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RESUMO

        Nos últimos anos, emergiu uma discussão do tema sobre a nova realidade do meio

urbano e rural. Neste novo contexto, observam-se aspectos diferentes dos tradicionais,

modos  rurais  que  a  literatura  sociológica  caracterizava  no  passado.  A  orientação

sociológica antigamente estava fundamentada na percepção que o espaço rural, era um

lugar exclusivamente para a pecuária e agricultura, como uma ideia inflexível de uma

interface  entre  o  rural  e  o  urbano.  No  entanto,  vem  ocorrendo  transformações  da

realidade rural  sejam nos aspectos econômicos,  sociais,  políticos  e  culturais.  Dentre

pontos a serem pensados está a ausência da realidade sócio histórica das mulheres do

meio rural, bem como os demais setores, que é marcada por uma exclusão social que

reflete por grandes desigualdades em comparação à realidade masculina. Pontos estes

que marcam pelo aumento da influencia do setor urbano na zona rural, caracterizados

pelos setores peri-urbanos e pela emergência da agricultura urbana. Enquanto recorte

empírico,  o trabalho da discussão do gênero foi desenvolvido no município de Sete

Lagoas-MG. A relevância do estudo é que Sete Lagoas possui sete hortas comunitárias

que  desenvolve  um importante  papel  no  desenvolvimento  da  agricultura  urbana  do

município, além de representar um dos principais polos de concentração industrial do

estado de Minas, registrando altas taxas de crescimento econômico. Enquanto recurso

metodológico caracterizou-se por uma investigação da literatura acerca do tema, bem

como do  uso  de  pesquisas  documentais  e  acervos  da  Prefeitura  Municipal  de  Sete

Lagoas e Universidade Federal de São Joao Del Rei, órgãos que trabalham diretamente

com  as  hortas  comunitárias,  assim  como  entrevistas  conversacionais  livres  com as

mulheres  produtoras  das  hortas  comunitárias.  Foram  entrevistadas  no  período  de

novembro  a  dezembro  de  2014  cerca  de  doze  mulheres  produtoras  das  hortas

comunitárias.  Observou-se  enquanto  resultados  do  trabalho  que  há  um  avanço  da

questão das mulheres no campo, seja pelos os espaços que elas ocupam, pela liderança

que elas ocupam em casa, por arcar com as despesas dos familiares, e  principalmente

pela  percepção que elas  possuem da igualdade em adquirir. Entretanto,  observou-se

também que ainda há uma clara diferença nas distribuições de rendas entre homens e

mulheres  das  hortas  comunitárias,  há  presença  de  traços  marcantes  de  violência

simbólica e física no contexto familiar, bem como um excesso de sobrecarga de trabalho



nesta atividade. Neste sentido, as peculiaridades da extensão rural no município de Sete

Lagoas seguem uma tendência nacional, o que aponta para a necessidade de se pensar a

extensão rural como um novo paradigma para o desenvolvimento e para a importância

da discussão e fomento do gênero no campo.

Palavras-chave: Gênero. Hortas Comunitárias. Agricultura Urbana.



ABSTRACT

In recent years, there emerged a topic of discussion on the new reality of urban and rural

areas. In this new context, we observe different aspects of traditional, rural ways that

sociological literature characterized in the past. The sociological orientation formerly

was based on the perception that the rural areas, was a place exclusively for livestock

and agriculture, as an inflexible idea of  an interface between the rural and the urban.

However, there has been changes in rural reality are the economic, social, political and

cultural. Among issues to be thought of is the lack of historical social reality of rural

women, as well as other sectors, which is marked by social exclusion reflected by large

inequalities compared to male reality. These points that mark by the increased influence

of  the  urban  sector  in  the  countryside,  characterized  by peri-urban  sectors  and  the

emergence of urban agriculture. While empirical cut, the work of the gender discussion

was developed in the city of Sete Lagoas, Minas Gerais. The relevance of the study is

that  Sete  Lagoas  has  seven community gardens  that  plays  an  important  role  in  the

development of urban agriculture in the city, besides being one of the main centers of

industrial concentration in the state of Minas, registering high rates of economic growth.

While methodological approach was characterized by a literature research on the topic,

as well as the use of documentary research and collections of the City of Seven Lakes

and Federal University of Sao Joao del Rei, agencies that work directly with community

gardens, as well as free conversational interviews with women producers of community

gardens. Interviews were conducted from November to December 2014, about a dozen

women producers of community gardens. It was observed that there is an advance of the

issue of women in the field, either by the spaces they occupy, is the leadership they

occupy at home, bear the expenses of the family, is mainly due to the perception that it

has equality in acquiring. The peculiarities of rural extension in Sete Lagoas follow a

national trend, which points to the need to think the extension as a new paradigm for

development and the importance of discussion and promotion of gender in the field.

Keywords: Gender. Community Gardens. Urban Agriculture.
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1. INTRODUÇÃO     

Observa- se nos últimos anos um avanço de programas e politicas que buscam

apoiar a agricultura familiar e as atividades de extensão rural (ANGELO BRÁS, 2008).

Neste  contexto,  no  entanto,  observam-se  algumas  particularidades  das  próprias

atividades de extensão rural que se caracterizam para uma nova realidade geográfica. 

Segundo os dados do Censo de 2010, 84 % da população brasileira atualmente é

urbana, porém 81% dos municípios ainda apresenta baixa densidade populacional, o que

se  caracteriza  ainda  o  ranço  rural.  É  neste  contexto  que  Doula  (2010)  enfatiza  a

importância e necessidade das atividades de extensão rural acompanharem a realidade

dos  novos  contextos  rurais  (neo-rural).  Neste  sentido,  entre  os  pontos  a  serem

repensados está a necessidade de discutir as questões do gênero neste meio, reiterando o

papel  das  mulheres  no campo,  o  que observa-se ser  um tema historicamente pouco

discutido nas atividades de extensão neo-rural. 

Com  base  nessa  problematização,  o  presente  trabalho  de  natureza  teórico-

empírica, propõe-se em trazer uma reflexão sobre a ótica do gênero, tendo enquanto

recorte empírico, a realidade da extensão no município de Sete Lagoas. Considera-se

relevante o estudo devido as  particularidades  presente neste  município.  Sete  Lagoas

representa  um dos  principais  polos  de  concentração  industrial  do  estado  de  Minas

Gerais, registrando altas taxas de crescimento econômico. Em escala regional, a cidade

tem  um  papel  importante  para  o  desenvolvimento  e  intensificação  das  atividades

industriais do estado, considerando a sua localização geográfica e a malha viária, que

favorece o transporte eficiente de matérias primas e o escoamento da produção.

 Além disso, no que se refere as particularidades do contexto neo-rural, possui sete

hortas comunitárias que foram desenvolvidas para produzir e disponibilizar alimentos

de qualidade, para a população e região, incentivando o consumo de legumes, verduras,

promovendo  a  saúde  e  o  bem  estar  da  população.  As  hortas  comunitárias  vem

corroborar com uma realidade estritamente peri-urbana, na qual os últimos dados do
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senso apontam para um traço de apenas 1,5% da população em regiões consideradas

rurais.

Devido a essas  fortes  características econômicas  e  sociais,  torna-se importante

trazer a visão da realidade da extensão rural no município de Sete Lagoas, contribuindo

com as discussões do gênero. Enquanto recursos metodológicos, o trabalho versará de

uma  investigação  da  literatura  acerca  do  tema,  além  de  uma  pesquisa  qualitativa,

baseada em entrevistas conversacionais com os atores que fazem parte das iniciativas de

extensão rural na localidade (membros da Prefeitura de Sete Lagoas, docentes da UFSJ

e  mulheres  das  hortas  comunitárias  de  Sete  Lagoas),  e  do  acesso  a  pesquisas

documentais realizadas pela UFSJ e prefeitura de Sete Lagoas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 O novo rural

Nos últimos anos, emergiu uma discussão do tema o novo rural1 no país, tema que

já se falava há muito tempo em países desenvolvidos. O assunto surge no Brasil como

uma experiência de entender a nova realidade do rural, onde esse novo rural possui

aspectos diferentes dos tradicionais que a literatura sociológica caracterizou no passado.

Essa orientação sociológica está fundamentada da percepção que o rural era um

espaço  exclusivo  para  a  pecuária  e  agricultura,  com  uma  ideia  inflexível  de  uma

interface entre o rural e o urbano. Isso leva a entender a realidade do rural, a começar

novos elementos que podem, em algum tempo, permitir  transformações da realidade

rural no âmbito econômico, social, políticos e culturais (GRAZIANO DA SILVA; DEL

GROSSI, 2000). O novo rural deve ser compreendido, a partir de uma visão que pensa

na  ruptura  das  antigas  dicotomias  entre  rural  e  urbano,  com a  implantação de  uma

interface forte entre esses dois ambientes. 

1 Entende se nesse trabalho que o “novo rural”, compõe-se basicamente de atividades, como a
agropecuária moderna, estreitamente ligada às agroindústrias, e um conjunto de atividades 
não agrícolas ligadas a: moradia, turismo, lazer, indústria e prestação de serviços. Uma visão 
que pensa na ruptura das antigas dicotomias (FREITAS; FREITAS, 2003)
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Diante disso, se leva a confirmação de um rural relativamente urbanizado, que são

lugares que conserva pouca afinidade com aquela ideia que se tem das áreas rurais, visto

que o setor urbano tem se mostrado muito presente no setor rural.

 Isso tem acontecido devido à introdução de elementos nas áreas rurais, com as

mais  diversas  formas  de  atividades  econômicas,  e  que  acaba  contribuindo  com  a

formação de uma nova realidade para as propriedades, com a instalação de um relevante

contexto de diversificação da produção, das condições econômicas, sociais e politicas

desses lugares (GRAZIANO DA SILVA; DEL GROSSI, 2000). 

É neste novo contexto rural, que se aponta para a importância de se contemporizar

a  discussão  da  extensão  rural,  o  que  reflete  a  necessidade  de  ter  uma  melhor

compreensão sobre a interface entre o rural e o urbano, em função da dificuldade de

abaliza-lo (GRAZIANO DA SILVA, 1997, 43). Em síntese, se faz importante repensar o

próprio papel da extensão rural no século XXI.

2.2 Histórico e definições da extensão rural

A extensão rural de uma maneira geral, pode ser conceituada pela “atividade que

visa fornecer um processo educacional, com o intuito de gerar um desenvolvimento e

aprendizado no campo, seja para o beneficiamento dos aspectos econômicos, sejam para

as questões sociais, políticas, culturais e ambientais” (DUARTE, 2012). 

O histórico da extensão rural no Brasil apresenta várias facetas, dependentes de

suas  concepções  e  abordagens  divergentes  tanto  em  sua  origem  quanto  em  suas

metodologias. Relativo às questões de sua origem, um grupo de autores a remetem a

meados da década de 1940, com a criação de programas de apoio ao crédito como a

ACAR, sob influência dos Estados Unidos em parceria com o Governo de Minas Gerais

(DUARTE,  2012).  Já  outro  grupo  de  autores  sustenta  a  ideia  de  que  práticas  de

extensionismo existem há tempos antes da criação de tais tipos de programas, sendo a

diferença  dessas  práticas  consistida  somente  na  ausência  de  institucionalização  das

mesmas (CAPORAL, 1991, PEIXOTO, 2008, LIMA, 2004).

Relativo  às  correntes  de  pensamento  de  concepções  da  extensão rural,  Duarte

(2012) e Peixoto (2008), realizando uma revisão sobre o tema, destacam pelo menos
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três correntes de pensamento que influenciaram tais atividades, sendo elas: 1. A vertente

humanista  assistencialista;  2.  A vertente  difusionista  produtivista;  e  3.  A vertente

humanista  radical.  Segundo  estes  autores  a  vertente  humanista  assistencialista  foi  a

principal  influência  das  práticas  de  extensionismo  nos  primeiros  anos  de  sua

institucionalização no Brasil e se estendeu até 1964. 

Entre suas características aponta-se uma forte influência norte-americana, em que

o principal objetivo das atividades de extensão era a melhoria da qualidade de vida das

famílias agrícolas. Porém, Duarte (2012) não deixa de levar em conta a hipótese de que

essa vertente de pensamento poderia estar embasada na tentativa do governo americano

em isolar essas famílias do contato com o comunismo e ideais campesinos existentes na

época. A partir do golpe militar de 1964, passa a entrar em maior vigência a vertente

difusionista produtivista, aplicando-se uma política nacional de modernização agrícola. 

As atividades de extensão passaram, então, a apresentar ideais difusionistas, com

grande apelo tecnológico visando o objetivo do aumento da produtividade no campo.

Neste  período  houve  a  destituição  da  ACAR e  a  criação  da  Emater,  vinculadas  às

secretarias estaduais (PEIXOTO, 2008). Contudo, dois fatores contrapuseram-se a esta

vertente de pensamento.  Um deles foi a existência de crises econômicas do final da

década de 1970, outro foi a emergência de críticas à vertente difusionista produtivista,

que estavam ligadas à desconsideração de outros pontos além do tecnológico, como o

saber do trabalhador do campo. Neste contexto dá-se o nascimento à vertente humanista

radical, sob forte influência das ideias de Paulo Freire. 

Dessa forma as atividades de extensão são reformuladas de forma a considerar um

processo de duas vias como forma de diálogo, em que o extensionista ensina e aprende

com o homem do campo. As metodologias das atividades de extensão passaram, assim,

a ter um cunho participativo como a pesquisa-ação, o diagnóstico rural participativo e a

pesquisa participante. 

É  importante  ressaltar,  porém,  que  mesmo  com  maiores  questionamentos  a

respeito  do  apoio  governamental  nas  atividades  de  extensão,  a  década  de  1980 foi

marcada pelo início de uma crise de recursos que se estendeu até o final da década de

1990. Foi daí que em meados da década de 1990 houve uma mudança de paradigmas da

extensão: ocorre a transferência do apoio dos governos estaduais para as prefeituras e
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deu-se início a um processo de comercialização das atividades de extensão, como forma

de auto sustentação das mesmas (PEIXOTO, 2008).

Na  sequência  destes  acontecimentos,  tem-se  em  2004  outra  mudança  na

concepção  dos  programas  de  extensão  com a  criação  de  uma Política  Nacional  de

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), e até então se observa ênfases no

fortalecimento  da  agricultura  familiar,  na  renovação  da  educação no meio  rural,  na

diversificação das economias rurais e na promoção de acesso à terra.

As  estruturas  do  setor  rural  do  país  vêm  passando  por  grandes  mudanças  e

observa-se o surgimento de um novo contexto rural  que exige um acompanhamento

para lidar com as problematizações e desafios,  para responder às novas demandas e

atender  novos  atores  sociais  que  surgem  a  partir  dessa  interconexão  econômica  e

cultural  entre  o rural  e  o  urbano.  Segundo os  autores  como Castro,  (2009) e  Gohn

(2010), trazem uma contemporização abordando que um dos limites da extensão rural

no  Brasil  hoje  é  não  discutir  apenas  as  politicas  de  extensão  rural,  mas  analisaras

questões do gênero.

Os principais desafios referente a questão do gênero podem ser sintetizadas nos

seguintes  pontos:  1)  considerar  a  mulher  como  trabalhadora  rural,  uma  agricultora

familiar e propor ações afirmativas, 2) pensar em política de treinamento dos técnicos

para atuarem na diminuição das desigualdades sociais de gênero, que ainda é dentro de

uma perspectiva de padrão recebido, e que mantém a assimetria posicional da mulher

em relação ao homem - mulher, vinculada à esfera privada e o homem à pública, 3)

considerar que as mulheres vivem hoje sob uma influencia mais diversificada de opção

de renda e trabalho que os homens,  4)  repensar a formação dos agentes responsáveis

pela execução das ações realizadas com grupos étnicos distintos, pois a falta de preparo

dos agentes é fator relevante para invisibilidade dessas comunidades (genericamente

rurais),5)  também considerar  que  as  mulheres  vivem hoje  sob uma influência  mais

diversificada  de  opção  de  renda  e  trabalho,  o  que  as  tornam  mais  independentes

(SHEILA MARIA DOULA, 2008, ALEXANDRA SANTOS, 2011, WANDER TORES

COSTA, 2008).
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2.3 Contextualizações do Problema Gênero no setor agrícola

A realidade sócio histórica das mulheres do meio rural, bem como a realidade nos

demais  setores,  é  também marcada  por  exclusão  social  que  é  refletida  por  grandes

desigualdades econômicas, em comparação à realidade masculina (TEIXEIRA, 1994).

Isto é facilmente observado nos indicadores de renda, participação na força de trabalho,

acesso  a  benefícios  sociais,  crédito  e  assistência  técnica.  Mesmo  sendo  ativas  no

trabalho agropecuário, as mulheres são as responsáveis pelo trabalho doméstico, pelos

cuidados de hortas e pequenos roçados e criação de pequenos animais destinados ao

consumo próprio da família. Por mais que estas atividades paralelas tenham relevância

econômica, não são consideradas atividades de importância nas propriedades (LIMA,

2006; NOBRE, 2003).

É vigente a ideia de que o trabalho feminino é uma ajuda no campo, tirando das

atividades  das  mulheres  a  ideia  de  atividade  “produtiva”.  Indo  contrário  a  estes

preceitos,  estudos  como  os  de  Strathern  (2006),  Paulilo  (2004),  Heredia  (1979),

Woortmann (1980), Calvacanti (2000), Buarque (2000), Rossini (2006) dentre outros

têm mostrado que o trabalho das mulheres é responsável pela reprodução social  das

unidades familiares por todo o planeta.  “Na África elas cultivam 80% dos produtos

alimentares; no subcontinente Indiano corresponde entre 70% e 80% das colheitas e na

América  Latina  50%”  (Corrêa  apud  Melo,  2002,  p.5).  É  importante  ressaltar  que

propriedades que seguem modelos de agricultura familiar são fundamentadas na mulher,

sendo que, quando da existência de êxodo das mulheres e crianças para as cidades as

propriedades  acabam, dado que por razões de cunho cultural,  os maridos enfrentam

grandes  dificuldades  em  manter  o  trabalho  doméstico  e  o  produtivo  (BUARQUE,

2000).

Analisando historicamente as iniciativas de proposição de mudanças ligadas às

condições da mulher do meio rural, destaca-se a criação do programa de apoio à mulher

rural do Ministério da Agricultura desde 1985. Estes programas visam a melhoria das

condições  de  trabalho  da  mulher  rural,  possibilitando  sua  maior  participação  no

processo de reforma agrária. 
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Há exemplo,  em 1988,  dentro  do  Sistema de  Assistência  Técnica  e  Extensão

Rural,  houve  a  ocorrência  da  preocupação  na  sensibilização  e  treinamento  de

extensionistas voltados para as questões de gênero no meio rural (Heredia e Cintrão,

2004). 

E  a  partir  de  2004,  a  PNATER  (Politica  Nacional  de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural) tem colocado na agenda da discussão inclusive a questão do gênero

como um dos eixos centrais, de atividades de extensão rural. No entanto, ainda que a

mulher rural tenha ganhado uma importância na perspectiva de desenvolvimento rural

sustentável, uma vez que a sua prática cotidiana transforma o ambiente natural mais

lentamente em detrimento das práticas  modernas,  no entanto,  não conseguiu romper

com a sua situação de subordinação, pois a prática cotidiana valorizada remete-se ao

âmbito doméstico, executando atividades a partir de sua identidade social, isto é, papel

de mãe, esposa e filha.

Da  mesma  forma,  no  campo  da  literatura  acadêmica,  a  falta  de  discussões  e

problematizações relativas à questão de gênero no meio rural define um problema. Uma

pesquisa  realizada  por  Campos  (2007)  sobre  as  temáticas  presentes  nas  revistas  da

Emater nas três últimas décadas apontam para esta limitação. Observa-se que o Gráfico

1, aponta para  um aumento do índice de publicações relacionadas às questões de gênero

do início da década de 1980 para o final  da mesma.  Pode-se relacionar  este  fato à

própria criação do programa de apoio à mulher rural de 1985. No entanto, após este

aumento,  constata-se um grande declínio do número de publicações  relacionadas  ao

tema nos últimos anos, tornando-se novamente necessário o aumento da visibilidade

deste tema.
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No Gráfico 2 elaborado por Campos (2007),  e  apresentado abaixo,  permite-se

perceber a disparidade na proporção da participação de homens e mulheres nos cursos

concebidos, relacionados à esfera 2produtiva e reprodutiva. Fica claramente evidenciada

a  correspondência  entre  atividades  produtivas  com  o  público  masculino  e  as

reprodutivas com o feminino. Contudo, para além desta tendência, pode-se observar,

também,  que  os  homens  têm  uma  participação  maior  nos  cursos  oferecidos.

Aproximadamente 60% das pessoas que participaram dos cursos são homens. Sobressai,

2 A divisão sexual do trabalho tem por características a designação prioritária dos homens à 
esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, como também, simultaneamente, a 
captação pelos homens das funções com forte valor social agregado (políticos, religiosos, 
militares etc.). Esta forma de divisão social tem dois princípios organizadores: o princípio da e o
princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um trabalho de mulher) 
(KERGOAT, 2002, p. 89). O trabalho reprodutivo, também denominado como trabalho 
doméstico, envolve o cuidado das pessoas, a manutenção da casa, preparação dos alimentos, 
cuidados com saúde, enfim, um conjunto de atividades sem as quais a reprodução humana e 
do cotidiano não estaria assegurada. Em nossa sociedade, ainda hoje, são as mulheres aquelas 
responsabilizadas pela realização do trabalho reprodutivo. Os homens, de maneira geral, são 
liberados da responsabilidade com esse trabalho (AVILA,2012)
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ainda  na  análise  do  Gráfico  2,  o  fato  de  não  haver  uma tendência  de  aumento  da

participação feminina nos cursos orientados ao longo dos anos.

          Outra pesquisa acadêmica atual, e que parece corroborar com estes dados se trata

dos estudos de Brás e Lins (2008), que visam mapear os projetos de pesquisa na área de

extensão rural no Brasil. Segundo os dados da Tabela 1, pode-se observar o conjunto

dos  temas  pesquisados  por  região,  constata-se  que  permanece  a  mesma  tendência

nacional.  Ou seja,  se  por  um lado temas  como desenvolvimento  local  e  agricultura

familiar,  dominam  as  pesquisas  vinculadas  a  extensão  rural,  por  outro,  temas

considerados  desafiadores  para  se  pensar  a  Extensão  Rural  contemporânea  nas

universidades e nas políticas públicas de ATER, apresentam índices pouco expressivos,

em todas as regiões, como: Gênero (3,98%), e Etnias (%1,49) (Tabela 1).
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Nota-  se  assim,  a  carência  de  debates,  estudo  e  politicas  de  incorporação  da

questão do gênero. É nesta perspectiva que este trabalho consiste em analisar quais são

os principais desafios da extensão neo-rural, para lidar com os problemas referente as

desigualdades de gênero nesse setor peri-urbano. Para Nobre (2003) abordar as relações

de gênero e suas incoerências, leva-se ao requerimento de que se tornem visíveis as

experiências femininas como geradoras de renda e participação política, assim como,

considerar a forma como as mulheres organizam o trabalho, a gestão, como articulam a

vida profissional e doméstica. As referências contribuem para que sejam valorizadas as

iniciativas  que  levam em conta  as  relações  sociais  sob  o  ponto  de  vista  de  gênero

(LIMA, 2006).
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3    MATERIAL E MÉTODOS

Enquanto percurso metodológico,  o  trabalho caracterizou-se por  um estudo de

caso,  justificado pela  singularidade que as  hortas  comunitárias  apresentam enquanto

exponencial para agricultura urbana e discussão do gênero no município analisado. Para

coleta de dados, utilizou-se de investigação da literatura acerca do tema, bem como pelo

uso de pesquisas documentais3 em acervos da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e da

Universidade Federal de São Joao Del Rei, órgãos que trabalham diretamente com as

hortas  comunitárias.  Recorreu-se  ainda  ao  uso  de  entrevistas  semi-estruturadas

[Apêndice o roteiro de questões] com doze mulheres produtoras de duas das hortas

comunitárias, no período de novembro a dezembro de 2014, a qual as análises remetem

as interpretações das falas dos sujeitos e uma pesquisadora da UFSJ. 

3.1 Roteiro de perguntas para as mulheres

Sua renda e do seu marido são iguais?/Como é a distribuição de trabalho, quem ajuda

mais em casa?

O que você acha do papel das mulheres nas hortas comunitárias? /Elas contribuem para

o desenvolvimento das hortas? 

Você  acha  que  elas  deveriam  de  ter  um  apoio  especifico?  /Como  é  o  serviço  de

assistência técnica da prefeitura, Emater, Universidade com vocês mulheres?

Você sofre alguma desigualdade no campo (renda, obter assistência técnica e créditos)?

Você  acha  que  o  machismo  ainda  é  forte  no  campo?/Você  considera  os  homens

machistas?

3 A pesquisa documental da UFSJ consistiu-se numa pesquisa qualitativa realizada no ano de 
2014, com 167 produtores das hortas comunitárias urbanas cuja tabulação e analise dos dados 
ocorreu por meio do software SPSS que se encontra disponível publicamente pelos 
pesquisadores da UFSJ.
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O que você entende por machismo? Você acha que as mulheres fisicamente, são mais

fracas que os homens? E você acha que isso é justifica para divisão do trabalho? As

mulheres tem que fazer os trabalhos mais leves e os homens os trabalhos mais braçais?

Você sabe informar se na história da associação da horta já teve alguma presidenta? Se

não, por que disto? O que você pensa?

Você saberia  dizer  se  atualmente existe  alguma lei  especifica  no município de  Sete

Lagoas que apoiam as mulheres no campo?

Como você vê a questão do direito dessas mulheres no campo? Você acha que deveria

de ter leis e apoios específicos para as mulheres? Por quê?

Você  acredita  que  você  sofre  ou  já  sofreu  algum  tipo  de  machismo  na  horta

comunitária? Se sim, como foi?

Como você vê o machismo neste ambiente de trabalho? Ele ainda está presente em

relação aos seus colegas de trabalho?

Você acredita que aqui nas hortas comunitárias existem diferenças no que recebe um

homem e uma mulher?/Você acredita que hoje as mulheres alcançaram os meus direitos

dos homens?

4    RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização do contexto peri-urbano de Sete Lagoas:

Antes  de  discutir  a  questão  do  gênero  no  contexto  de  Sete  Lagoas,  torna-se

relevante  estabelecer  uma  breve  caracterização  do  surgimento  peri-urbano,

caracterizado  pelas  hortas  comunitárias.  As  hortas  comunitárias  surgiram  em  Sete

Lagoas  em  1982,  a  partir  da  parceria  entre  a  Prefeitura  Municipal,  a  Empresa  de

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG) e do

Programa Estadual de Alimentação Escolar.
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 O bairro Manóa foi caracterizado pela primeira horta implantada do projeto, e

atendeu mais de 35 famílias. Já a segunda horta foi estabelecida em 1984 no bairro

Vapabuçu, constituído de 97 famílias. A terceira horta foi no bairro Nova Cidade, sendo

implantados treze anos depois, sobre a área de servidão da CEMIG, com 60 famílias

incluídas. Em 1998 destitui-se a horta do bairro Manóa e ocorre uma transferência das

famílias da mesma para o bairro JK, que já continham mais de 40 famílias. Em 2001

implantou-se a horta da Cidade de Deus, formada por 32 famílias e posteriormente foi

implantada a do bairro São Paulo, atendendo 12 famílias.

Enquanto apoio de recursos, a Prefeitura Municipal fornece o terreno, a água e

sementes para as famílias carentes de Sete Lagoas, sendo que para essas famílias serem

admitidas no projeto, elas devem passar por uma avaliação, que inclui entrevista com

assistente social, emissão de laudo para a Prefeitura e para a Associação de Produtores

da Horta Comunitária escolhida. Após a aprovação a família recebe uma área de 360m2,

além  disso,  elas  obtêm  água  tratada  com  reservatório,  sementes  para  a  primeira

produção e transporte para as feiras livres, e em troca as famílias devem oferecer um

canteiro destinado a merenda escolar. Já a Emater através de seus técnicos, oferecem

suporte e distribuição de sementes para o plantio das hortaliças. Em termos estruturais,

as  hortas  comunitárias  estão  vinculadas  a  Prefeitura  Municipal  de  Sete  Lagoas,  a

Secretaria de desenvolvimento e cultura de Sete Lagoas e se articulam no formato de

uma central de associações, e logo as Sete Hortas Comunitárias. Com base nesta breve

caracterização das hortas comunitárias, se irá analisar a discussão do gênero.

4.2 Analise da discussão do gênero com base na pesquisa de campo

No que se trata na discussão do gênero nas hortas comunitárias, é interessante

observar  que  a  conquista  das  mulheres  na  ocupação  das  atividades  agrícolas  tem

aumentado significativamente, conforme constatou-se também as investigações de de

Strathern  (2006),  Paulilo  (2004),  Heredia  (1979),  Woortmann  (1980),  Calvacanti

(2000), Buarque (2000), Rossini (2006), num outros contexto da realidade social  do

gênero. Um censo sobre o mapeamento do perfil dos produtores das hortas comunitárias

realizado pela UFSJ em parceria com a Prefeitura Municipal no ano de 2014, aponta

que 43% dos  produtores  atualmente  são  mulheres  (UFSJ,  2014),  o  que  já  indica  o
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avanço  das  mulheres  neste  setor,  principalmente  nos  contextos  peri-urbano  de  Sete

Lagoas.Com base na tabela 2 observa-se essa porcentagem.

Tabela  2:  Distribuição  dos  entrevistados  nas  hortas  comunitárias

Fonte: UFSJ/PREFEITURA, 2014.

No mesmo sentido, ao tratar das conquistas na percepção subjetiva das mulheres

nesse espaço, observa-se nas falas das produtoras o quanto se sentem legitimadas no

sentido de terem alcançado os mesmos direitos, e de não perceberem a distinção de

espaço, como ocorriam tempos atrás: “Antigamente existia muito preconceito, hoje nem

tanto. Eu mesmo que fui à Prefeitura e fiz o meu cadastro, trabalho aqui sozinha, e não
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tem homem nenhum que me ajuda. [...] Os homens tiveram que baixar a cabeça, porque

eles viram que as mulheres dão conta do serviço (Entrevistada 1)”. “Hoje as mulheres

mandam mais  que os homens.  Eu não tenho vergonha, o que os homens fazem, eu

também faço, porque não? Antigamente tinha desse negócio, mulher só vivia agarrada

no fogão, agora não mais. Graças a Deus não vejo desigualdade aqui. (Entrevistada 2).” 

Vinculada à questão da conquista do espaço feminino,  observa-se também nas

falas das entrevistadas, a própria desconstrução do conceito de “sexo frágil”: “Hoje pela

minha idade já enfraqueci, mas falar para você, quando eu era mais nova, não tinha

inveja de homem nenhum, fazia tudo que eles faziam, porque não? Tenho dois braços e

duas pernas para trabalhar [...] (Entrevistada 3)”. “Tem mulher que tem mais capacidade

que certos homens, teve um dia que minha filha virou para mim e falou: nossa mãe,

você que tinha que ser o homem aqui e meu pai ser a mulher, eu pegava no pesado, se

estragava um cano eu que arrumava, um fio de luz, até o fogão a lenha eu que fiz [...]

(Entrevistada 4)”.

Conforme se constata, é nítido o avanço das mulheres em termos da percepção do

sentido  de  trabalho.  No  entanto,  deve-se  ressaltar  também,  que  esta  conquista  vem

muitas  vezes  acompanhada  de  uma  sobrecarga  de  tarefas,  principalmente  porque  o

avanço do tempo de trabalho formal, ainda não contabiliza as atividades extras: “Não

tem nada disso de que o homem é mais forte que as mulheres. Quando eu trabalhava em

reflorestamento, eu capinava sete ruas e eles também, eles podem ser mais em outras

coisas,  mas  no  serviço  não,  porque  quando  eles  chegam  em  casa  vai  descansar,

enquanto a gente tem que tomar conta dos serviços de casa e ainda cuidar dos filhos

(Entrevistada 4)”.

Se por um lado o relato mostra que a conquista em termos de sexo frágil não é um

aspecto  presente  nos  discurso  das  mulheres,  por  outro  problematiza-se  inclusive  o

excesso de trabalho gerado constatado também em outras pesquisas como Nobre, (2003)

de modo que ao alcançaram a igualdade em termo de trabalho fora de casa, levaram

também  os  excessos  de  trabalho  dentro  de  casa,  o  que  mostra  um  complexidade

principalmente neste contexto peri-urbano. 

Analisando a carga horaria média de trabalho por dia nas hortas comunitárias, a

Tabela 3 mostra que, a carga horaria com mais de 10h de trabalho diário, é marcada

por19% dos homens e 7%das mulheres. Esse perfil demonstra que o maior tempo de
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trabalho nas hortas está condensado mais no sexo masculino, comparado com o sexo

feminino. 

No entanto, se considerar a carga horaria de 6 a 8h de trabalho, que não deixa de

ser também um trabalho intenso, 74% é constituído pelas mulheres, enquanto 50% são

de homens. Já na carga horaria de 4h diárias de permanência nas hortas prevalece o sexo

masculino com 27%, enquanto o sexo feminino representam 18%. Esses dados mostram

que o trabalho mais leve de 4h, está mais condensado no sexo masculino do que no sexo

feminino, porém a media de tempo, de 6 a 8h está concentrado mais no sexo feminino,

com o percentual de 74%, comparado com 50% dos homens.

Tabela 3: Carga horaria media de trabalho diário em relação ao gênero

Fonte: UFSJ/PREFEITURA, 2014.

Uma questão que parecer contradizer as falas das mulheres sobre a igualdade das

mesmas nas hortas comunitárias envolve as remunerações. Ou seja, ainda que grande

parte das produtoras aponte que não há desigualdades nas hortas, observa-se no próprio

senso quantitativo de 2014, ao comparar a renda média das mulheres e dos homens, há

existência  de  uma  diferença  de  numeração.  Enquanto  a  média  da  remuneração

masculina representa 638,00 reais por mês, a renda feminina cai para 503,00 reais, o que

parece inclusive corroborar com os argumentos de que as mulheres no campo ainda

recebem menos que os homens, como mostra a Tabela 4. 

Se considerar, que o mesmo estudo aponta para o equilíbrio entre o tempo médio

de  trabalho  dos  produtores  e  produtoras,  os  dados  indicam  uma  desigualdade  de
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remuneração segundo Nobre (2003). Em similaridade, uma única entrevistada em seu

discurso  parece  ter  captado  tal  tipo  de  desigualdade  no  seguinte  relato:  “Tem uma

menina que trabalha aqui ajudando na produção. Eles pagam a ela 35,00 reais por dia. Já

os homens eles pagam 50,00 reais. Para mim ela trabalha até melhor que eles. Mas...

essa é a única desigualdade que vejo” (Entrevistada 5).

Tabela 4: Renda obtida nas hortas comunitárias em relação ao gênero

Fonte: UFSJ/PREFEITURA, 2014.

Ao realizar uma analise comparativa do percentual do nível de escolaridade entre

os sexos, a Tabela 5 indica que não há uma discrepância significativa, ou seja, os níveis

de escolaridade dos gêneros são muito próximos. Fato esse que não responde com a

realidade do Brasil, pois, os dados mostram que as mulheres do país estão com o nível

de  escolaridade  maior  do  que  os  homens  (LASTRES  2003).  Estudos  também

demostram, que no meio universitário a mais pesquisadoras mulheres, do que homens,

ou seja, quase 60% das pesquisadoras são mulheres (MELO, 2003).

Tabela 5: Gênero X nível de escolaridade
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Outro ponto que chama a atenção no estudo é a própria naturalização do discurso

da violência introjetada nas falas de algumas produtoras. Conforme relata a entrevistada

5 sobre a violência domestica em casa a mesma relatou: “Perto da minha casa tem uma

vizinha que sofre com isso, mas ela merece, porque usa drogas”. Isso mostra como que

o machismo é uma questão introjetada na própria fala da mulher, que inclusive legitima

a violência como um ato natural, desde que justificado. Esse é um ponto critico que

merece ser trabalhado, principalmente pelos avanços da lei Maria Da Penha em vigor.

Outro ponto analítico do trabalho visou compreender, como as mulheres se situam

sobre  o  ponto  de  vista  das  diretorias  dos  cargos  administrativos  que  ocupam  no

ambiente de trabalho. Ficou observado nas falas das entrevistadas vários pontos que

merecem analises, dentre eles conforme a própria observação de uma das apoiadoras do

projeto, com formação na área de agronomia: “Não sei dizer se no dia a dia elas se

sentem marginalizadas ou uma questão de preconceito, mas eu vejo que elas até chegam

na liderança, como no caso da Dona Raimunda, mas não é um fato preponderante. A

figura masculina é a que sobressai, apesar de ambos trabalharem na horta de igual para

igual”.  Na  própria  fala  da  pesquisadora,  evidencia  que  as  lideranças  não  têm sido

ocupadas pelas mulheres, o que mostra outro entrave, não só nesse caso, mas também

pelo menor número de cargos gerenciais ocupados pelas mulheres.

Um  ponto  que  traz  maior  problematização  é  a  própria  fala  de  uma  das

entrevistadas que parece corroborar uma restrição na ocupação de cargos de lideranças

como: “Falta muito para as mulheres alcançarem os mesmos direitos que os homens, a

gente tem uma presidenta no poder, mas ela esta judiando com os pobres, eu acho que



19

as mulheres não dão conta desses cargos, acho que presidência é muito pesado para

mulher, porque é muita responsabilidade, qualquer outro serviço para mulher, de menos

presidência, é muita coisa ter que comandar tudo isso”. Na visão de uma das produtoras,

alguns cargos gerenciais não é uma tarefa para mulher, o que parece legitimar inclusive

o machismo presente nessa discussão.

Por  outro  lado  há  alguns  avanços  também,  durante  as  entrevistas  o  presente

trabalho teve sua oportunidade de entrevistar inclusive uma das mulheres que chegou a

assumir a presidência da associação: “Eu fui presidente,  olha eu me esforcei muito,

porque tem homem que não se esforça, eu como mulher me esforcei muito para fazer

bons trabalhos para associação”. No entanto na própria fala da produtora esse alcance

também veio acompanhado de dificuldades, e talvez de alguns preconceitos: “Nunca

sofri  preconceito, bom eu fui muito perseguida, porque quem me apoiou, depois foi

contra  a  minha pessoa,  ele  queria  que  eu ficasse nas  mãos dele,  me colocou como

presidente e por detrás queria me dominar”. Tal relato mostra que até essas posições são

problemáticas na figura feminina, ponto este que merece também futuras análises.

Por fim, uma dimensão central de análise envolve a percepção e relevância sobre

a importância das políticas públicas na área de extensão, e que se mostra presente na

fala de uma das apoiadoras:  “Acho que as mulheres deveriam de ter  algum tipo de

assistência,  pois,  quem  cuida  dos  filhos?  Pois  as  mesmas  precisam  trabalhar,  por

exemplo, existe algum tipo de assistência relacionada a ajudar essas mulheres? Existem

restaurantes com preços diferenciados para as crianças se alimentarem? Então elas não

têm a quem recorrer quando vão para o campo. Fica com jornadas muito pesadas, o que

implica  na  necessidade  desse  tipo  de  apoio”.  Não  só  esta  presente  na  fala  da

pesquisadora,  mas como também da consciência  das  próprias  produtoras:  “ Não sei

dizer se existe uma lei para apoiar as mulheres, mas deveriam de ter essas leis sim, pois

a mulher trabalha muito, mais do que os homens,  chegam em casa e tem serviço ainda

(Entrevistada  8)” ,“Que eu saiba  não tem nenhuma lei  que apoia  as  mulheres,  mas

deveria de ter, pois as mulheres trabalham muito, a gente é muito desprotegida e tem

muito preconceito (Entrevistada 7)”. Nesse sentido, a discussão do gênero, deve estar

presente não só no meio acadêmico com novas pesquisas cientificas que problematizam

o tema, como também deve fazer parte de politicas publicas que lidem com essa questão

do gênero conforme o estudo de Campos, (2007), que é um problema que tem que ser

tratado na politica publica. 



20

5        CONCLUSÃO

O presente trabalho buscou discutir a questão do gênero das hortas comunitárias

de Sete Lagoas, considerando a relevância do contexto peri-urbano caracterizado pelas

hortas comunitárias. Observou-se que há um avanço das mulheres neste setor, seja pelos

espaços que passaram a ocupar, seja pela percepção que adquiriram sobre o sentido do

trabalho feminino. No entanto, o próprio trabalho mostrou que ainda muito tem que ser

discutido,  porque  há  desigualdade  velada  nas  distinções  de  rendas,  no  excesso  de

trabalhos presentes nas produtoras, nos traços de violência física no contexto familiar e

dificuldades de ocupação para cargos diretivos nas associações das hortas comunitárias.

Pontos esses que se manifestam não só na presente horta comunitária analisada, como

também nas demais esferas organizacionais do Brasil.

É neste sentido que enquanto desdobramento torna-se relevante se pensar não só

em novos trabalhos científicos que problematizem e discutem a questão do gênero no

contexto da agricultura urbana, mas também na importância de se pensar em politicas

publicas que possibilitem o fomento e o suporte para essas mulheres que exercem este

tipo de trabalho agrícola. Da mesma forma, devido as mudanças estruturais no contexto

rural, o desafio para o campo, é que a extensão rural precisa constantemente reinventar

em si  mesma. Conclui-se assim, que a extensão rural no município de Sete  Lagoas

segue uma tendência nacional, o que aponta para a necessidade de se pensar a extensão

rural  como  um  novo  paradigma  para  o  desenvolvimento  e  para  a  importância  da

discussão e fomento do gênero no campo.
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