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Resumo 

A região Sudoeste do Paraná é constituída principalmente por pequenas unidades de produção 
familiares, que lutam pela permanência no campo, sendo que as mulheres são ainda mais 
excluídas por não conseguir se inserir no modelo econômico vigente. As mulheres agricultoras 
sentem dificuldades na participação do espaço público, nesta pesquisa analisamos a participação 
destas no STR de Francisco Beltrão. Este sindicato rural foi oficialmente criado em 1963 com a 
finalidade de levar assistência à população, sendo que até a década de 1970/80 a participação 
era predominantemente masculina. Aos poucos as mulheres começam a participar e se inserem 
assumindo cargos de menor valor político, juntamente com a luta por um sindicalismo 
combativo há oportunidade das mulheres participar, aos poucos elas conquistam vários cargos 
importantes, chegando à direção e a presidência do sindicato.  

Palavras chave: Mulheres. Sindicalismo. Agricultura Familiar. Patriarcalismo. Gênero. 
 

Introdução 

 

A regularização das terras no Sudoeste paranaense ocorreu somente a partir da década 

de 1960. Com o título das terras, os agricultores poderiam ter acesso às políticas de 

crédito estabelecidas pelo governo Federal e Estadual, para isso era necessária 

organização. Um ano após a Revolta dos Posseiros que culminou na obtenção do título 

de posse das terras, em 1958, cria-se em Francisco Beltrão a Associação Rural, a qual 

tinha a finalidade de levar assistência à população. 

Em 1963, cria-se a partir da Associação Rural o Sindicato dos Trabalhadores Rurais – 

STR de Francisco Beltrão, com a finalidade de legalizar a associação perante o Estado, 

pois assim seria possível receber recursos governamentais. Nesse período assistencial 

não havia participação das mulheres, o homem representava a família como chefe. Essa 
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relação entre o capitalismo e patriarcalismo faz com que, além de administrar a unidade 

de produção, os homens também sejam os representantes da agricultura familiar em 

seus órgãos representativos.  

O município de Francisco Beltrão é constituído principalmente por pequenas unidades 

de produção que se caracterizam pela policultura moderna, com produção de grãos 

variados e a produção leiteira. O mapa 1 mostra o localização do município.  

 

Mapa 1. Localização do município de Francisco Beltrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Base Cartográfica ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e 
Geociências. 2011. Org. SCHMITZ, A. M. 

 

As mulheres iniciaram a participação junto ao STR de Francisco Beltrão assumindo 

cargos sem valor político e aos poucos foram conquistando espaço até que chegassem à 

direção. As dificuldades para que as mulheres se insiram no espaço público são marcas 

da sociedade patriarcalista da qual participam. “[...] as configurações espaciais que 

atingem a esfera dita privada são susceptíveis de provocar mudanças no quadro 

construído que, por sua vez, podem modificar as condições de produção econômicas” 

(SÉGUIN; VILLENEUVE, 1987, p. 190 apud. ANDRÉ, 1990, p. 14). 

Neste contexto apresentamos parte dos resultados obtidos na pesquisa A participação 

política das mulheres agricultoras na constituição do Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de Francisco Beltrãoi. Os resultados foram obtidos a partir da coleta de dados 

primários e secundários, de análises de obras e trabalhos e principalmente através das 

entrevistas realizadas no decorrer do projeto.  
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Gênero e Patriarcalismo na Agricultura Familiar  
 
Entendemos por agricultura familiar, as definições dadas pela lei nº 11.326, de 24 de 

julho de 2006, a qual em seu artigo 3º considera agricultor familiar ou empreendedor 

familiar rural a pessoa que pratica atividades rurais e que contenham os seguintes 

requisitos: “I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda familiar 

predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 

estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu estabelecimento ou 

empreendimento com sua família” (BRASIL, 2006).  Podendo incluir, silvicultores; 

aqüicultores; extrativistas; pescadores; povos indígenas; integrantes de comunidades 

remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que 

atendam a alguns requisitos previstos na lei. 

A região Sudoeste do Paraná é constituída principalmente por pequenas unidades de 

produção familiares, inseridas no modelo de desenvolvimento econômico capitalista. O 

capitalismo e o patriarcalismo estruturam as relações de gênero nas famílias agricultoras 

da região, esse sistema denomina o homem como chefe da família, sendo ele o 

administrador dos negócios e da unidade de produção, essa relação se torna mais intensa 

na agricultura, pelo fato de que, grande parte das mulheres não obtém renda (mensal), 

pois quem controla a gestão do dinheiro geralmente é o homem.  
 
O patriarcado é compreendido pelas geógrafas feministas como um 
sistema de relações hierarquizadas no qual os seres humanos detêm 
poderes desiguais, com a supremacia da autoridade masculina sobre a 
feminina em diversos aspectos da vida social, abrangendo desde os 
sistemas econômicos e sistemas jurídico-institucionais até os regimes 
cotidianos do exercício da sexualidade (SILVA, J. M, 2009. p. 33). 

 

A divisão sexual do trabalho é intensa na agricultura. “A condição de mulher, existe 

graças a divisão sexual do trabalho que define as funções segundo o sexo e que na 

sociedade capitalista, patriarcalista e monogâmica, designa a mulher o espaço privado 

do lar e ao homem o espaço público” (CARVALHAL, 2004. p. 30). Para Gouveia e 

Camurça (2000) as mulheres normalmente ficam com os piores terrenos para o uso, com 

os produtos e animais destinados ao consumo da família, enquanto que os homens ficam 

com as lavouras, os produtos e os animais destinados à venda, outro grande problema é 
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que as pequenas agricultoras possuem pouca visibilidade junto aos sindicatos, aos 

bancos, ao INCRA, os quais preferem negociar com os homens. 

O sindicato, por ser o local de luta pela equidade é o espaço que demonstra as formas de 

embates entre as classes e relações de poder entre os sexos. A sociedade capitalista, ao 

subordinar uma classe social a outra, subordina dentro de uma mesma classe social uns 

a outros e no sistema patriarcalista, a mulher aparece subordinada aos homens. 

O conceito de Gênero vem ganhando espaço no cotidiano e na Geografia, fazendo com 

que possamos compreender melhor a sociedade em que vivemos e aprender como 

trabalhar com as nossas diferenças quebrando tabus que deriva desde os tempos remotos 

(GOUVEIA e CAMURÇA, 2000). 

 
O conceito de gênero agrega à dimensão social e cultural da diferença 
sexual, adotando a perspectiva da construção social dos papéis sociais 
que devem ser desempenhados por homens e mulheres, e nega a 
construção universal das diferenças, implicando a compreensão dos 
papéis em determinada estrutura temporal e espacial (SILVA et. al. 
2011, p. 26). 
 

As relações sociais e de gênero criam e impõe regras, por exemplo, de como devemos 

ser ou nos comportar perante os demais. Gênero segundo Gouveia e Camurça (1990) é 

construído socialmente e varia de acordo com cada povo, cada cultura, religião classes 

sociais, raça, idade, entre outros. Essas relações geram conflitos entre os indivíduos de 

uma sociedade, de maneira que uns tenham mais oportunidades do que os outros, uns 

exercendo poder sobre outros, ocasionando imensas desigualdades. Um dos temas que 

vem ganhando maior ênfase nos estudos de gênero em Geografia constitui na 

organização patriarcalista da sociedade, ou seja, o preceito que privilegia os homens e 

subordina as mulheres (ANDRÉ, 1990). 

Portanto, as relações de gênero são permeadas pelas relações de classe. Carvalhal 

(2003) acrescenta que: 

 
A construção social de gênero nessa sociedade tem delegado a mulher 
a total responsabilidade com o lar, cujas atenções devem ser voltadas 
para seu funcionamento, mesmo que essa venha se inserir no mercado 
de trabalho, além da concepção criada de que as questões políticas e 
voltadas para o âmbito público, devem ser de dedicação exclusiva dos 
homens (p. 26).  

 

Neste sentido, as mulheres agricultoras tem dificuldade em estar participando nos 

espaços públicos. Porém, a participação das mulheres em sindicatos é importante, pois 
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“o sindicato deve estar sintonizando com as necessidades e anseios dos trabalhadores, 

dos homens e das mulheres trabalhadoras” (CARVALHAL, 2004, p. 30). Segundo 

Gouveia et al. (2000), não basta que as mulheres ocupem os lugares destinados aos 

homens na sociedade se eles não mudam sua atitude no convívio familiar. Carvalhal 

(2003) reitera que o sindicato, como espaço político e público, tem sido diluído pela 

sociedade capitalista e ocupado pelos homens.  

 

O sindicalismo rural e a participação das mulheres agricultoras no STR de 
Francisco Beltrão 
 
As lutas sociais rurais no Brasil surgiram desde a colonização forçada, a resistência 

indígena, a luta dos negros pela liberdade – formação de quilombos – e as lutas dos 

trabalhadores pelas condições de subsistência nas fazendas (OLIVEIRA, 1999). 

Portanto, as raízes do sindicalismo rural no Brasil são antigas. Porém é na década de 

1940 que surgem às primeiras organizações sindicais do campo já com o cerceamento 

da liberdade de organização, ou seja, os sindicatos foram criados atrelados ao Estado 

(THOMAS JR, 1998), principalmente no período militar as repressões contra a 

organização dos sindicatos eram severas e a maioria dos sindicatos trabalhava de forma 

assistencial neste período.  

A região Sudoeste paranaense foi efetivamente colonizada a partir da década de 1940 e 

é a partir da Revolta dos Posseiros em 1957, que os agricultores conquistaram o direito 

de regulamentar a posse das terras. No período, a região possuía pouca infraestrutura em 

serviços médicos, de remédios, de comércio, para melhorar a assistência em 1958, foi 

criado no município de Francisco Beltrão uma Associação Rural, na qual os agricultores 

se associavam, pagavam mensalidade, mas podiam usufruir de alguns serviços 

assistenciais.  

O sindicalismo rural de Francisco Beltrão surge a partir da Associação Rural, mas com 

a mesma finalidade, como uma forma de legitimar a associação perante o Estado, a fim 

de receber recursos e benefícios federais. Em 1963, funda-se legalmente o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais - STR de Francisco Beltrão, com 504 sócios, percebe-se neste 

momento importante influência da Igreja Católica. O primeiro Estatuto era padronizado 

pelo Ministério do Trabalho, visto que o sindicalismo brasileiro no momento era 

cooptado pelo Estado, segundo Pirin (2006), logo após sua fundação, o sindicato foi 

absorvido pelo sindicalismo rural oficial; nesse momento, os sindicatos brasileiros 
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estavam paralisados no que diz respeito às lutas trabalhistas, pois a política autoritária 

impedia que ações em prol dos trabalhadores fossem efetuadas.  

O STR de Francisco Beltrão foi criado como um espaço masculino, pois o homem 

representava os interesses da família, entre as 108 pessoas que assinaram a ata de 

fundação do sindicato foi identificado o nome de apenas uma mulher.  

Havia muito que melhorar em questão de saúde, alimentação, educação, o sindicato era 

uma entidade que poderia ajudar as famílias. Nesse sentido o STR passou a manter 

consultórios médicos e odontológicos para atender a população recebendo recursos do 

governo, além da venda de produtos veterinários e sementes. Este trabalho desenvolvido 

pelo sindicato era fundamental para a população da época. Para Flávio (2011), os 

médicos que atendiam na região eram particulares e não existiam convênios. Por meio 

de entrevistas, as mulheres agricultoras afirmam que o maior incentivo para 

participarem do sindicato era o assistencialismo que, na época, era precário por parte do 

governo. No entanto, somente os homens se associavam e participavam o que dava o 

direito de toda a família usufruir dos serviços prestados pelo STR. “A associação paga 

no sindicato dava direito da mulher e as crianças ter acesso ao dentista, médico, 

carteirinha para se internar no hospital. Esse era o principal propósito que levava o 

produtor a se associar” (Entrevistada 1). O homem, como chefe da família, cuidava dos 

interesses no espaço público, portanto, a mulher cuidava da casa, da família, da unidade 

de produção. 
 

[...]. As famílias eram independentes, mas tinham problemas de saúde. 
As crianças morriam por doenças, por falta de assistência, de 
pneumonia, gripe, verminose, sarampo, varicela, tétano (mal do 
sétimo dia). Os padres iam para o interior e falavam para os 
agricultores se organizarem nos sindicatos, essa era a função do 
sindicato: a função de sanar os problemas da saúde. (Entrevistado 12) 

 

O perfil dos sócios do STR de Francisco Beltrão até a década de 1970 corresponde à 

maioria masculina com 96,7% dos associados, (dados retirados de fichas de filiações do 

STR) a maior parte destes na faixa etária entre 41 a 50 anos e casados. Devemos 

lembrar que as filiações neste período mencionado, não correspondiam somente ao 

município de Francisco Beltrão, haviam filiados de alguns municípios próximos, nos 

quais haviam delegaciasii implantadas.  

O sindicalismo assistencial persistiu por muito tempo no município de Francisco 

Beltrão, “O primeiro período não teve nada de errado, o cara fazia bem feito. O 



 

7 
 

problema foi o segundo período, pois o sindicato que se colocava contra o governo, 

fechava, ao contrário, recebia benefícios [...]. Esse sindicalismo assistencialista foi até 

1968/ 1970” (Entrevistado 12). Chegou um momento em que não deveria mais ser a 

função do sindicato buscar assistência para a população, era necessário lutar pelo 

serviço público de assistência à saúde e muitos não conseguiam entender essa nova 

proposta.  

O STR continuou subordinado ao governo até se organizarem as oposições sindicais. 

No final da década de 1970, o STR de Francisco Beltrão passou por dificuldades 

financeiras. Foi o início do enfraquecimento do sindicalismo assistencialista que mesmo 

assim permaneceu por mais alguns anos. A partir desse momento, ocorreu a inclusão 

das mulheres no STR de Francisco Beltrão. O início de uma maior participação 

feminina é identificado no período de 1971 a 1980 quando ocorreu um crescimento 

quantitativo no número de mulheres filiadas em 13%. Nesse período, entre os 1.183 

novos associados, havia apenas 159 mulheres, o que mostra mais uma vez que o homem 

era o chefe da família, embora o trabalho, nos estabelecimentos agropecuários, fosse 

realizado em conjunto.  

A falta de participação das mulheres demonstra uma forma de exclusão expressa pela 

organização sindical. Uma exclusão invisível, não declarada, mas exercida. No entanto, 

nos encontros e reuniões, elas cuidavam do almoço, da limpeza, algumas vezes até 

acompanhavam os esposos, mas não tinham vez nas discussões. De acordo com Ribeiro 

(2010), uma das primeiras mulheres a se associar no STR de Francisco Beltrão era 

viúva, consequentemente não tinha marido para se associar, “pois a participação nessa 

entidade como associado ainda era unicamente dos homens” (RIBEIRO et al. 2010, p. 

39). Elas não participavam de reuniões sobre assuntos gerais, somente quando se tratava 

de assuntos específicos para mulheres. Porém, as mulheres iniciaram sua participação 

no sindicato de forma gradual. 

 

 

 

A luta pelo sindicalismo combativo e a participação das mulheres 

 

Através das informações contidas das atas sindicais, identificamos que as mulheres 

iniciaram sua participação no STR de Francisco Beltrão, assumindo cargos sem valor 

político, ou menos valorizado, como de faxineiras, secretárias, cozinheiras, sem a 
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consciência do debate. Em 1972, uma ata registra que uma mulher assume o 

compromisso de realizar reuniões com os sócios nas comunidades aos domingos; uma 

mulher trabalhando como caixa do STR; foi identificada a presença de mulheres 

trabalhando e algumas vezes coordenando as eleições sindicais, mais precisamente em 

1972, 1975 e 1978. Esses pequenos cargos assumidos pelas mulheres fizeram com que 

elas estivessem inseridas em alguns setores do sindicato, o que oportunizaria que 

participassem de alguns cursos de formação e, posteriormente, conquistassem mais 

espaço. 

Na década de 1980 ocorre um movimento pela renovação sindical no STR de Francisco 

Beltrão. Para Ribeiro et al. (2010), no Sudoeste do Paraná, a Central Única dos 

Trabalhadores articulou um movimento de luta por um sindicalismo combativo. As 

oposições sindicais do campo na região eram também influenciadas e articuladas pela 

ASSESOAR, através de reuniões para organização dos (as) agricultores (as). A Igreja 

Católica teve papel importante na conscientização junto com a Comissão Pastoral da 

Terra – CPT, pois, segundo levantamento de dados em 2009, ela propagava e 

reelaborava os parâmetros de ação sindical baseados na combatividade, na 

democratização da estrutura sindical, opondo-se ao sindicalismo de Estado. A atuação 

de tais entidades foi fundamental para organização e mobilização dos (as) agricultores 

(as), os (as) quais se transformaram em lideranças locais.  

Com o início do movimento a favor do sindicalismo combativo, verificamos que as 

filiações de 1981 a 1985 diminuíram consideravelmente, tanto filiações de homens 

quanto de mulheres, porém de todos os filiados 17% eram mulheres. 

A ação de luta sindical era ainda mais difícil no período da Ditadura Militar, a 

organização sofreu com repressão, enfrentou dificuldades e quando tentou mudar a base 

para um sindicalismo combativo, sofreu ainda mais perseguições. As primeiras reuniões 

que tinham a finalidade de organizar um sindicalismo combativo foram feitas por um 

grupo de agricultores (as) juntamente com a ASSESOAR e eram realizadas às 

escondidas, nas casas de algumas famílias, de uma forma silenciosa para que aqueles 

que participavam do sindicato patronal ou até mesmo alguns que não acreditavam em 

suas propostas não impedissem que esta organização de luta dos pequenos agricultores 

perseverasse.  
 

No setor sindical, as oposições, nascidas durante a ditadura e 
semiclandestinas, lançavam-se na campanha aberta pela 
democratização da estrutura sindical. Pleiteavam a autonomia sindical 
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em relação ao Estado, o combate à tradição assistencialista e 
corporatista dos sindicatos tradicionais e denunciavam o caráter 
colaboracionista e corrupto das lideranças sindicais submissas à 
ditadura.  Propunham um sindicalismo de base, comprometido com a 
prática diária dos trabalhadores e capaz de traduzir essa prática na luta 
política global. Pleiteavam, portanto: uma mudança radical da 
estrutura e da prática sindicais, e, ao mesmo tempo, a necessidade de 
criação de um canal de manifestação dessas mudanças no quadro dos 
partidos políticos nacionais (FERES, 1990, p.541). 

 

Este foi o início da luta pelo sindicalismo combativo, ou seja, um sindicalismo que 

buscava os direitos dos agricultores e não apenas dar assistência. Nos relatos de 

algumas mulheres, destaca-se o medo que sentiam de perder a assistência médica 

oferecida pelo sindicato, por isso, parte dos agricultores era contra transformar o 

sindicato em uma ferramenta de luta de classes.  
 
Era comum o trabalhador pensar que seria melhor continuar 
recebendo fichas para médico e dentista, pois tinha medo de perder 
esta assistência, uma vez que o sistema de saúde era muito precário. 
‘Nosso trabalho era de muitas conversas ao pé do ouvido. A 
responsabilidade da assistência era do governo. O dentista era mantido 
como uma estratégia para conversar com as pessoas que vinham até o 
sindicato’ (RIBEIRO, 2010, p. 35). 

 
Através desse processo de abertura sindical é que as mulheres sentiram-se inseridas. Na 

década de 1980 fazem-se alguns trabalhos específicos com mulheres, porém, o sindicato 

demorou em deixar de lado algumas ações assistencialistas. O novo sindicalismo rural 

iniciado pelo STR de Francisco Beltrão, de acordo com Pirin (2006), acabou 

espalhando-se pela Mesorregião Sudoeste do Paraná e região Sul do Brasil, organizando 

os agricultores em diversos movimentos desde 1978. 

 As eleições sindicais ocorriam a cada três anos e, a cada uma delas, agricultoras e 

agricultores contrários ao sindicalismo assistencialista do município de Francisco 

Beltrão organizavam-se compondo chapa para concorrer, porém não conseguiam 

registro no Ministério do Trabalho. Somente em 1978, com melhor organização 

conseguiram registro e elegeram a primeira diretoria que defendia o sindicalismo 

combativo.   

A partir desse momento, o STR de Francisco Beltrão, aos poucos, deixa o 

assistencialismo e passa a trabalhar de forma combativo-reivindicatório, abrindo as 

portas para que as mulheres participem. Inicialmente, de forma tímida, já que elas 

enfrentavam e enfrentam dificuldades para adentrar ao mundo público e deixar a vida 

privada da unidade de produção. As lutas são também verificadas em outros municípios 
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do Sudoeste e no Paraná, nascendo de forma gradual uma organização de trabalhadores 

que constroem uma rede, na qual as mulheres também se integram. Nos primeiros anos 

de atuação sindical das mulheres, as dificuldades foram maiores, devido ao machismo 

de vários homens e várias mulheres, os quais não aceitavam mulheres atuando na 

direção, pois era muito forte a ideia de que as mulheres deveriam ficar em casa.  

Apesar de conseguir eleger uma diretoria que defendia um sindicalismo combativo em 

1978, somente após nove anos é que aparecem nomes de mulheres concorrendo às 

eleições; os primeiros cargos diretivos assumidos por elas foram: a Secretaria de 

Política Sindical, na suplência da Secretaria de Tecnologia e no Conselho Fiscal. A 

partir daí abre-se espaço para a participação das mulheres, encontram-se nomes de 

algumas nas reuniões da diretoria, assembleias etc. Isso não significa, contudo, ausência 

de dificuldades, mas que havia um espaço sendo construído dia a dia.  “As conquistas 

das mulheres trabalhadoras rurais dentro do movimento sindical são frutos de uma 

longa trajetória política. Para romper as barreiras de um movimento exclusivamente 

masculino e extremamente machista foi necessária muita luta e determinação” 

(RAFAGNIN, 2005, p. 25). 

O sindicato deixando de dar assistência perde muitos sócios e passa por uma crise, era 

necessário convencer os sócios da importância do sindicato, “Veio a necessidade do 

sindicato fazer um debate tendo em vista o quanto era importante a organização das 

mulheres e que não tinha ninguém para fazer esse debate”. (Entrevistada 14). “O nosso 

sindicato praticamente foi a zero, perdemos quase todos os associados. No ano seguinte, 

começamos ir de casa em casa, foi aí que a Zélide chegou”. (Entrevistado 12). A partir 

desse trabalho de porta em porta é que consegue se eleger a primeira presidente, porém, 

ela chega ao sindicato, este em crise financeira e com os sócios deixando de pagar as 

mensalidades, ela mesma afirma que a maioria do pessoal trabalhava como voluntário 

no STR (Entrevistada 14).  

A partir do sindicalismo combativo, segundo Ribeiro et al. (2010), foram realizadas 

várias mobilizações e protestos contra a política agrícola federal, reivindicações em 

relação a baixa dos preços dos suínos e à alta dos insumos agrícolas e negociações junto 

aos bancos para o acionamento de seguro agrícola aos produtores de soja e fumo. De 

acordo com a mesma autora, o sindicalismo na região atuou apoiando a luta pela terra, 

articulando ocupações juntamente com o Movimento dos Agricultores Sem Terra do 

Sudoeste do Paraná (MASTES), nas fazendas Annoni (1983), em Marmeleiro e na 

fazenda Imaribo (1984) em Mangueirinha. Foram feitas negociações juntamente com os 



 

11 
 

bancos devido às moratórias das dívidas dos agricultores, às suspensões das cobranças 

judiciais, e a criação de um novo seguro agrícola que indenizasse o custeio real da 

produção e, ainda, a luta pela concessão de financiamentos a pequenos proprietários 

com menos de 5 hectares de terra. 

Tiveram que começar a fazer movimento mesmo. Em 81, organizam a 
1ª greve, chamada a greve dos suinocultores, a passagem do porco 
comum, para o porco de raça. Inventaram doenças e acabaram 50% 
dos suinocultores que não se adaptaram à nova raça. A porca fazia o 
seu próprio ninho. O porco de raça trouxe todo aquele cuidado e a 
mudança no chiqueiro. O sindicato passa a ser chamado de baderneiro. 
Foi a década das mobilizações. Para reunir 3000 pessoas era muito 
fácil (Entrevistado 12). 

 

O sindicato aos poucos vai deixando de lado a assistência, fazendo isso gradativamente 

para que os agricultores e agricultoras entendessem a nova proposta. A partir disso 

ocorre a atuação das mulheres através do Movimento Sindical de Mulheres e do 

Movimento Popular de Mulheres (MPM), iniciado em Capanema se expandiu para 

outros municípios do Sudoeste do Paraná.  

As lutas das mulheres, em conjunto com o sindicalismo, também ajudaram a obter 

direitos com a promulgação da Constituição de 1988, juntamente com o Movimento 

Popular de Mulheres do Sudoeste do Paraná. De acordo com Ribeiro et al. (2010), a 

primeira luta foi o direito à documentação pessoal, como a Carteira de Identidade, CPF, 

título de eleitor, carteira de trabalho, bloco de notas entre outros documentos que 

comprovam a atividade de agricultora. A partir do momento em que as mulheres 

conseguem os próprios documentos, é possível desencadear a luta pela aposentadoria. 

“Até então, o único documento que as mulheres tinham eram a certidão de casamento e, 

nas certidões de nascimento das crianças, a mãe era designada como doméstica ou do 

lar e não como agricultora” (RIBEIRO et al. 2010, p. 51). 

De acordo com Ribeiro et al. (2010), em 1987, as bandeiras de lutas eram: política 

agrícola, luta pela saúde através dos órgãos responsáveis e não mais pelo sindicato, 

previdência social, luta pela terra, formação e democratização no sindicato.  
 
Na Constituição de 1988, conseguimos reconhecer a profissão da 
agricultora, conseguimos o direito a aposentadoria, mas como provar 
que éramos agricultoras? Foi uma luta na prefeitura para que fizessem 
o bloco de produtor em conjunto. Era difícil ter o apoio do homem que 
achava que a mulher queria ser mais que ele e mandar na casa e nos 
negócios. Muitas mulheres foram à prefeitura. Já era reconhecido na 
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Constituição o direito (1988-1992). Isso aconteceu em vários 
municípios. (Entrevistada 14). 

  

Apesar da luta pelos direitos estar efervescente na região “a ideia de que a mulher 

deveria ter filhos e cuidar da casa era muito forte” (Entrevistada 14). Segundo o relato 

da entrevistada, o que causava mais sofrimentos ainda para as mulheres era ter que 

primeiro transformar a família para depois conseguir modificar a realidade da região e 

algumas contam que isso até poderia ocasionar o divórcio entre os casais.  

A partir das lutas e das conquistas alcançadas, ocorre maior presença na organização das 

mulheres e jovens no sindicato, nas pautas das reuniões. É interessante notar que isso 

ocorre no mandato de um homem presidente, demonstrando que alguns homens 

estavam com uma mentalidade diferente sobre as mulheres, acreditavam que elas 

também deveriam participar. 

No período de 1986 a 1990, as filiações das mulheres correspondiam a 40% das 

filiações sindicais, era a época de luta pelos direitos dos agricultores e das agricultoras 

na Constituição Federal, um momento em que as mulheres estavam mais conscientes de 

seus direitos. 

Nos anos 1990, nasceu um sindicalismo de propostas, que, além de reivindicatório, 

passou a ser propositivo, buscando a construção de projetos para fomentar a 

organização e também melhorar as condições de produção, renda e moradia. “Criam a 

Cresoliii, ao invés de falar mal, vamos fazer a agroindústria, executaram ideias, 

nasceram às experiências comunitárias. Havia aceitação da experiência do trabalho 

coletivo” (Entrevistado 12). O próximo passo foi conscientizar as mulheres sobre os 

direitos que estavam na lei. 

Mesmo ocorrendo participação das mulheres no sindicato, foram anos de trabalho até 

que se elegesse a primeira presidente em Francisco Beltrão. Isso aconteceu em 1993; ela 

assumiu a direção com muitas dificuldades, pois, naquele momento, ainda não era aceita 

por muitos agricultores homens e mesmo por agricultoras, além disso, o sindicato ainda 

se encontrava em crise financeira. Em depoimento, as mulheres falam do momento em 

que, pela primeira vez, uma mulher assumiu a presidência do STR.  

Há 6 anos que o sindicato não tinha contabilidade, não tinha dinheiro 
para pagar luz, água [...] Só tinha dívida. As pessoas diziam que era 
bem feito para nós porque queríamos ser chefe e presidente, agora se 
virem. Para sair das dívidas iniciaram um trabalho de base. Os 
produtores se associavam antes porque tinham médico e dentista, 
agora que o sindicato mudou, os sócios saíram, diminuindo a 
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arrecadação de recursos. Iniciaram o trabalho com as mulheres, um 
trabalho para fortalecer as bases. Iam até as casas para conscientizar 
os agricultores da importância de participar do sindicato. De 1993 a 
2000, o sindicato estava sem recurso algum. A sustentação financeira 
do sindicato sempre se manteve pela mensalidade dos associados 
(Banco de dados do Projeto Registrando a História e as Experiências 
Político-Organizativa das Mulheres Agricultoras do Sudoeste do 
Paraná. 2009). 

 

A escolha do (a) presidente (a) naquele período era realizada entre a chapa eleita, era 

feita somente após a eleição. “Naquela época votava-se em 24 pessoas e depois se 

escolhia quem era presidente, até então eu fui pra estar na direção e na hora da escolha 

dos nomes eu fiquei como presidente, até pra mim foi surpresa”. Ela foi indicada e, na 

votação, foi a mais votada. Em relação à aceitação, ela afirma: “Assim, houve, dentro da 

própria direção, rejeição e tinha algumas pessoas que apostavam nos nossos nomes, 

alguns homens que estavam na direção e bancaram esses nomes e houve homens da 

direção que ficaram muito bravos, muito magoados, gente que saiu, foi muito 

tumultuado”, porém, alguns afirmavam que estava na hora de ser uma mulher 

(Entrevistada 03). 

Quando sugerimos o nome da Zélide para ser presidente do sindicato, 
um homem questiona: será que não temos mais homens, que agora 
temos que pôr uma mulher na presidência, vamos ser mandados 
por uma mulher! (Entrevistada 14, grifo nosso). 

  

De acordo com as informações coletadas, podemos verificar que, na eleição de 1993, 

mesmo uma mulher assumindo a presidência do sindicato eram pouquíssimas mulheres 

que tinham seus nomes na chapa eleita, duas ou três apenas. Depois foi aumentando 

gradativamente a cada eleição.  Após assumir a direção, a primeira mulher 

presidente enfrentou muitas dificuldades, como a recusa por parte de algumas pessoas 

para aceitar seu trabalho, a falta de experiência sobre o funcionamento do sindicato e as 

dificuldades financeiras.  

Após assumir a presidência do sindicato, a primeira presidente trabalhou por dois 

mandatos, de 1993 até o ano de 2000. Neste período verificamos, a partir das 

entrevistas, que as mulheres associavam-se ao sindicato, por incentivos dos trabalhos da 

Comissão Sindical de Mulheres, pela abertura sindical ao debate e, principalmente pela 

conscientização sobre os direitos adquiridos na Constituição de 1988. Este foi o fator 

determinante para a participação das mulheres no sindicato, visto que, com a 

documentação em dia, elas também teriam direito à aposentadoria bem como ao salário 
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maternidade, entre outros. Outro aspecto que levou a esse maior número de filiações de 

mulheres nesse período foi a luta pela garantia de que os direitos conseguidos na 

Constituição de 1988 não ficassem só no papel e que fossem trabalhados na prática.  

No gráfico 1, é possível verificar a oscilação nas filiações sindicais. O grande aumento 

no número de filiações de mulheres no STR de Francisco Beltrão foi ao período de 1991 

a 1995. 

 
Gráfico 1. Novas filiações ao STR de Francisco Beltrão, série 
histórica

 
Fonte: Banco de dados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão (dez. 2011). 
Org. SCHMITZ, A, M. 

 

Além das dificuldades enfrentadas ao assumir a direção do STR, a primeira mulher 

presidente cita o quanto foi difícil deixar a unidade de produção para gerenciar o 

sindicato. Ao ser questionada sobre como foi o processo de formação da sindicalista, 

afirma: 
 

Foi um processo bem interessante e complicado, eu deixava as 
crianças em casa com meu marido, ele tinha que ficar cuidando as 
crianças que eram pequenas, já iam pra escola, mas eram pequenas. O 
Rodrigo tinha 8 e o Marcelo 12. Aquela época, não tinha telefone 
aqui, nós não tínhamos carro e eu ia daqui, a pé, até o asfalto, uns 2 
km, e, na sexta feira, eu voltava também a pé com uma mala nas 
costas. Ficava na cidade porque não tinha condições de vir. Depois, 
gastava-se demais para vir de ônibus e o pior de tudo era esse trecho 
pra gente ir até lá e voltar toda vez. Eu ficava até sexta feira e, aí, 
vinha pra casa, chegava às 5 horas em casa. No sábado e domingo, 
fazia todo o serviço, fazia pão, lavava roupa, deixava toda a comida 
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pronta e, depois, voltava. Só que eu gostava de fazer isso, parece que 
eu não cansava. Hoje, penso que o que eu fazia era loucura. 
(Entrevistada 03). 
 

No período de 1993 a 2000 foram realizados vários trabalhos com mulheres no 

município, a fim de incluí-las no sindicato, um deles foi sobre plantas medicinais, eram 

ofertados cursos para as mulheres, ensinando a combinação das ervas, como colher, 

secar, além desse trabalho também outros como aproveitamento de alimentos, 

compotas, doces, culinária em geral. 

Mesmo assumindo como presidente do sindicato, a entrevistada 3 afirma que “os 

homens achavam que mulher era pra ser mandada”, e que alguns não aceitavam uma 

mulher representando os interesses da classe. Porém, percebemos que todas as mulheres 

que assumiram a presidência do STR de Francisco Beltrão tiveram o apoio do marido, o 

que significa que é muito importante para que a mulher consiga sua autonomia, que o 

marido esteja junto com ela, apoiando. 

A partir de 2000, em nova eleição, foi um homem que assumiu o cargo de presidente e 

uma mulher vice-presidente, porém, o presidente eleito afastou-se para assumir outro 

cargo e, novamente, uma mulher assumiu a presidência da entidade em 2001, 

trabalhando também por dois mandatos até 2007. As dificuldades continuaram; neste 

caso, como com a presidente que a antecedeu, houve um processo inverso, isto é, o 

marido assume o cuidado com os filhos e a organização da casa, muito embora a 

sociedade considerasse isso como uma obrigação da esposa. O marido acaba abstendo-

se da participação no espaço público nos dois casos, ou seja, antes da mulher assumir 

cargos na direção sindical o marido participava, porém, depois deixa de participar para 

tomar conta da casa principalmente dos filhos. As mulheres que assumiam cargos no 

sindicato tinham que abrir mão de boa parte do tempo com seus filhos, ou levá-los ao 

trabalho até que os mesmos estivessem com certa idade e depois que cresciam um 

pouco os deixava com o marido.  

A segunda presidente, de acordo com sua fala, focava na parte organizativa, de trabalho 

com grupos de mulheres, discutindo a previdência, o crédito para mulher que na época, 

“era uma luta”. “Porque teve um tempo que as mulheres não financiavam. Até mesmo 

na CRESOL, eram só os homens que podiam financiar, e aí foi feito uma luta para que 

as mulheres também tivessem participação; achava-se que, se eram casadas, a mulher 

não precisava da associação e a gente queria quebrar aquilo, mostrar que tanto faz um 

ou o outro” (Entrevistada 4).  
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Já sobre a organização do tempo no trabalho na unidade de produção e no sindicato, a 

entrevistada 4 afirma que, mesmo o sindicato tomando a maior parte de seu tempo, nos 

finais de semana, dava um jeito de deixar tudo organizado para o marido, “fazia 

macarrão, ensacava, colocava na geladeira, pão pra durar a semana, nem que pra horta 

fosse de noite, pra mostrar que tinha horta”. Ao assumir algum cargo fora do lar, as 

mulheres precisavam mostrar para comunidade que davam conta, que eram capazes de 

participar das lutas e mesmo assim cumprir a função que a sociedade lhes impõe, de 

criar os filhos, cuidar da casa, do marido. 

Após duas mulheres atuarem como presidentes do STR foram quebrados vários tabus, 

entre eles o de que as mulheres não são capazes, assim, o preconceito já não é tão 

grande com relação às mulheres no sindicato, porém, ainda enfrentam dificuldades. “Ser 

direção, ser liberada, significa abrir mão da propriedade, da família” (Entrevistada 13). 

Os desafios que as mulheres agricultoras precisam enfrentar para assumir cargos 

diretivos são amplos na agricultura familiar, patriarcalista e capitalista. As mulheres, na 

maioria das vezes, são sobrecarregadas de trabalho, na casa, na lavoura, na atividade 

leiteira, cuidado com as crianças, idosos, entre outros. Para assumir um cargo de 

representação política precisa assumir uma terceira jornada de trabalho ou abrir mão de 

algumas de suas responsabilidades, portanto, nem todas as mulheres se desafiam. No 

ano de 2007, ocorreu nova troca de diretoria do STR de Francisco Beltrão e novamente 

houve uma mulher que assumiu a presidência com renovação para mais um mandato, 

previsto até 2013. 

Verificamos que o STR de Francisco Beltrão avançou em relação às lutas pela equidade 

entre homens e mulheres e há uma tentativa de melhoria na qualidade de vida de seus 

associados, procurando orientar e organizar a população agricultora; porém, diante do 

patriarcado, há muito que avançar para estabelecer a equidade entre homens e mulheres. 

O sindicato está atuando na tentativa de transferir recursos governamentais à agricultura 

e realizando essa distribuição de renda. Um exemplo disso é o projeto de habitação rural 

que vem melhorando a vida das agricultoras e dos agricultores e fomentando a 

participação, principalmente das mulheres, que são as mais interessadas pelo projeto. 

Atualmente, pode-se dizer que as dificuldades em assumir o sindicato - em sendo 

mulher - são menores. Há mais facilidade de acesso diante dos meios de transporte, há 

menos preconceito contra as mulheres que assumem cargos diretivos e há maior 

disponibilidade para capacitação das mulheres. 
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No caso da presidente atual, verificamos que ela recebe apoio da família, o que 

possibilita sua dedicação ao cargo. Assim como vemos a seguir. 

 
Como organiza ou organizava seu tempo, entre o trabalho na 
entidade e na casa /estabelecimento?  
- Eu tenho uma situação atípica porque respondo por várias entidades 
num processo de organização; às vezes, você não quer assumir 
alguma coisa, mas pelo consenso acaba assumindo. Este ano, eu 
tenho muita atividade a realizar, por isso eu tenho minha mãe que 
realiza os serviços da casa, o próprio Guilherme, na própria estrutura 
familiar, o pai e mãe vêm dando suporte; às vezes, preciso ir a 
reuniões à noite, fim de semana. Na primeira gestão, eu conseguia 
conciliar bem, a própria gestão da propriedade, a atividade leiteira; 
este ano, eu ajudo de uma forma muito esporádica, não consigo estar 
presente em casa como eu gostaria, é difícil, mas vamos tentando nos 
reorganizar; é preciso muita ginástica, pois o movimento cobra 
muito, os agricultores não querem saber se você viaja de noite, final 
de semana, eles cobram uma resposta, mas é a responsabilidade de 
quem assume o sindicato. (Entrevistada 2). 

 

De acordo com o relato da presidente (mandato 2007 - 2013), a equipe da diretoria está 

definindo, através de reuniões nas comunidades, as principais bandeiras que o sindicato 

deve seguir nos próximos anos, as quais estão baseadas em cinco eixos: meio ambiente, 

endividamento agrícola, a questão da renda dos (as) produtores (as) rurais, a questão do 

êxodo rural da juventude e mulheres. “Estamos atuando a partir desses cinco tópicos, 

entre outras questões em nível de município, como melhoramento do transporte, 

estradas, entre outros. Queremos criar um grande movimento para que a agricultura 

familiar seja ouvida. Estamos reunindo os agricultores para criar pautas e reivindicar. 

Este é um ano bom para a agricultura, com políticas estruturantes e não políticas 

emergenciais” (Entrevistada 2). Essa estratégia de organizar as reuniões nas 

comunidades faz com que a população participe mais, especialmente as mulheres que, 

em reuniões próximas de casa, têm maior participação. 

A estratégia de conversa com a população, esclarecimentos através das reuniões nas 

comunidades, surte efeito, de 2006 a 2011, ocorreu grande aumento nas filiações, se 

comparado com os cinco anos anteriores. Nas novas filiações de mulheres, há o 

aumento incrível de 300% e nas novas filiações dos homens, houve aumento de 

128,15%. Outro motivo para o aumento no número de filiações neste período é que, 

além das bandeiras de lutas travadas pelo STR de Francisco Beltrão, o sindicato realiza 

um trabalho de prestação de serviços às sócias e aos sócios como: efetuação de 

contratos, declaração de aptidão ao PRONAF (DAP), declaração de Imposto sobre 
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Propriedade Territorial Rural (ITR), certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR), 

certidão negativa, cadastro da previdência, lutas pelo Crédito fundiário, pela habitação, 

declaração para aposentadoria e salário maternidade entre outros serviços. Para a 

presidente atual, o sindicato fica disponível aos sócios para o que precisar.  

De acordo com a Entrevistada 2, atualmente mais de 50% da direção do sindicato são 

mulheres. A participação das mulheres no sindicalismo é muito importante. Sem a 

participação delas, várias conquistas para a agricultura não teriam sido alcançadas 

como, por exemplo, em relação à previdência. De acordo com Rafagnin (2005), as 

mulheres causaram mudanças no sindicalismo, citando a adoção das quotas de 30% de 

mulheres participando nas instâncias diretivas. “Destacam-se os encontros de 

trabalhadores de vários setores, a criação de comissões e secretarias da mulher em 

sindicatos e federações, a introdução da temática de gênero na política de formação 

sindical” (RAFAGNIN, 2005, p. 24/25). Tais avanços são dados como mérito da 

mobilização sindical de mulheres, principalmente em relação ao esclarecimento dos 

direitos das mulheres que, até há pouco tempo, não eram garantidos.  

Porém, apesar do trabalho realizado pelo STR na tentativa de inserção das mulheres 

agricultoras, estas ainda enfrentam as dificuldades impostas pela sociedade 

patriarcalista. 

 

Considerações finais 

 

O sistema patriarcal é forte no município de Francisco Beltrão. Comparamos as fichas 

de alguns casais filiados ao STR, identificamos que, na maioria dos casos, os homens se 

associaram primeiro no sindicato, por exemplo, em uma ficha o marido associou-se em 

1964 e a esposa em 1994, noutra, o marido associou-se em 1969 e a esposa em 1986, 

embora no período de associação do marido eles já fossem casados. Outra questão 

interessante é que, em algumas fichas de inscrição, o marido aparece como proprietário 

e a esposa como produtora de grãos ou parceira. É neste aspecto que apontamos o 

machismo como centro das relações na agricultura da região, a mulher, mesmo casada, 

não se reconhecia e não era reconhecida como proprietária.  

Atualmente as dificuldades de participação das mulheres ainda existem, a divisão sexual 

do trabalho na agricultura é uma delas, pois a responsabilidade do trabalho diário na 

unidade de produção é das mulheres, quer dizer, as mulheres são responsáveis pelos 

serviços de manutenção da vida da família, o cuidado com a casa, alimentação, filhos, 
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idosos, além do trabalho diário na agricultura principalmente na atividade leiteira, 

enquanto que os homens cuidam da parte técnica da unidade de produção, o cuidado 

com os equipamentos, infraestrutura, conversa com os técnicos, com as lavouras, etc. 

sendo mais fácil para eles participar.  

No entanto, a participação das mulheres no sindicato foi fortalecida nos últimos anos e a 

região avançou no que diz respeito às diferenças de gênero, embora haja muito que 

melhorar. Como vimos, no início do STR de Francisco Beltrão a participação das 

mulheres era insignificante, mas aos poucos elas conquistam espaços chegando à 

direção e a presidência.  

 

Notas 
                                                        
 
i Projeto de pesquisa desenvolvido no âmbito da UNIOESTE – Campus de Francisco Beltrão no período de julho de 
2010 a setembro de 2012, coordenado pela profª Drª Roselí Alves dos Santos e financiado com recursos da Fundação 
Araucária.  
ii Eram chamadas de delegacias as unidades de extensão do sindicato em outros municípios ou em comunidades 
rurais.   
iii Cooperativa de crédito Rural com Interação Solidária.  
 
 
Referências 
 
ANDRÉ, Isabel Margarida. O gênero em Geografia: introdução de um novo tema. 
Finisterra - Revista portuguesa de Geografia. Lisboa, XXV, n. 50. p. 331- 348, 1990. 
Disponível em: <http://www.ceg.ul.pt/finisterra/numeros/1990-50/50_04.pdf>. Acesso 
em: 29 out. 2011. 
 
BRASIL. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a 
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais. Brasília: 185o da Independência e 118o da República. 14 de julho de 2006. 
 
CARVALHAL, Terezinha Brumatti. A questão de gênero nos sindicatos de 
Presidente Prudente – SP. 2003. 205 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia. Presidente 
Prudente-SP. 
 
CARVALHAL, Terezinha Brumatti. Gênero e classe nos Sindicatos. Presidente 
Prudente: Edições Centelha, 2004. 144 p. 
 
FAVARETO A. S.; BITTENCOURT, G. L. Agricultura e Sindicalismo nos anos 90 - 
notas para um balanço. In: TEDESCO, João Carlos (Org.). Agricultura Familiar: 
realidades e perspectivas. 3. ed. Passo Fundo: UPF, 2001. p. 367-392. 
 
FAVARETO, Arilson. Agricultores, trabalhadores: os trinta anos do novo sindicalismo 
rural no Brasil. In: Revista brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 21, n. 62, out. 
2006. Disponível em: <http://www.scielo.br> Acesso em: 16 maio 2011. 



 

20 
 

                                                                                                                                                                   
 
FERES João Bosco. O Sudoeste do Paraná: integração capitalista e expansão da pobreza 
rural um estudo de caso. In: Propriedade da terra: opressão e miséria. n. 56. 
Amsterdan: Latin American Researcl, 1990. p. 471 a 581.  
 
FLÁVIO, Luis Carlos. Memória(s) e território: elementos para o entendimento da 
constituição de Francisco Beltrão-PR. 2011. 386 p. Tese (Doutorado em Geografia) -  
Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, Presidente Prudente – SP. 
 
GOUVEIA, Taciana; CAMURÇA, Silvia. O que é gênero. 3. ed. Recife: Provisual, 
2000.  
 
ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geociências. Base Cartográfica. Disponível 
em <http://www.itcg.pr.gov.br/ >. Acesso em: 10 ago. 2011.  
 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A Geografia das lutas no campo: conflitos e 
violência, movimentos sociais e resistência, os “sem-terra” e o neoliberalismo. 9. ed. 
São Paulo: Contexto, 1999.128 p. 

PIRIN, Lizandra. Sindicalismo rural e agricultura familiar no município de 
Francisco Beltrão – PR. 2006. 247 f. Dissertação (Mestrado “Stricto Sensu” em 
Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento) - Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, 2006. 
 
RAFAGNIN, Luciana Guzela. As mulheres e o sindicato de trabalhadores rurais de 
Francisco Beltrão: um estudo de caso. 2005. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Ciência Política) - Faculdade Internacional de Curitiba, Curitiba.  
 
RIBEIRO, C. R. et al. Narrativa resultado do projeto de pesquisa e extensão 
“Registrando a História e as Experiências Político-Organizativas das Mulheres 
Agricultoras no Sudoeste Paranaense” - Programa: Universidade Sem Fronteiras, 
Subprograma Diálogos Culturais, realizado na UNIOESTE, Francisco Beltrão, 2010. 
 
SCHMITZ, Aline Motter. Geografia e Gênero: a participação política das mulheres 
agricultoras no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão. 2011. 83f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geografia bacharelado) – 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão. 
 
SILVA, J. M.; NABOZNY, A.; ORNAT, M. J. A visibilidade e a invisibilidade 
feminina na pesquisa geográfica: uma questão de escolhas metodológicas. In: SILVA, J. 
M.; ORNAT, M. J. CHIMIN, A. B. J. (org). Espaço, gênero e feminilidades. Ponta 
Grossa, PR: TODAPALAVRA, 2011. p. 22-41.  
 
SILVA, Joseli Maria. Fazendo Geografias: pluriversalidades sobre gênero e 
sexualidades. In: SILVA, Joseli Maria (Org.). Geografias subversivas: discursos sobre 
espaço, gênero e sexualidades. Ponta Grossa-PR: TODAPALAVRA, 2009. p. 25-53. 
  



 

21 
 

                                                                                                                                                                   
______. Fazendo Geografias: pluriversalidades sobre gênero e sexualidades. In: SILVA, 
Joseli Maria (org). Geografias subversivas: discursos sobre espaço, gênero e 
sexualidades. Ponta Grossa – PR: TODAPALAVRA, 2009. p. 25-53. 
 
THOMAZ, Antonio, Jr. O Sindicalismo Rural no Brasil, no Rastro dos Antecedentes. 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografia y Ciências Sociales, Universidad de 
Barcelona. nº15, 1998. Disponível em: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1232110>. Acesso em: 17 jun. 2011.  

 


