resíduos Orgânicos e Agricultura Urbana, conhecida 
como Revolução dos Baldinhos, no Residencial Campinas, em 
Macaíba-RN, no contexto social do empreendimento habitacional 
Minha Casa Minha Vida - MCMV pertencente ao escopo do 
Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU e sua relação 
com a construção da autonomia e empoderamento das mulheres 
protagonistas da experiência.

A experiência de reaplicação da TS Revolução dos Baldinhos 
foi executada pela AACC/RN entre dezembro de 2016 a junho 
de 2017 no âmbito do Projeto Moradia Urbana com Tecnologia 
Social – MUTS da Fundação Banco do Brasil – FBB.

As relações da TS da Revolução dos Baldinhos com a polí-
tica pública nas cidades são inúmeras: ensejando o debate sobre 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fundamentada na Lei 
12305/2010, que proíbe a existência dos lixões; a Política Nacional 
de Agroecologia e Produção Orgânica – PNAPO, unindo forças 
à discussão sobre Direito à Cidade, meio ambiente e agricultura 
urbana, soberania e segurança alimentar no urbano, educação 
ambiental, dentre outras. Na experiência em questão, aponta as 
possibilidades de empoderamento comunitário e autonomia para as 
mulheres, frente ao desemprego, violência sexista e desigualdade 
de gêneros.

A REVOLUÇÃO DOS BALDINHOS

Idealizada a partir de um surto de leptospirose (doença 
causada pela febre do rato devido ao excesso de lixo nas ruas) 
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na comunidade do Bairro Monte Cristo de Florianópolis-SC em 
2008, a Revolução dos Baldinhos é a prática de gestão comuni-
tária de resíduos sólidos orgânicos que transforma os restos de 
comidas, frutas, verduras, podas etc. em composto orgânico para 
plantas; a esta transformação dá-se o nome de compostagem. Esta 
experiência é vivenciada há dez anos com assessoria técnica do 
Centro de Promoção da Agricultura de Grupo – CEPAGRO/SC 
e incentivada pelo serviço de saúde local. 

Com dez anos de experiência comunitária e de assessoria 
técnica do CEPAGRO/SC tomou proporções que contribuíram 
na consolidação da metodologia, no campo da gestão, avanço 
técnico, através da observação dos envolvidos, e a construção de 
articulações institucionais, comunitárias e com o poder público. 
Esta se destaca por três principais eixos: trabalho de sensibili-
zação e mobilização realizada pela própria comunidade, gestão 
descentralizada e retorno do composto orgânico. Tal escopo levou a 
certificação, pela Fundação Banco do Brasil, enquanto Tecnologia 
Social, sendo premiada no ano de 2005, pelo seu alto impacto e 
baixo custo, podendo ser replicado em diferentes realidades. 

Desta forma, é relevante elucidar a noção de Tecnologia 
Social trabalhada pela FBB: “produtos, técnicas ou metodologias 
reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que 
representem efetivas soluções de transformação social” (FBB, 
2014). 

O MUTS E O PROGRAMA MCMV 

Criado como uma oportunidade de reaplicar, no meio urbano, 
Tecnologias Sociais (TS) certificadas e premiadas pela FBB, 
esta estratégia visava cumprir com o objetivo de complementar 
o “Trabalho Social já previsto pelo MCMV como instrumento 
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de promoção do desenvolvimento social nos empreendimentos 
habitacionais do Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU, 
promovidos pelo Banco do Brasil.

Com isso, é relevante tecer considerações sobre o PNHU, 
enquanto programa de subsídio e crédito habitacional, que visa 
dá uma resposta ao Direito a Moradia, garantido no Brasil pela 
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelo Estatuto da 
Cidade (2001), “que estabelece o uso da propriedade urbana em 
prol do interesse coletivo e do equilíbrio ambiental, e se constitui 
como um pilar da política habitacional nacional” (MUTS, 2015). 
Seu objetivo é “apoiar estados e municípios no desenvolvimento 
de ações integradas e articuladas que facilitem o acesso à moradia 
digna em áreas urbanas e rurais (conforme diferentes modalidades 
do Programa)” (MUTS, 2015).

Na realização do “Trabalho Social” o Projeto MUTS tomou 
como base a Portaria nº 21/2014 do Ministério das Cidades, por 
apontar o conjunto de estratégias e ações na contribuição da 
melhoria de condições de vida das pessoas, bem como prevê a 
sustentabilidade das intervenções, conforme descrição: “de acordo 
com a Portaria no 21/2014, as atividades do trabalho social se dão 
a partir de estudos e diagnósticos integrados e participativos do 
território, nas dimensões social, econômica, produtiva, cultural, 
ambiental e político institucional, alinhadas com a intervenção 
física e com as políticas públicas locais, para promover o exercício 
da participação cidadã, favorecendo a organização da população 
e a gestão comunitária dos espaços comuns” (MUTS, 2015).

Para o projeto MUTS, a FBB buscou identificar no Banco 
de Tecnologias Sociais (BTS) experiências exitosas adequadas 
ao meio urbano. A construção de parcerias institucionais foi uma 
das primeiras ações no desenvolvimento do projeto, dentro da 
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necessidade de articulação entre Instituições Idealizadoras das 
TSs (aquelas com experiências sistematizadas e premiadas) e as 
Instituições Locais (aquelas credenciadas pela FBB em edital 
específico).

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL

Em geral, no projeto MUTS, a metodologia executada teve 
três etapas diferentes envolvendo atividades de sensibilização, 
mobilização, apresentação do projeto e reaplicação da Primeira 
TS e da Segunda TS. Reuniu diferentes saberes, alinhando a 
concepção de assessoria técnica, participação social e coletiva; 
educação popular; pesquisa-ação e reaplicação de tecnologias 
sociais, que significa dizer a adoção de métodos e técnicas já 
vivenciadas pelas instituições do terceiro setor envolvidas. 

Conforme organograma do projeto precedeu a reaplicação 
da TS Revolução dos Baldinhos no RN, uma Primeira Tecnologia 
Social que significou um processo de sensibilização e mobili-
zação comunitária, baseada em um diagnóstico realizado pelas 
próprias moradoras: o autorrecenseamento, idealizado pela Rede 
INTERAÇÃO/SP, que contribuiu para levantar potencialidades e 
dificuldades da comunidade considerando a nova moradia. 

Contudo, aqui será refletida a concepção metodológica 
adotada durante a reaplicação da Segunda TS (Revolução dos 
Baldinhos), com base na participação social e coletiva conside-
rando também o fio metodológico que tem raízes na experiência 
da AACC/RN com a gestão local do desenvolvimento sustentável, 
que concebe “a capacitação como um processo educativo solidário 
de construção do saber, no qual a aprendizagem se dá através da 
expressão reflexiva, crítica e criativa dos atores participantes” 
(BEZERRA; FREITAS, 2006). 
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A Segunda TS tratava-se de uma fase de escolha a ser feita 
pela própria comunidade, também apontada no diagnóstico e 
reafirmada através de assembleia. Para esta etapa, foram dispo-
nibilizadas quatro TS desenvolvidas por diferentes instituições 
do país: Criação de Bibliotecas Comunitárias – Vaga Lume/AM; 
Gestão Comunitária de Resíduo Orgânico e Agricultura Urbana – 
CEPAGRO /SC; Produção Agroecológica de Alimentos em Meio 
Urbano: Hortas Urbanas – Instituto Pólis/SP, Jóias Sustentáveis 
na Ilha das Flores – Rede Criar/SP.

Dialogamos, também, com a noção de sistematização da 
experiência, concebendo que a mesma está em andamento, por-
tanto, em constante movimento de aprendizagem, interpretação 
sobre os acontecimentos, resultados e consequências “a partir de 
seu ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica 
do processo vivido, os fatores que intervieram no dito processo, 
como se relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo”. 
(JARA, 2006).

Após a escolha da TS pela comunidade foi iniciado um pro-
cesso de sensibilização e mobilização social através da metodologia 
de pesquisa-ação presente na assessoria técnica na perspectiva da 
agroecologia e do feminismo, permitindo um fortalecimento de 
uma construção para o empoderamento das mulheres protagonistas 
da experiência.

Assim, após a apresentação, em assembleia, na comuni-
dade, dos dados do diagnóstico gerado pelo autorrecenseamento, 
incluindo a divulgação da TS escolhida e sua consolidação na 
plenária, foi realizado contato com o CEPAGRO/SC; elaboração 
do Plano de Trabalho (AACC/RN e CEPAGRO); visita técnica da 
instituição ao Residencial Campinas; período de noventa dias (90) 
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de acompanhamento pela instituição local (AACC/RN); segunda 
visita técnica e encerramento do Projeto.

A primeira visita de formação recebeu o nome de “Curso 
de Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos: a Revolução 
dos Baldinhos no RN”, com carga horária de 16h divididas em 
dois dias. Os objetivos do curso foram: socializar a experiência 
técnica da compostagem e de mobilizar a comunidade para a 
gestão coletiva através de exibição de vídeo-documentário e 
roda de diálogo; prática da Televisão de Compostagem com 
montagem das camadas que podem ser vistas e acompanhadas, 
cotidianamente; montagem da primeira Leira de Compostagem; 
intercâmbios de conhecimentos na Estação de Transbordamento 
do município (local onde o lixo coletado é depositado, tempora-
riamente, até ser encaminhado para aterro sanitário da região); 
visitas aos quintais agroecológicos urbanos para reconhecimento 
do potencial da produção agroecológica, consequente identifica-
ção da necessidade ao composto orgânico e formação do Grupo 
Comunitário.

Nesta ocasião, foram entregues baldinhos de 5 litros para 
separação dos resíduos orgânicos. Foram distribuídas, ainda, 
bobonas de 50 litros para aquelas pessoas que se responsabilizaram, 
além de separar, de realizar a tarefa da coleta e da compostagem, 
realizadas duas vezes por semana, com intervalos em média de 
três dias. De início, ficou definida a participação de dezesseis 
(16) famílias, todas participantes do Curso de reaplicação em 
2016. Chegaram a participar do Grupo 35 famílias, sendo dez 
(10) mulheres do Grupo Comunitário, responsáveis pela coleta e 
compostagem. Atualmente (2018), participam quinze (15) famílias, 
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sendo, atualmente, cinco (5) mulheres do Grupo Comunitário1, 
abrangendo três (3) famílias. 

Nesta primeira atividade de reaplicação está contida além 
da sensibilização a formação no “método UFSC de Leira Estática 
com Aeração Passiva” (Miller, 2009): que se dá de forma simples: 
com camadas alternadas de resíduo orgânico e material seco 
(folhas, capim seco para parede da leira e serragem para contribuir 
no processo de decomposição dos resíduos), ou seja, fontes de 
nitrogênio e carbono. A cada “alimentação” da leira a mesma não 
é revolvida totalmente, apenas nas partes superiores do interior 
da leira. E, somente no seu início, terra preta para proporcionar a 
inoculação das bactérias e fungos decompositores. A temperatura 
é elevada, chegando até 65°c, com produção de gás carbônico e 
água, com odores controlados (CEPAGRO, 2016).

Os resíduos sólidos orgânicos compostados nas leiras são: 
cascas de frutas e verduras, sobras de comidas (cozida e cruas), 
borra de café, casca de ovo. E demais itens como palito de dente 
e fósforos, borra de óleo, podas de arvores, aparas de grama. O 
composto orgânico é o seu produto final, conquistado através da 
facilidade do manejo e do acesso ao material necessário, permitindo 
a comunidade se apropriar do conhecimento da gestão comunitária 
com facilidade e sustentabilidade.

A caracterização da TS da Revolução dos Baldinhos, 
enquanto modelo de gestão comunitária “tem como base o trabalho 
de sensibilização das famílias e parceiros aliados à agricultura 
urbana”. Destacam os elementos da valorização da fração orgâ-
nica; a separação na fonte; transporte adequado; entidades de 
apoio; destinação descentralizada-reciclagem local; compostagem 

1 Cristiane; Margarida; Ednalva; Heloisa e Débora.
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termofílica/método UFSC; sensibilização e articulação e pátio de 
compostagem, eco praça e educação ambiental (CEPAGRO, 2016).

A Segunda visita técnica do CEPAGRO/SC aconteceu após 
noventa dias (90), identificando os desafios e reconhecendo os 
potenciais locais na reaplicação da TS. Neste momento, as institui-
ções envolvidas puderam construir, junto ao Grupo Comunitário, 
a avaliação sobre a vivência das moradoras/os com a experiência 
de reaplicação; avançar na construção e planejamento da produ-
ção de hortas, em espaços coletivos e estimular a produção nos 
quintais, realizar intercâmbio com a comunidade acadêmica sobre 
a importância da compostagem e debater com o poder público 
local para construção de parcerias e fortalecimento da iniciativa. 

Às atividades desenvolvidas pela instituição local se soma-
ram as metodologias da instituição idealizadora. Em 05 meses 
de reaplicação muitas ações foram proporcionadas ao Grupo 
Comunitário, dentre outras: acompanhamento cotidiano da coleta e 
compostagem; ações de mutirões de limpeza de terreno e constru-
ção de canteiros de hortas; incentivo ao intercâmbio para visitação 
à experiência; ações de visibilidade na mídia, articulação para 
entrada do grupo em outros projetos e formação feminista para 
as mulheres do Grupo Comunitário. Em geral, a estratégia de 
construir agendas de mobilização e formação política tem garantido 
o fortalecimento do Grupo Comunitário. 

Desta maneira, vale ressaltar o processo de formação femi-
nista que as mulheres do grupo comunitário vivenciaram na 
construção da sua autonomia e empoderamento. Assim, as mulheres 
receberam dois intercâmbios, sendo um através da Caravana 
Feminista do 8 de março da Marcha Mundial das Mulheres, que 
possibilitou apresentar sua experiência com a compostagem, 
mas também conhecer realidades de outras mulheres ao seguir 
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com a Caravana para outros bairros de Natal-RN, bem como 
participação no ato público em alusão ao 8 de março no centro 
da cidade. Visitou-se, ainda, a experiência Mulheres do Planalto, 
em parceria com o projeto Mulheres Conquistando Autonomia/
UFRN, que contribuiu para o encontro de mulheres de bairros 
periféricos diferentes pertencentes a região da Grande Natal, mas 
que passam pela mesma realidade de desigualdade social. 

As mulheres participaram ainda de dois Seminários de 
formação. Um deles realizado, durante a segunda visita técnica do 
CEPAGRO/SC, em parceria com a Escola Agrícola de Jundiaí - 
EAJ, em que tiveram a oportunidade de apresentar sua experiência 
para estudantes, professores e gestores públicos. Outro seminário 
foi “Mulheres e Jovens Cirandando na Economia Solidária, do 
Projeto Geração Solidária – IFRN/MTE, realizado em dois dias 
em Natal/RN, onde o grupo, atualmente, está sendo acompanhado 
enquanto empreendimento econômico solidário, a partir da con-
cepção de Economia Solidária. Outra importante participação foi 
na Jornada Feminista do Movimento de Mulheres Trabalhadoras 
Rurais – MMTR, na zona rural de Caruaru-PE onde tiveram a 
oportunidade de conhecer a auto-organização das mulheres rurais 
no fortalecimento do feminismo e na construção da agroecologia. 

É sobre o envolvimento das mulheres com a reaplicação 
desta TS que direciono o olhar neste trabalho, tentando compre-
ender os fatores relacionados a realidade das mulheres urbanas 
com as características da experiência que contribuíram para 
autodeterminação das mulheres na construção da sua autonomia.



Janaina Henrique dos Santos

317

PANORAMA GERAL DO LOCAL DA REAPLICAÇÃO 
DA TECNOLOGIA SOCIAL

Segundo o CENSO/IBGE 2010, a população de Macaíba 
foi estimada em 69.467 residentes domiciliados, sendo que a 
maioria da população vive na zona urbana, 34.434 são do sexo 
masculino e 35.033 são do sexo feminino. Quando o dado se refere 
a população que não tem qualquer rendimento, as mulheres estão 
à frente dos homens sendo 14.154 do sexo feminino e 10.633 do 
sexo masculino.

Estes dados se repetiram durante a realização do autorre-
censeamento. Este trabalho foi realizado em 216 domicílios. Do 
universo pesquisado, 402 pessoas são do sexo masculino (48,09%) 
e 434 pessoas são do sexo feminino (51,91%). Dentre as mulheres 
entrevistadas, 15,85% se denominam “do lar”, não contabilizando 
como trabalhadoras com renda fixa (MUTS, 2016). 

No autorrecenseamento, a maioria das pessoas que respon-
deram à pesquisa foram as mulheres (51,91% das entrevistadas), 
seja pelo fato de estarem desempregadas ou porque precisavam 
cuidar dos filhos para o marido trabalhar fora de casa. Além de 
evidenciar questões como desemprego e falta de ocupação laboral, 
que afetam principalmente as mulheres, reflete também a questão 
da divisão sexual do trabalho, que tem ancoramento na sociedade 
patriarcal e machista, que sobrecarrega as mulheres tanto com o 
trabalho doméstico, como com o cuidado com os filhos, respon-
sabilidade está atrelada a condição de ser mulher. Essa sociedade 
torna invisível o valor do trabalho da mulher, pois, “foi construída 
uma visão patriarcal de que o trabalho doméstico e os cuidados 
seriam expressão do amor que as mulheres sentem por sua família. 
Continua existindo muito julgamento quando as mulheres – mães, 
irmãs, companheiras – não atendem às expectativas sobre o que 
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deveriam fazer, como se não fossem suficientemente boas ou não 
amassem a sua família. Essa é uma forma de ocultar que este 
trabalho faz parte de uma engrenagem maior, a engrenagem de 
reprodução da economia e da sociedade”. (SOF, 2016).

Por outro lado, na construção da autonomia feminina há 
um dado positivo corroborado pelo autorrecenseamento, que é o 
de 36,8% dos entrevistados apontarem como ponto positivo para 
moradia no local ser o fato da casa própria. Tal dado é positivo 
no momento em que percebemos que muitas vezes a titularidade 
do imóvel é repassada a mulher da casa.

A REVOLUÇÃO DOS BALDINHOS E A AUTONOMIA DAS MULHERES

A conquista da autonomia das mulheres com a TS iniciou 
através da apropriação do conhecimento sobre a compostagem. 
Na transformação do olhar sobre os resíduos orgânicos, conforme 
declara Jacira de Souza: “quem foi para a visita viu que é uma leira 
que não tem cheiro... é um adubo que ninguém dá nada por ele, 
joga fora, mas para a gente ele é rico... Onde muitos chamam de 
lixo a gente chama de reciclagem!”, fazendo referência a Caravana 
Feminista realizada no 8 de março de 2016, garantindo saber sobre 
técnicas da compostagem, bem como na realização de mobilização 
de famílias e gestão comunitária dos resíduos orgânicos.

O poder que as mulheres têm para determinar e regular 
suas vidas se configura no conceito de autonomia, que abarca 
várias dimensões seja ela no poder sobre o corpo, poder de decisão 
sobre o projeto de vida, trabalho, na decisão sobre projeto de vida 
e sexualidade (SOF, 2009). Com isso, afirmamos que a primeira 
reaplicação da Revolução dos Baldinhos externo ao espaço de 
origem (SC) tem mostrado que é possível promover a autonomia 
local a partir de ações de mobilização social e educação ambiental. 
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No caso desta experiência, os resultados destacam-se pelo reco-
nhecimento da compostagem como ferramenta de empoderamento 
e autodeterminação das mulheres do Grupo Comunitário, que tem 
provocado mudanças de atitudes, auto-organização e autonomia 
para as mulheres. 

A transformação deste olhar para os resíduos orgânicos 
impactou também na preocupação com as questões sanitárias, 
conforme afirma outra moradora: “quando não trazia pra cá os 
cachorros rasgavam as sacolas, espatifavam. Começavam a apa-
recer ratos, baratas, mosquitos. Então, com esse trabalho da gente 
isso diminuiu bastante. Creio que cada vez vai diminuir mais, até 
chegar uma vez que não tem mais nada”, conta Cristiane Silva. 

As primeiras desigualdades de gênero trazidas pelas 
mulheres e acolhida, metodologicamente, foram representadas 
pela falta da divisão justa do trabalho doméstico e de cuidados 
com os filhos. Aspectos presentes na fala de Cristiane Silva “...
eu tinha um tempo mais de tá em casa, de não ir trabalhar, mas 
agora eu aprendi como dividir: em casa e vir pra cá, porque é uma 
coisa que eu gosto. Desde criança cresci com isso, de plantar e de 
colher. E pra mim tá sendo muito gratificante. Até na questão dos 
filhos que eu tô dando uma direção a eles: pra aprender a gostar 
de plantar e de produzir o adubo, quando podem trago eles pra 
cá, quando não tão no horário de aula...”, revelando a atuação na 
agricultura como empoderamento que permite realizar a escolha 
das atividades a ser realizadas. 

A possibilidade de associar o trabalho produtivo com o 
reprodutivo permitiu as mulheres se engajarem na experiência 
da compostagem, pois, tanto o fato de estar em casa o dia inteiro, 
bem como poder está com os filhos representou para as mulheres 
possibilidade de participação. Após a participação nas atividades 
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e sua consequente compreensão a participação dos filhos passou a 
representar atividade educativa, uma vez que a própria metodologia 
acolhia as crianças presentes na atividade. 

Ironicamente, aquele mesmo trabalho doméstico que gera 
resíduo na cozinha também proporcionou as mulheres a tratar seu 
resíduo fora de suas casas, tanto pelo fato do pátio da compostagem 
se encontrar em espaço comunitário (característica da gestão 
comunitária) para realizar a construção de leiras e trabalho da 
compostagem em si, como também pelo fato de ter permitido 
participar de processos de formação, seja recebendo intercâmbios 
para conhecimento da experiência seja viajando para participar 
de atividades externas. Isto inclui o dormir fora de casa, fato que 
para algumas representou ser a primeira vez, o que, por sua vez, 
serviu como enfrentamento à vontade dos companheiros em não 
“permitir” tal comportamento.

Outra importante análise refere-se aos vínculos sociais 
construídos, contribuindo para o desenvolvimento da sociabili-
dade e capital social de forma coletiva. Por exemplo, a maioria 
das mulheres do Grupo Comunitário não se conheciam até se 
envolverem com o projeto, como afirma Hosana Freire: “eu 
vivia em casa muito ocupada, mas depois que apareceu esse 
serviço aqui tudo tá melhorando pra mim, tô desenvolvendo 
mais, conhecendo muita família que eu não conhecia. Nunca 
pensava de fazer compostagem, de conhecer resíduo, agora já 
tô conhecendo!”, revela. 

A compostagem contribuiu também para dar visibilidade 
a produção da agricultura urbana protagonizada pelas mulheres, 
apontando a conquista da autonomia através da perspectiva da 
geração de renda, conforme afirma Cristiane: “primeiro a gente 
vai começar com nossas plantações de hortas, de árvores, de flores, 
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de tudo...depois a gente vai ver se consegue arrumar um meio de 
expandir pra fora, de comercializar, trocar com alguma coisa que 
eles produzem lá e por aí vai...”, demonstrando que as mulheres 
compreendem bem sobre a gestão da produção do adubo. Trata-se 
de um modelo sustentável para as cidades, principalmente, por ser 
de baixo custo e promover uma solução para o destino adequado 
dos resíduos orgânicos, motivos que facilitam sua reaplicação 
e um dos fatores que garante as condições necessárias para as 
mulheres conquistar sua autonomia através da TS. 

Este contexto foi compreendido pelas visitantes da Caravana 
Feminista, em que o intercâmbio de conhecimento entre as mulhe-
res tem sido uma metodologia utilizada para o fortalecimento da 
experiência. Para Brisa Bracci, técnica em Controle Ambiental 
pelo IFRN, a experiência foi reveladora: “Pra mim valeu por todo 
o tempo que estudei na sala de aula. E conhecer na prática, não só 
o lado técnico de como fazer a compostagem, mas o que significa 
a compostagem na vida das mulheres. Porque quando fui lá e 
tirei a dúvida sobre quando sair o adubo para onde vai, se vocês 
vão usar ou vender?! Daí comecei a compreender como aquela 
compostagem também significa independência e uma ferramenta 
de autonomia pra vida das mulheres do residencial”, revela a 
visitante. Este cenário vivenciado pelas mulheres composteiras 
no RN aponta “a percepção de como a construção cotidiana da 
agricultura urbana encontra-se, em grande medida, nas mãos 
das mulheres, muito embora esse protagonismo nem sempre seja 
evidenciado” (I CNAU, 2015).

A autonomia política é uma necessidade crucial para con-
quista da autonomia econômica das mulheres do residencial. Além 
da promoção da agricultura urbana, a doação do resíduo orgânico 
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e seu resgate em forma de adubo aponta para os princípios da 
Economia Solidária, na prática. 

A geração de renda, por enquanto, está sendo garantida na 
organização social, uma vez que o dinheiro da comercialização 
da produção do excedente do composto orgânico está retornando 
para investimento da produção e comercialização, tais como 
balança, carro de mão, peneira etc. Neste processo, a identificação 
e sensibilização das moradoras têm acontecido desde o início da 
mobilização para a participação nas primeiras atividades do projeto. 
A autodeterminação das mulheres em solucionar problemas e se 
envolver em atividades que promovem benefício na comunidade 
leva também a constante construção de lideranças, por exemplo, 
o caso de uma moradora que conseguiu um ônibus escolar para 
deixar e buscar as crianças nas escolas através da luta insistente 
com a prefeitura. Contudo, entende-se que a identificação das 
lideranças acontece durante processos contínuos de formação 
e participação social das mulheres, na busca pela conquista da 
autonomia do maior número de mulheres que seja possível, pois, 
“a conquista da autonomia só será possível com transformações 
que alcance todas as mulheres. Mais que isso é uma armadilha 
tratar da autonomia apenas na sua dimensão individual” (VIUDES; 
MORENO, p. 23, 2009).

Com isso, podemos afirmar que o objetivo de realizar uma 
gestão comunitária de resíduos orgânicos se cumpriu na medida 
em que as mulheres do grupo comunitário se auto organizaram 
para compreender a importância e reaplicar a TS na comunidade, 
ao mesmo tempo em que aceitaram revolucionar suas vidas e das 
outras mulheres. 

A realidade das mulheres no Residencial Campinas frente 
ao contexto das mulheres urbanas em relação com a produção 
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da agricultura urbana são similares, pois, “são as mulheres que, 
devido à lógica patriarcal de divisão sexual do trabalho, se tornam 
responsáveis pelo cuidado de pessoas de sua família, pela garantia 
dos alimentos, da saúde, da água dentre outros... Na luta por uma 
cidade de direitos e pela soberania na produção de alimentos e na 
promoção da saúde integral, as mulheres reivindicam a socialização 
do trabalho do cuidado e da reprodução da vida com toda a socie-
dade e com o Estado e constroem sua autonomia e o fortalecimento 
em grupos e coletivos”. (Carta Política do I Encontro Nacional de 
Agricultura Urbana - ENAU, maio de 2015).

Por fim, podemos dizer que ao acessar o Direito a moradia 
as Mulheres da Revolução tiveram a oportunidade de exercer 
também o Direito à cidade com a prática de compostagem e da 
agricultura urbana de base agroecológica, com o fomento da 
segurança e soberania alimentar, permitida pela prática da com-
postagem contribuiu com a organização comunitária e possibilitou 
autodeterminação e empoderamento de suas vidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se por um lado foi necessário adequar a metodologia rural 
para a realidade urbana, por outro foi uma oportunidade de conso-
lidar uma assessoria técnica na perspectiva da agroecologia e do 
feminismo. Ao contribuir com o reconhecimento da compostagem 
como base da agricultura urbana, como sistema de produção, de 
relações e comercialização que coloca o cuidado com o meio 
ambiente e as pessoas como prioridade, relacionando isto com o 
tempo das mulheres e suas questões socialmente construídas, de 
forma a transformar a realidade vivida através da desconstrução 
e reconstrução de conhecimentos e trajetórias das mulheres (Rede 
Agroecológica e Feminista do NE, 2017).
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Desta maneira, acreditamos na autodeterminação das mulhe-
res na intervenção da realidade a partir do conhecimento sobre 
os desafios concretos locais. Durante a prática de reaplicação 
da primeira TS, o autorrecenseamento, as mulheres envolvidas 
conheceram e aprofundaram o conhecimento sobre seu contexto 
de moradia. A própria prática de realizar a pesquisa possibilitou 
o seu reconhecimento social, como também se configurou em 
significado da sua já atuação no lugar. 

A comunidade se apropriou do conhecimento metodológico, 
passando a realizar a gestão comunitária dos resíduos orgânicos. 
Esta prática permanece incentivando a agricultura urbana e o 
retorno do composto para as famílias doadoras dos resíduos. 
Primeiro, para aquelas envolvidas diretamente, depois, para a 
comunidade em geral, possibilitando também a geração de renda 
a partir da produção do composto excedente doado às famílias. 
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ANÁLISE DO IMPACTO DO PROGRAMA 
MULHERES NO MUNICÍPIO DE 

CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS-RN

Ticiane de Andrade Silva

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa realizada 
entre as alunas do Programa Mulheres Mil na cidade de Caiçara 
do Rio dos Ventos, cujo objetivo principal foi investigar a impor-
tância do programa para as alunas participantes, as dificuldades 
que enfrentaram durante a realização do curso, a importância 
que o curso trouxe para suas vidas e para a comunidade em que 
estão inseridas, bem como a pretensã o profissional ao té rmino 
do curso. De cará ter qualitativo, a pesquisa envolveu alunas de 
diferentes cursos e teve como material utilizado um questioná rio 
estruturado com perguntas respondidas durante uma entrevista 
presencial. O estudo identificou muitos desafios enfrentados pelas 
alunas do programa. Tais dificuldades podem ser associadas a 
diversas dimensõ es, entre elas, a social, a pessoal e a pedagó gica. 
Contudo, os resultados també m evidenciam otimismo quanto ao 
curso, vendo neste a possibilidade de melhorar suas vidas, assim 
como o meio comunitá rio onde vivem, a partir da aprendizagem 
obtida. Outras expectativas identificadas na pesquisa referem-se 
à  aquisiç ã o de novos conhecimentos, oportunidade de inserç ã o 
no mercado de trabalho, melhoria do ní vel de escolaridade e até  
mesmo repassar para outras pessoas o conhecimento obtido. A 
pesquisa foi importante porque foi possí vel traç ar uma ideia clara 
das representaç õ es do programa Mulheres Mil na vida das alunas 
no municí pio. Observou-se que no final do curso tais alunas se 

CAPÍTULO 16
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mostraram mais confiantes, melhoraram a alto-estima e sentiram 
que sã o capazes de mudar suas realidades e terem uma vida melhor 
e mais digna. 

O Programa Mulheres Mil ofertado pelo MEC, e pelo 
PRONATEC no RN, é  um programa de â mbito federal incluso 
nas aç õ es do programa Brasil Sem Misé ria, articulado com a meta 
da erradicaç ã o da pobreza extrema e em execuç ã o nos institutos 
federais desde o ano de 2007. O Programa també m contribuiu 
para o alcance das Metas do Milê nio, promulgada pela ONU em 
2000 e aprovada por 191 paí ses. Entre as metas estabelecidas 
estã o a erradicaç ã o da extrema pobreza e da fome, promoç ã o da 
igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres e garantia da 
sustentabilidade ambiental (BRASIL, 2012). 

O programa tem como eixos estruturais a educaç ã o, cida-
dania e desenvolvimento sustentá vel, focando suas aç õ es na auto-
nomia e na criaç ã o de alternativas para a inserç ã o no mercado 
de trabalho dos usuá rios atendidos a fim de que esses consigam 
melhorar també m a qualidade de suas vidas e da comunidade 
na qual estã o inseridas. Desde sua implantaç ã o, o programa já  
beneficiou mais de 100 mil mulheres distribuí das em mais de 100 
unidades da rede federal de educaç ã o, ciê ncia e tecnologia do paí s.

No Rio Grande do Norte, através da Escola Agrícola de 
Jundiaí, o municí pio de Caiçara do Rio dos Ventos teve o Programa 
Mulheres Mil implantado no ano de 2014, com um quantitativo 
de mais de 300 mulheres profissionalizadas atravé s da oferta de 
variados cursos, como o de preparador de doces, salgadeiro e 
cuidador de idoso. Com cargas horá rias de 360 horas, a ementa 
dos cursos versa entre disciplinas do mó dulo inicial e disciplinas 
especí ficas da á rea, alé m da oferta de oficinas com temas que 
contribuam para a formaç ã o cidadã  da aluna como Violê ncia de 
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Gê nero, Orientaç ã o Profissional, Empreendedorismo Individual 
e Cré dito Solidá rio. 

Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo principal 
investigar a importâ ncia do programa para as alunas participantes, 
a importâ ncia que o curso trouxe para autonomia em suas vidas e 
para a comunidade em que estã o inseridas, bem como quais eram 
as expectativas quanto ao té rmino do curso. 

Obter tais informaç õ es foi de fundamental importâ ncia, 
pois possibilitou uma avaliaç ã o do programa apontando elementos 
que permitem avaliar o impacto do mesmo, na autonomia da vida 
das suas usuá rias. 

RAZÕES DO PROGRAMA MULHERES MIL

A questã o do desemprego no Brasil tem atingido em grande 
parte o pú blico feminino (OLIVEIRA et al., 2009), apesar da 
participaç ã o das mulheres no mundo do trabalho ter aumentado 
nos ú ltimos anos (MADALOZZO et al., 2010). Segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatí stica - IBGE 2010, no 
ano de 2009, o percentual de mulheres desocupadas era superior 
(56,5%) ao dos homens (43,5%). Entre as mulheres desocupadas, 
apenas 31,7% frequentaram ou concluí ram curso de qualificaç ã o 
profissional, sendo este nú mero maior para os homens (32,6%). 
O percentual de mulheres que possuí a carteira assinada també m 
foi menor, 47,2% contra 51,2% dos homens. Alé m disso, aquelas 
que sã o empregadas em cargos també m ocupados por homens, 
enfrentam preconceito, e ganham menos, o que gera desigualdade 
salarial (OLIVEIRA; ARRUDA, 2011). A faixa salarial mé dia 
das mulheres é  de R$ 1.097,93 e a dos homens de R$ 1.518,93. 
A situaç ã o é  ainda mais agravante entre as mulheres negras, que 
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arcam com a discriminaç ã o de cor e gê nero, que é  maior do que 
para os homens da mesma cor (SOARES, 2000). 

As mulheres enfrentam dificuldades desde sua inserç ã o no 
mundo do trabalho, baixos salá rios, ocupaç ã o de postos precá rios 
na contrataç ã o e progressã o profissional, até  a necessidade de 
conciliar os cuidados com filhos e afazeres domé sticos, atividades 
que geralmente lhe sã o encarregadas (SANCHES & GEBRIM, 
2003). Pesquisa realizada em 2001 mostra que os setores que mais 
empregaram mulheres foram aqueles com atividades que tem as 
mesmas caracterí sticas das funç õ es exercidas em casa, como 
prestaç ã o de serviç os e atividade social (SANCHES; GEBRIM, 
2003). 

Alé m da taxa de desemprego ser maior entre as mulheres, 
o perí odo que elas ficam desempregadas també m é  maior quando 
comparado aos homens. A maior empregabilidade feminina encon-
tra-se em postos de trabalho vulnerá veis, representados pelo 
trabalho sem registro, serviç o domé stico, autô nomos que trabalham 
para o pú blico e trabalhadores familiares (SANCHES; GEBRIM, 
2003). Alé m disso, há  diferenç a entre os padrõ es observados entre 
mulheres pobres e nã o pobres. A inatividade para mulheres de 
baixa renda é  significativamente maior, o que pode estar associada 
a diferenç as de escolaridade (ABRAMO, 2004). 

Diante de um perfil de desigualdade de gê nero vivenciado 
no mundo do trabalho, com um grande nú mero de mulheres tra-
balhando na informalidade, ganhando menos que os homens, com 
baixa escolaridade, má s condiç õ es de trabalho e muitas desem-
pregadas, iniciativas do governo para tratar da questã o de gê nero 
e valorizar a mulher sã o de extrema importâ ncia, especialmente 
do pú blico feminino de baixa renda e socialmente vulnerá vel. 
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A mulher é  o ponto central das polí ticas pú blicas do 
Ministé rio do Desenvolvimento Social e Combate à  Fome (MDS). 
A maioria delas tem no sexo feminino o foco de suas aç õ es, por 
considerar que elas tomem a melhor decisã o em benefí cio do grupo 
familiar. O Governo Brasileiro possui vá rios Programas voltados 
para populaç ã o de baixa renda e alguns atingem em especial as 
mulheres. Entre eles está  o Plano Brasil sem Misé ria, que tem 
como foco de atuaç ã o milhõ es de brasileiros com renda familiar 
per capita inferior a R$ 70 mensais, e está  baseado na garantia 
de renda, inclusã o produtiva e no acesso aos serviç os pú blicos 
(BRASIL,2017b). O Bolsa Famí lia integra o Plano Brasil Sem 
Misé ria e tem priorizado a mulher como responsá vel por receber 
o benefí cio. Isto tem permitido maior inserç ã o social e poder de 
compra, mais afirmaç ã o no espaç o domé stico e ampliaç ã o do 
acesso a serviç os pú blicos de educaç ã o e saú de. O aumento da 
presenç a nas decisõ es do lar e da comunidade e a melhoria na 
qualidade de vida foram alguns dos impactos do Bolsa Famí lia 
no dia-a-dia das mulheres. Vá rias famí lias també m sã o atendidas 
em Centros de Referê ncia Social (CRAS), com um enfoque maior 
na figura da mulher. 

No entanto, faltava um programa que atendesse a mulheres 
de baixa renda, com o objetivo de elevar a sua autoestima, promover 
a sua independê ncia e qualificar para o mundo do trabalho, visto 
que tantas mulheres tem dificuldade de empregabilidade, e dentre 
os motivos estã o a baixa renda, pouca escolaridade e falta de 
qualificaç ã o profissional. Visando atender esse pú blico e promover 
a igualdade de gê neros, surge em 2007, o Programa Mulheres 
Mil. O Programa é  exclusivamente direcionado a mulheres de 
baixa renda, em situaç ã o de vulnerabilidade social, com o intuito 
de diminuir a desigualdade social e de gê nero, elevar o grau de 
escolaridade, bem como promover uma formaç ã o profissional 
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proporcionando a melhoria da qualidade de vida das mulheres 
atendidas e de suas famí lias (BRASIL, 2017a). 

Deste modo, a implantaç ã o do Programa Mulheres Mil 
visa contribuir significativamente no processo de emancipaç ã o e 
empoderamento dessas mulheres, haja vista que sã o sujeitos ativos 
na construç ã o de um novo itinerá rio de vida, pois participam de 
atividades que propiciam situaç õ es de aprendizagens concretas 
que estimulam a autovalorizaç ã o, integraç ã o no mercado produtor, 
saberes e habilidades que foram desenvolvidas. 

METODOLOGIA

O objeto de estudo caracteriza-se pela avaliaç ã o do impacto 
do Programa Mulheres Mil em Caiçara do Rio dos Ventos e de 
seu papel na transformaç ã o social de mulheres de baixa renda. 

No ano de 2014 a Escola Agrícola de Jundiaí levou as pri-
meiras turmas do programa Mulheres Mil do Governo Federal 
oferecendo cem vagas para as mulheres de baixa renda e vulnerá-
veis socialmente, com baixo í ndice de desenvolvimento humano, 
às residentes do município do agreste. A cidade de Caiçara do Rio 
dos Ventos, de acordo com no Censo do IBGE de 2010, possui 
3.304 habitantes. 

Para verificar as transformaç õ es ocorridas durante e após a 
trajetó ria das mulheres do Programa, foram realizadas entrevistas, 
de cará ter qualitativo, a pesquisa teve como material utilizado um 
questioná rio estruturado com perguntas abertas. As entrevistas 
foram realizadas em junho de 2017.
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RESULTADOS

As alunas foram entrevistadas e pela aná lise dos depoi-
mentos constatou-se que todas as alunas se mostraram satisfeitas 
com o Programa e entre os itens citados em relaç ã o à  avaliaç ã o 
do Mulheres Mil, estã o: oportunidade para ter uma vida melhor, 
conhecimento, aprendizado, oportunidade de voltar a estudar, 
aumento da autoestima. 

Um dos aspectos do Programa é  a elevaç ã o do grau de 
escolaridade, visto que mulheres pobres e com baixa escolaridade 
tem mais dificuldades de inserç ã o no mundo do trabalho do que 
aquelas com mais escolarizaç ã o (ABRAMO, 2006). 

Foram entrevistadas alunas egressas do curso de Cuidador 
de Idoso, Salgadeira e Preparador de Doces e Conservas. Quando 
questionadas a respeito da importâ ncia das disciplinas bá sicas 
para o crescimento profissional e pessoal, 100% das entrevistadas 
julgou muito satisfató ria. Entre as alunas de Preparador de Doces, 
apenas uma tinha uma profissã o antes de ingressar no Mulheres 
Mil. Durante o curso de Cuidador de Idosos as mulheres cuida-
vam apenas de familiares, apó s a conclusã o do curso, 50% estã o 
trabalhando prestando serviços para outras famílias, ainda na 
informalidade, porém já possibilita a autonomia da mulher, que 
agora tem uma renda extra. Em relaç ã o à s alunas de Salgadeiro, 
elas afirmam que o curso proporcionou o aprendizado e mostrou 
que elas têm capacidade para produzir, porém elas ainda não atuam 
de forma profissional, contudo pontuam que a capacitação trouxe 
maior conhecimento quanto os seus direitos e suas oportunidades 

Em relaç ã o à  satisfaç ã o das alunas assistidas pelo Mulheres 
Mil, observou-se elevado grau de satisfaç ã o e contentamento em 
relaç ã o ao Programa. Outro fator verificado foi que as mulheres 
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participantes mudaram a sua perspectiva de vida e tinham orgulho 
de estudar e de estar em um Programa que as valorizassem. 

É possível acreditar que vá rios fatores contribuí ram para que 
as alunas gostassem do Programa: disciplinas voltadas para questã o 
do gê nero, tais como Direito da Mulher, Valorizaç ã o da Mulher, 
elevaç ã o da autoestima, linguagem acessí vel, possibilidade de ter 
uma profissã o, auxí lio financeiro para alunas que frequentassem 
regularmente as aulas, oferta de atividades para valorizaç ã o da 
mulher, tais como eventos, palestras, serviç os, entre outros. 

Pelo depoimento das mulheres assistidas, pode-se perceber 
o iní cio de transformaç ã o na vida de cada uma, visto que algumas 
chegaram a alegar problemas de depressã o e baixa estima: “eu 
era dependente de remé dios e nunca mais tomei”. A participaç ã o 
nas aulas as auxiliou na elevaç ã o da autoestima, na mudanç a 
de perspectivas, pois passaram a se enxergar capazes de serem 
algué m, de realizarem sonhos e terem uma vida melhor. Estes 
resultados també m tê m sido observados em outros Institutos 
Federais que aderiram ao Programa (FURTADO et al., 2012; 
NEVES et al., 2012) 

O programa pode ser considerado um sucesso, tendo cada 
turma uma média de 60 alunas, apenas 3, em média, desistem do 
curso. Existem vários incentivos para manter as alunas como oferta 
de alimentaç ã o no perí odo das aulas, distribuiç ã o de material dos 
cursos, bolsa de estudo, realizaç ã o de eventos, comemoraç õ es, 
palestras, atividades de motivaç ã o e elevaç ã o da autoestima. A 
busca das causas de evasã o é  fundamental para compreender as 
dificuldades deste pú blico feminino e para o ê xito de programas que 
buscam a valorizaç ã o da mulher. Muitas mulheres de baixa renda 
sã o chefes de famí lia (CARVALHO, 1998) ou sã o co-provedoras 
do lar (MONTALI, 2006). 
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Pela aná lise dos resultados da pesquisa de egressas, perce-
be-se que quanto ao perfil não há diferenças discrepantes, todas 
as entrevistadas estão na faixa etária entre 25-35 anos, mais da 
metade não exerce uma função remunerada, porém todas aponta-
ram uma melhora na autoestima, crescimento pessoal e algumas 
conseguiram obter uma fonte de renda posterior à qualificação. 

As alunas que conseguiram colocação no mercado, formal 
ou informalmente, foram as participantes do curso de Cuidador de 
Idoso ou as de Produção de Doces e Conservas. A cidade possui 
uma população pequena, com um pouco mais de 3 mil habitantes, 
como não dispõe de um sistema de ensino superior, muitos adultos 
saem da cidade fazendo com que os idosos precisem de ajuda de 
terceiros. No entanto, devido a dificuldades de algumas delas de 
conciliar o trabalho com filhos, nem todas foram empregadas. 
As alunas que necessitavam elevar o grau de escolaridade, assim 
o fizeram e algumas continuaram os estudos apó s conclusã o do 
curso. Percebe-se que o Programa també m foi importante para 
estimular as mulheres a continuarem os estudos. 

CONSIDERAÇ Õ ES FINAIS 

Baseado nos dados obtidos, conclui-se que houve trans-
formaç ã o social das participantes do Mulheres Mil, visto que 
foram observadas mudanç as referentes à  autoestima, escolaridade, 
profissionalizaç ã o, vontade de estudar, o que contribuiu para o 
cumprimento dos objetivos do Programa. Outros objetivos foram 
parcialmente cumpridos: empregabilidade das egressas. Para as 
pró ximas turmas algumas medidas poderiam ser adotadas para 
melhor cumprimento destes objetivos, tais como: oferta de está gio 
ao final das aulas para aumentar a seguranç a das concluintes na 
profissã o e encaminhamento ao mundo do trabalho, oferecer 
maior assistê ncia para as alunas se manterem no Programa, como 
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atendimento psicoló gico, melhores condiç õ es de transporte, alternar 
aulas teó ricas com as aulas sobre a prá tica profissionalizante desde 
o iní cio do curso. No entanto, por ser um grupo vulnerá vel, como 
observado, qualquer acontecimento já  é  motivo de desistê ncia, 
como problemas com filhos e famí lia, saú de, transporte, emprego, 
o fato de ter que elevar a escolaridade, entre outros. É possível 
observar que a realização do programa foi de grande valor para 
as mulheres da cidade, portanto essa política pública de inclusão 
deveria ser vista e empregada por diversos governos.
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DA INVISIBILIDADE AO RECONHECIMENTO: 
relações de gênero no assentamento 

Moaci Lucena, Apodi-RN

Janine Beatriz Torres
Maria Betânia Ribeiro Torres

O presente artigo trata-se da apresentação e discussão dos 
resultados da pesquisa sobre relação de gênero e agricultura fami-
liar no contexto do Assentamento Moaci Lucena, Apodi-RN. Este 
trabalho é parte do projeto “Agricultura Familiar e Agronegócio 
na Chapada do Apodi-RN: Resistência, Conflito, Convivência 
e Discursos (CNPq/Edital Universal, Processo: 426776/2016-0/
PIBIC/Voluntário, ID 555), cuja a pergunta de partida, indaga:  
a agricultura familiar de base agroecológica sendo uma forma 
de sobrevivência baseada no desenvolvimento social de todos os 
envolvidos, onde estão as mulheres? Em que contexto elas estão 
inseridas na luta agroecológica? Como o seu trabalho é reconhecido 
na agroecologia? Como são as relações entre homens e mulheres 
na agroecologia? Foi a partir destes questionamentos que surgiu 
o interesse em compreender a relação de gênero e agroecologia 
na agricultura familiar. A metodologia utilizada foi quanti-quali, 
a pesquisa de campo foi realizada junto a 39 pessoas, mulheres e 
homens, chefes de família do referido assentamento, por meio de 
formulários. Por meio de um roteiro de entrevista, foram entre-
vistadas quatro (4) mulheres participantes do Grupo Esperança, 
também do Assentamento Moaci Lucena e utilizou-se também da 
observação participante. Os resultados principais indicam que as 

CAPÍTULO 17
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mulheres estão integradas em todas as atividades da agricultura 
familiar, independente de serviço pesado ou leve, sem diferenciação 
de papéis. Enquanto, os homens, reconhecem a importância da 
participação das mulheres nas atividades produtivas e também a 
sua participação nas atividades domésticas, pelo fato da sobrecarga 
de atividades destinadas a elas. Todavia, a participação deles nas 
atividades domésticas, são esporádicas e como ajuda.

O presente artigo trata-se da apresentação e discussão dos 
resultados da pesquisa sobre relação de gênero e agricultura fami-
liar no contexto do Assentamento Moaci Lucena, Apodi-RN. Este 
trabalho é parte do projeto “Agricultura Familiar e Agronegócio 
na Chapada do Apodi-RN: Resistência, Conflito, Convivência 
e Discursos (CNPq/Edital Universal, Processo: 426776/2016-0/
PIBIC/Voluntário, ID 555), cuja a pergunta de partida, indaga:  
a agricultura familiar de base agroecológica sendo uma forma 
de sobrevivência baseada no desenvolvimento social de todos os 
envolvidos, onde estão as mulheres? Em que contexto elas estão 
inseridas na luta agroecológica? Como o seu trabalho é reconhecido 
na agroecologia? Como são as relações entre homens e mulheres 
na agroecologia? Foi a partir destes questionamentos que surgiu 
o interesse em compreender a relação de gênero e agroecologia 
na agricultura familiar.

A agroecologia integra esferas importantes para o dire-
cionamento de suas atividades no desenvolvimento rural, sendo 
uma delas, a participação de todos os atores na construção da 
agricultura familiar. O recorte central do presente trabalho são 
as relações de gênero e a diferenciação e reconhecimento entre 
homens e mulheres nas atividades produtivas e de reprodução 
social na agricultura familiar de base agroecológica. Parte-se 
do pressuposto de que as mulheres agricultoras estão integradas 
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às atividades de produção, mas os homens não se integram as 
atividades domésticas; e, que o envolvimento de organizações 
não governamentais e governamentais, com projetos e assistência 
técnicas voltados para a participação das mulheres nas atividades 
produtivas da agricultura familiar, tem contribuições para a visi-
bilidade das mulheres agricultoras. 

RELAÇÕES DE GÊNERO E PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA 
AGRICULTURA FAMILIAR DE BASE AGROECOLOGICA

Para Jurk wicz (2017), o gênero é o sexo social. Em outras 
palavras, gênero e sexo são diferentes porque, enquanto o sexo é 
biológico, o gênero é uma construção social, construído historica-
mente e culturalmente. Geralmente, o termo gênero está associado 
à diferenciação entre o sexo masculino e feminino. Qual o papel 
que as mulheres devem desempenhar e os homens.

O termo “relações de gênero” começou a ser abordado entre 
os movimentos de mulheres em todo o mundo, durante a década 
de 1980. Ele foi usado no sentido de “marcar a necessidade de 
questionar as relações de poder entre homens e mulheres, não 
tomando as diferenças entre os sexos como dados empíricos 
e imutáveis” (SILIPRANDI, 2015 p. 57), desnaturalizando as 
desigualdades entre os sexos.

As relações de gênero dentro da agricultura familiar, como 
em outras esferas de organizações sociais, estão bem definidas. 
Essas relações sustentam-se diante de valores patriarcais que ultra-
passam a vida familiar e se faz presente diante de outros espaços 
onde o direito a voz das mulheres não é ouvido (ARAUJO, 2008). 
Ou seja, desde sempre, a sociedade tem esperado que a mulher 
cumprisse apenas estes dois papéis: ser esposa e ser mãe. Todavia, 
o papel da mulher na sociedade ocorre de forma multifacetada, 
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não só nas práticas que garantam a reprodução da vida social no 
espaço doméstico, mas também no espaço público.

As mulheres sempre foram as protagonistas da agroecologia, 
sendo elas às primeiras a acreditarem no modelo agroecológico. Em 
muitos movimentos mistos, as agricultoras foram quem primeiro se 
aproximou das discussões sobre agroecologia e formas sustentáveis 
de produção, porém, são os homens os “porta-vozes” de todas as 
experiências agroecológicas, contribuindo para a invisibilidade 
do trabalho da mulher no campo (SILIPRANDI, 2015).

Nos processos de interações sociais dentro de assentamentos 
de reforma agrária, observa-se a “jornada dupla de trabalho”. Das 
atividades desenvolvidas pelas mulheres - além do cuidado da 
casa e dos filhos – podem ser citadas a criação de aves e pequenos 
animais, horticultura, floricultura, silvicultura e lavoura. Porém, 
o trabalho realizado por elas é visto como uma extensão ou ajuda 
ao seu companheiro (BUTTO et al., 2008). 

De acordo com a mesma autora, a economia rural sempre 
esteve marcada pela divisão sexual do trabalho. O trabalho da 
mulher é considerado como uma extensão de seus cuidados com 
os filhos e como uma ajuda ao seu companheiro. Sendo assim, o 
trabalho da mulher é invisível, não remunerado e não reconhecido. 

MULHERES E AGROECOLOGIA 

Luzzi (2007) ressalta que o debate agroecológico inicial-
mente se restringia a um pequeno grupo de profissionais, espe-
cialmente das ciências agrárias, e se concentrava na crítica ao 
padrão tecnológico moderno e na busca de tecnologias sustentáveis. 
Inicialmente, as lutas políticas das agriculturas alternativas giravam 
em torno da regulamentação e diminuição do uso dos agrotóxicos. 
É somente na década de 90 que os movimentos sociais rurais 
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(sindicais, de sem-terra e outros) começam a assimilar propostas 
para incorporar-se a essa articulação. Luzzi (2007) relata que a 
aproximação foi palco de tensões e disputas políticas. Inicialmente, 
de debates sobre o alcance dessas novas tecnologias em processos 
de transformação social.

O autor da agroecologia que primeiro abordou questões 
sobre gênero, na agricultura familiar, foi Joan Martínez Alier. 
Em O Ecologismo dos pobres (1994) ele afirma a necessidade 
do reconhecimento das mulheres na agroecologia. Alier (1994) 
contesta a afirmativa da “empatia intrínseca entre as mulheres e 
a natureza” e observa que a consciência das mulheres acerca da 
necessidade de manutenção de um ambiente limpo está relacionada 
às suas condições de sobrevivência, não a uma questão de gênero 
(ALIER, 1994). 

A agroecologia nos traz para a discussão, hoje, ideias 
baseadas em novas formas de pensamentos, não só voltados para 
a maneira de se realizar agricultura. O diálogo de saberes entre 
os técnicos e os agricultores, bem como a aproximação com as 
questões políticas, permite que haja a interação entre grupos de 
discussões sobre diferentes temáticas pertinentes, tal como a 
questão de gênero dentro dos assentamentos de reforma agrária.

No Brasil, foi Marilia Emília Lisboa Pacheco que, em 
1990, escreveu “os primeiros textos reivindicando maior aten-
ção à participação das mulheres na construção da agroecologia” 
(SILIPRANDI, 2015, p. 100). A autora abordava a problemática 
da articulação das mulheres, uma vez que elas não eram sindi-
calizadas nem vistas como agricultoras, e não participavam das 
discussões feitas nos assentamentos. Foi somente com a criação de 
grupos de mulheres que estas passaram a se reunir e reivindicar 
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a sua pauta na construção de projetos agroecológicos voltados, 
especificamente, para as suas questões.  

O momento em que as mulheres passam a ter a oportuni-
dade de se reunirem sem a presença masculina é algo libertador, 
pois elas se sentem à vontade de falar sobre suas preocupações e 
seus posicionamentos sobre o que acontece sem ter que rebater a 
possíveis críticas vindas de seus companheiros (PACHECO, 1997). 

Ainda assim, é predominantemente os homens que estão 
associados as atividades econômicas dos assentamentos onde o 
trabalho das mulheres é dito como “ajuda” em que

os homens estão associados a atividades econômicas 
que geram emprego, ocupação e renda, enquanto as 
mulheres concentram-se em atividades voltadas para 
o autoconsumo familiar, com baixo grau de obtenção 
de renda e assalariamento (BUTTO et al., 2008, p. 12).

BREVE HISTÓRICO DA LUTA DAS MULHERES 
DENTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

O processo de luta para o reconhecimento da participação 
das mulheres do meio rural, não tem sido fácil ou natural. As 
reivindicações por direitos igualitários entre homens e mulheres 
trata-se de uma luta constante e multifacetária em que as pau-
tas abrangem vários ideais e são feitos a partir da coletividade 
(AMORÓS; MIGUEL, 2005).

A presença das mulheres nas lutas é algo frequente, embora 
não seja reconhecida. Carneiro (1994) lembra que, a inserção das 
mulheres nos movimentos sociais era feita por intermédio de seus 
maridos ou familiares - até a década de 1980 - quando existia 
algum impedimento legal ou morte dos mesmos, elas assumiam 
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as lideranças, por exemplo. Entretanto, isto não era reconhecido: 
quem ficava conhecido, era o homem, não a esposa.

Foi a partir do século XX que instituições como universida-
des, governos, partidos políticos e legislações foram modificadas 
e oportunidades foram abertas para que as questões das mulheres 
se tornassem pública (SILIPRANDI, 2015).

Silva (2016), em seu estudo de caso do grupo de mulheres 
do Acampamento Recanto da Natureza em Laranjeiras do Sul–PR, 
coloca que, quando as mulheres passam a integrar outros espaços 
de convivência em comum com outras mulheres,

(...) elas refletem sobre os pressupostos nos quais 
foram socializadas, modificam a forma de se posi-
cionar no mundo e com as pessoas ao seu redor, se 
dão conta das desigualdades de direitos em seu dia 
a dia, que antes eram vistas como naturais e, assim, 
começam a se questionar e a questionar a realidade 
vivenciada, compreendendo que o seu cotidiano pode 
ser diferente (SILVA, 2016, p. 126).

No sentido de abordar onde estão as mulheres na agro-
ecologia, surge o interesse em saber qual o papel delas dentro 
da agricultura familiar. Onde estão inseridas as agricultoras e, 
trabalhando com as concepções de autoras, surge o debate sobre 
a (in)visibilidade das mulheres dentro da agroecologia.

(IN)VISIBILIDADE DO TRABALHO FEMININO 
NA AGRICULTURA FAMILIAR

As mulheres sempre assumiram papéis de destaque dentro 
da agroecologia, tanto nas áreas de produção, beneficiamento 
e comercialização de alimentos ecológicos, como na geração e 
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disseminação de conhecimentos. Porém, devido a desigualdade de 
gênero e de poder entre homens e mulheres, suas experiências não 
costumam ser reconhecidos “por pesquisadores, extensionistas, 
educadores, gestores, lideranças, nem sequer por suas próprias 
famílias” (PACHECO, 2009 p. 46).

Alier (1994) reconhece que as sociedades camponesas, 
apesar de trabalharem em modelos de produção rural que conserva 
a biodiversidade e os recursos naturais de, são “lastimosamente 
patriarcais”. De forma geral, no sistema produtivo da agricultura 
familiar, as mulheres estão mais presentes no espaço da casa, 
realizando atividades domésticas, consideradas por elas como 
cansativas e repetitivas, “uma prisão e uma luta muito pesada” 
(ARAUJO, 2008, p. 36) e estendem os seus cuidados aos quintais 
produtivos. 

No meio rural, a divisão do trabalho é feita da seguinte 
forma: atividades pesadas e atividades leves. As atividades pesa-
das (limpar de enxada, por exemplo) fica a cargo dos homens. 
Porém, quando surge a oportunidade de trabalhar em outro roçado, 
momento em que leva a família para trabalhar junto, todos realizam 
uma mesma tarefa, não havendo diferenciação entre pesadas e 
leves.  Trabalhando nessa situação, a atividade realizada por elas 
ainda vista como auxiliares ao marido, e sendo assim, as não 
recebem pagamento. 

As mulheres não são invisíveis, elas não são vistas no 
sentido de seu reconhecimento como sujeitos ativos 
dos processos produtivos. [...], não são as mulheres que 
se ocultam, são as relações de dominação patriarcal 
que lhes atribuem um lugar menor (GOUVEIA, 2003, 
p. 45).
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Na pesquisa de Araújo (2008), as agricultoras falam que este 
trabalho acaba num acúmulo de carga pois mesmo quando elas vão 
para o espaço produtivo, ainda continuam sendo responsáveis pelos 
serviços de casa e que, embora dividam com as filhas, continuam 
a ser mulheres as únicas responsáveis pelas tarefas da casa. 

No artigo “Gênero em Assentamentos de Reforma Agrária” 
(BUAINAIN et al, 2004), faz uma análise das questões relativas 
ao papel feminino nos assentamentos rurais, discutindo a divisão 
sexual do trabalho, enfatizando o caráter e a subordinação da 
mulher diante dele. A situação é reconhecida pelas próprias mulhe-
res entrevistadas. Nas respostas, é possível notar a desigualdade 
da divisão de tarefas e “o pouco reconhecimento do esforço delas 
no trabalho doméstico e no campo”. O que ele deixa claro é a 
dificuldade da valorização do esforço feminino.

Marilia Emília Pacheco propôs que os projetos agroecoló-
gicos passassem a dar destaque para as mulheres uma vez que os 
seus trabalhos eram invisibilizados, tanto no sistema de produção 
(como na horta, pomar e criação de animais) quanto em atividades 
consideradas “secundárias”.  O reconhecimento da figura da mulher 
implicaria, portanto, em uma mudança de postura dos técnicos 
que trabalhavam no desenvolvimento desse tipo de projeto pois 
agora seria necessário ouvir as colocações das mulheres, suas 
preocupações e, principalmente, reconhecê-las como elementos 
importantes nas lutas sociais (PACHECO, 1997). 

Durante muitos anos, as mulheres não tinham direito aos 
documentos básicos como certidão de nascimento, cadastro de pes-
soa física e identidade. O reconhecimento das mulheres enquanto 
trabalhadoras na agricultura dependia dessa documentação, pois, 
é a partir dela que as mulheres obtêm sua ampliação dos direitos 
trabalhistas e previdenciários, bem como o acesso a políticas 
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produtivas (crédito, assistência técnica, formação profissional, 
geração de renda, comercialização e etc. (SILIPRANDI, 2015). 

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi quanti-quali. Inicialmente foi 
feita a revisão de literatura sobre gênero, agroecologia, agricul-
tura, reconhecimento, com base em Alteri (2004), Alier (2004), 
Siliprandi (2014), Pacheco (1994) e Honneth (2003). A pesquisa 
de campo ocorreu em três direções: 1) entrevistas com 39 pessoas, 
sendo dois representantes de cada família, um homem e uma 
mulher, chefes de família, do referido assentamento, por meio 
da aplicação de questionários contendo perguntas fechadas e 
semiabertas; e, 2) entrevistas gravadas junto a quatro (4) mulheres 
que participaram ativamente do Grupo Esperança; 3) Observação 
participante. No tocante a citação dos depoimentos destas entre-
vistadas, substituímos os nomes por codinomes no sentido de 
resguardar a identidade das mesmas.

Os dados quantitativos foram tabulados a partir de uma 
matriz do questionário elaborada no software SSPS TRIAL e 
feita análise estatística simples, com a apresentação em gráficos e 
tabelas. O processo de organização, classificação, categorização, 
análise e interpretação dos dados qualitativos foi feito a partir de 
entrevistas, material audiovisual e observação participante, em 
articulação com o referencial teórico da pesquisa, tomando como 
base Minayo (1993).

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As relações de gênero e a sua reprodução nos mais diversos 
espaços sociais, ainda se apresentam na condição de inferioridade, 
o que vem acompanhando as mulheres durante séculos e ainda se 
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fazem presentes nos dias de hoje. Os exemplos expostos a seguir, 
fazem parte dos resultados da pesquisa realizada com mulheres 
e homens do Assentamento Moaci Lucena, locus desta pesquisa. 

Os resultados da pesquisa apontam o consenso em torno 
da importância da participação das mulheres nas atividades pro-
dutivas. Os dados podem ser explicados a partir da observação 
de que, antes dos projetos incluírem a participação da mulher nas 
atividades produtivas, mais da metade das respostas, foram que 
elas não tinham nenhum tipo de renda (TABELA 1). 

Tabela 1 – Renda das mulheres antes de serem incluídas nos projetos

RESPOSTAS FREQUÊNCIA PORCENTAGEM
Nenhuma renda 30 76,9%
Auxílio de pro-
gramas sociais 8 20,5%

Outros 1 2,6%
TOTAL 39 100%

Fonte: Dados recolhidos em campo, 2017.

Ao serem perguntadas o porquê da importância da parti-
cipação das mulheres nas atividades produtivas (TABELA 2), 
observamos que a renda é um aspecto bastante citado, não só 
pelas mulheres, os homens também mostraram interesse, por se 
tratar de um valor extra para a família. Atrelado ao aspecto de 
geração de renda, temos o importante fator do fortalecimento 
das mulheres no assentamento, no sentido de dar visibilidade ao 
trabalho feito por elas.  Honneth (2007) em seu trabalho Luta por 
reconhecimento apresenta o reconhecimento a partir da identidade, 
no sentido de liberdade individual (autoestima) – que aqui seria 
ligada a autonomia das mulheres e coletiva, a partir do reconhe-
cimento, ligada a valorização das mulheres. De acordo com ele, 
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os sujeitos buscam reconhecimento não por fazer parte de um 
grupo ou etnia, mas pela ideia de que podem contribuir para os 
objetivos sociais. A busca por reconhecimento, portanto, está 
ligada “à possibilidade de uma realização de liberdade de todos 
os indivíduos em particular”(HONNET, 2007 p. 41).

Tabela 2 – Importância da participação das mulheres nos projetos

RESPOSTAS FREQUÊNCIA PORCENTAGEM
Geração de renda 16 41%
Fortalecimento 
das mulheres 7 17,9%

Autonomia das 
mulheres 5 12,8%

Valorização das 
mulheres 5 12,8%

Divisão de tarefas 4 10,3%
Aumento da produção 

e desenvolvimento 
do assentamento

2 5,1%

TOTAL 39 100%

Fonte: Dados recolhidos em campo, 2017.

Quando verificamos a participação dos homens nas ativi-
dades domésticas, os dados mostraram que 71,8% das respostas 
indicam que há participação deles nas atividades domésticas. 
Mas, ao serem indagados de que forma se dá essa participação, 
observa-se que ocorre em casos de adoecimento das mulheres ou 
quando são solicitados a fazerem algum serviço.

A realidade das mulheres do Assentamento Moaci Lucena 
retrata um quadro de exclusão social que viviam antes de orga-
nizarem a sua participação nos espaços de decisão e de produção 
econômica. O depoimento de Marisa, membro do Grupo Esperança, 
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ilustra como era a vida das mulheres antes de sua inclusão nas 
atividades produtivas do assentamento:

[...] Só quem tinha direito de pegar no dinheiro era 
ele, [...] A vida antes da gente era assim...esperava o 
que ele trazia. [...]. Eu comparo nossa vida naquela 
época como de uma escrava. Não porque o esposo 
vivesse batendo. Mas uma vida de escravidão porque 
você era escrava daquilo que você desejava aprender 
e não tinha como (MARISA, participante do grupo 
Esperança).

Os resultados da pesquisa evidenciam que as mulheres 
sempre estiveram presentes nas atividades produtivas, “ajudando 
o marido”. O que acontecia era que, por se tratar de uma “ajuda”, 
não tinham direito de pegar no dinheiro. O dinheiro, na teoria, 
era dos dois, mas quem escolhia a sua destinação, era o marido. 

Antes a gente precisava de uma coisa e não comprava. 
Eu mesmo dizia, ‘não, não vou comprar porque tenho 
que pedir a João’. E não por medo. Questão mesmo 
de não ter, as vezes não tinha (MARIA, participante 
do grupo Esperança).

Nos relatos das mulheres entrevistadas, elas afirmaram 
que sempre participaram da agricultura familiar. Todavia, esta 
participação não era reconhecida socialmente. Para explicar quais 
são as obrigações das mulheres e dos homens, foi dito que podem 
ser pesadas ou maneiras. As pesadas, são aquelas designadas para 
os homens: limpar enxada, cortar a terra e deixar os bichos no 
cercado por exemplo. A parte de plantação e cultivo, é colocado 
como serviço maneiro e as mulheres “ajudam”.
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No decorrer das entrevistas, ao aprofundar o assunto, pode 
ser notar que ao começar a recitar as atividades nas quais estão 
integradas, que acontecem quando vão aos lotes, as atividades ditas 
pesadas e maneiras, não são distintas pelo gênero: não há mais 
diferenciação. Embora a grande maioria delas tenha respondido 
que participa apenas das atividades “maneiras” colocadas acima, 
em alguns discursos, as mulheres coloquem que quando vão para o 
lote com seus maridos, fazem de tudo, inclusive “limpar a enxada”.

Com base nas leituras e na observação feita em campo, fica 
claro que as mulheres trabalham em todas as fases da agricultura 
familiar. Em uma tarde passada lá, observamos que algumas 
mulheres, para além do que foi dito, também tangiam os bichos, 
por exemplo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do observado em campo, pode-se perceber que as 
relações de gênero, dentro da agroecologia, precisam ser revistas 
no sentido de colocar em pauta o assunto “gênero” em reuniões 
com todos, inclusive, com os homens. É preciso oferecer-lhes 
condições de organização e possibilitar o diálogo da importância 
que o trabalho delas naquele ambiente. 

Não é apenas dá acesso à terra, crédito ou formação técnica, 
mas, fundamentalmente, o apoio no que diz respeito ao entendi-
mento de que as mulheres são plenamente capazes de desenvolver 
suas capacidades no sistema produtivo e, para o bem comum do 
assentamento. Muito já se foi alcançado, porém, é preciso conti-
nuar inserindo as mulheres em questões e contextos que deem a 
autonomia de participação delas, dentro da agricultura familiar. 

Pesquisar e debater sobre gênero é uma questão que deve 
ser prioridade nas agendas de discussões sobre o desenvolvimento 
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sustentável. A essa altura, já deveríamos ter em mente que homens 
e mulheres são iguais e, portanto, têm os mesmos direitos e tam-
bém deveres. Deve-se entender que ao se reproduzir a ideia de 
que “mulheres cuidam da casa” homens “trabalham” estamos 
sobrecarregando nós mesmas. 
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