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APRESENTAÇÃO
Saudamos as mulheres camponesas do Território da Cantuquiriguaçu, em especial dos municípios de:
Laranjeiras do Sul, Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro,
Diamante do Sul, Palmital, Candói, Goioxim e Quedas
do Iguaçu ressaltando a importância do seu trabalho
nos mais diferentes espaços de vida no campo, para a
execução desse projeto, bem como para toda à sociedade brasileira. Bravas companheiras que de enxadas
e foices nas mãos, produzem com seus companheiros 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas.
Mulheres estas, organizadas em Movimentos Sociais do Campo, como o MST (Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores) que em suas
bandeiras de luta buscam a construção de uma
sociedade de homens e mulheres livres e iguais.
Estes movimentos sociais lutam pela atuação
das mulheres nos espaços de trabalho das cooperativas e agroindústrias construídas nos assentamentos e comunidades rurais da região, visto que discutem a necessidade de organização
permanente das mulheres na luta pelos seus direitos políticos e sociais. Suas experiências
desenvolvem a produção de base agroecológica e a cooperação nas mais diversificadas
atividades econômicas nas quais envolvem a participação ativa de coletivos de mulheres.
No ano de 2013, iniciamos o Projeto intitulado “Mulheres: Produzindo Autonomia e Gerando Sustentabilidade”, pelo convênio n° 775332/2012, em parceria com o MDA (Ministério
do Desenvolvimento Agrário) e o CEAGRO (Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia). Ao ser escrito, pretendia fomentar a autonomia econômica e o protagonismo de mulheres rurais organizadas em 12 grupos produtivos nos municípios do Território.
Portanto, a importância desse projeto se deu pela busca de fortalecer as ações de produção agroecológica, troca de experiências dos grupos produtivos de mulheres aumentando a organização, fomentando a autonomia econômica e o desenvolvimento rural sustentável das mulheres rurais do Território.
Dessa forma, as atividades realizadas pelo Projeto foram: mobilizações dos grupos,
oficinas produtivas, intercâmbios, escola de mulheres, acompanhamento do tempo comunidade e implantação de quintas produtivos agroecológicos. Os resultados dessas atividades
nos grupos produtivos se materializaram na confecção dessa cartilha, que apresenta uma
sistematização teórica e prática deste trabalho que irá ser apresentado e entregue no seminário final para as trabalhadoras que se colocaram como protagonistas em mais este desafio.
Assim, as ações do projeto contribuiram para às iniciativas já existentes dos grupos de mulheres da região, aumentando sua organização, aperfeiçoando sua produção
agroecológica, estimulando e apoiando à comercialização, priorizando logo, sua autonomia econômica e o desenvolvimento rural sustentável das mulheres da região.
Essas discussões sobre a participação social feminina vêm ganhando corpo com as várias
iniciativas de cooperação na área de produção, partindo da ideia de que a mulher desempenha uma atividade central e fundamental no trabalho. Pensar na consolidação organizativa das
mulheres é levar em conta seu contexto de vida e suas necessidades que nem sempre são as
mesmas dos homens, seja nos assentamentos, acampamentos ou comunidades camponesas.
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O PROTAGONISMO DAS MULHERES NOS 8 DE MARÇO
O dia Internacional das Mulheres, conhecido por todas nós como 8 de Março, se transformou
atualmente em um símbolo de participação ativa das
mulheres em nossa sociedade e além do mais representa um dia de luta das mulheres camponesas
e urbanas na busca por igualdade de condições.
Voltando o olhar para a história naquele 8 de
março de 1917, quando milhares de mulheres no auge
da Revolução Russa, fizeram uma marcha contra a
fome, a guerra e o czarismo, na cidade de Petrogrado,
dando o ponta pé inicial de uma greve política geral
no país. Nesse momento da história, o povo oprimido, explorado pela ditadura do Czar resolveu se unir
no campo e cidade para tomar o poder, formando o
primeiro país socialista da história da humanidade.
Na década de 1950, a classe dominante não
satisfeita com esse histórico de luta das mulheres operárias e camponesas, resolveu expandir
pelo mundo, outra história sobre o 8 de março. Nela, o 8 de março teve início quando operárias
de uma fábrica de Nova Iorque foram incendiadas dentro do próprio local onde trabalhavam.
Na ocasião, realizavam uma greve para reivindicar melhores condições de trabalho. Foram 129
operárias e 17 operários que morreram incendiados, trancados pelos patrões dentro do prédio.
Aqui não negamos essa parte da história, mas precisamos refletir que o interesse dos Estados Unidos da América (E.U.A), foi de negar o 8 de março por estar vinculado com a Revolução
Russa e pertence, assim a classe trabalhadora que combate diariamente ao capitalismo e toda sua
opressão. Desse histórico, percebemos que, historicamente fomos marginalizadas pela sociedade que, quando nos negava os direitos políticos e civis, também nos negava o direito à vida. A luta
dessas mulheres fez com que ressurgissem a chama da rebeldia feminina aprisionada pelas cercas da ignorância de uma sociedade machista que insiste em não nos reconhecer como sujeitas de
direitos e, sobretudo afoga nossas utopias de construir uma sociedade humanamente igual e justa.

HERDEIRAS DA LUTA: O NOSSO 8 DE MARÇO TEM UMA HISTÓRIA E
TAMBÉM UMA SIMBOLOGIA
Os encontros de 8 de março têm como objetivo resgatar o verdadeiro sentido dessa
data, marcado como um dia de luta, não como um dia festivo. Esses encontros são realizados pelo Movimento dos trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e com o apoio do CEAGRO e das prefeituras municipais da região.
Nesta data reúnem mulheres de todos os municípios da região para lutar e refletir sobre a importância do seu papel na sociedade, bem como para denunciar as problemáticas que permeiam suas atividades cotidianas de vida. As atividades no período da
manhã iniciam com a marcha das mulheres, em seguida acontecem palestras sobre diferentes temas. No período da tarde são realizadas apresentações culturais. Nesse dia,
é feito o encaminhamento com as mulheres de onde será realizado o próximo 8 de março.
A partir da luta geral é que chegamos até as lutas das mulheres camponesas do território. Aqui encontramos, a saber, o resgate da história de tantas mulheres que nos mais diversos municípios se organizam para pautar e cobrar junto ao poder público, as políticas públicas que atendam a real especificidade dos direitos femininos.
No ano de 2006, o MPA organiza o 1° Encontro Regional do 8 de março, que aconteceu no município de Cantagalo, que contou com a participação de aproximadamente 300 Mulheres, sendo que as discussões foram voltadas para Saúde da mulher.
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É a partir desse momento, que se estabelece o histórico de ações entorno dos 8 de março, sendo estas:
O 2° Encontro do 8 de Março foi realizado em
Nova Laranjeiras, no ano de 2007, neste dia reuniramse 1000 mulheres, tendo como tema: “Mulher organizada, semente germinada, sociedade transformada”.
O 3º Encontro do 8 de Março foi realizado no município de Goioxim, no ano de 2008, tendo como tema
“Água”, este evento reuniu mais de 3.000 mulheres.
O 4° Encontro do 8 de Março realizou-se em Porto Barreiro, no ano de 2009, este ano foi marcado pela inserção
das mulheres do MST dos acampamentos e assentamentos,
na construção do 8 de março. Teve como temática “Relações
de Gênero” e a participação de 2.000 mulheres. A partir, deste ano se consolida, enquanto Encontro Regional de Mulheres da Via Campesina da Região Centro-Oeste do Paraná.
O 5° Encontro do 8 de Março realizou-se no Município de Rio Bonito do Iguaçu, no ano de 2010, participaram 1.500 mulheres, o lema
do
encontro
foi
“Mulheres
cultivando
as
sementes
e
gerando
vida”.
O 6° Encontro do 8 de Março aconteceu no Município de Marquinho, no ano de 2011, este encontro que tinha como tema: “Mulheres dizem não
ao agrotóxico e sim a vida”, contou com a participação de 1.000 mulheres.
O 7° Encontro do 8 de Março foi no Município de Laranjeiras do Sul, assentamento 8 de junho, no ano de 2012, com o lema: “Mulheres lutando, organizando e cooperando para construir uma sociedade mais justa”, que teve a participação de 600 mulheres.
O 8° Encontro do 8 de Março foi em Quedas do Iguaçu, no ano de 2013, com a participação de 1300 mulheres, e com o tema “A violência contra as mulheres”. Este encontro
contou com a presença de companheiras da base do MPA das demais regiões do estado.
O 9° Encontro do 8 de Março aconteceu em Diamante do Sul, no ano de 2014, com
a participação de 700 mulheres, com o tema: “Produção saudável nas Mãos das mulheres camponesas”. Com objetivo de denunciar as formas de opressão e violência contra as mulheres, sejam estas físicas, morais, sexuais, a ofensiva do agronegócio no campo, com o uso abusivo de venenos e a intoxicação do meio ambiente e das pessoas.
O 10° Encontro do 8 de Março foi realizado em Laranjeiras do Sul, em 2015 com o
lema: “Mulheres em luta: pela soberania alimentar, contra a violência e o agronegócio”, com a participação de aproximadamente 1.000 mulheres de toda a região, que
se mobilizaram em marcha nas ruas da cidade para denunciar a violência do agronegócio no campo, para defender a produção de alimentos saudáveis, pela manutenção
da educação do/no campo e pelos direitos trabalhistas das mulheres camponesas.

ESCOLA REGIONAL DE MULHERES: ESPAÇO DE FORMAÇÃO E LUTA
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Desse histórico, de lutas dos 8 de março, é que surge a ideia de construir um espaço
diferenciado e permanente para as mulheres
camponesas que participam da Escola de Formação de Mulheres da Região, conhecida por
todas como Escola de Mulheres. A construção
desse espaço é uma necessidade de garantir a
participação das mulheres nos espaços de discussão política, produtiva, econômica e social.
A Escola Regional de Mulheres é um
espaço de estudo e formação das mulheres oriundas de acampamentos, assentamentos e comunidades camponesas, organizadas na Via Campesina da região, pelo
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores. Surge da necessidade de construção de um espaço coletivo destinado a formação, informação de todas, despertando e fortalecendo a participação feminina
nos diferentes setores dos movimentos sociais. Assim, se materializa em um tempo, de encontro e reencontro das mulheres, para debater e refletir sobre o seu papel na sociedade.
A
escola tem por objetivo desenvolver o conhecimento por meio da formação sempre vinculada às dimensões políticas e econômicas, com a perspectiva de organização regional baseada nos princípios da: cooperação, agroecologia, auto-sustentação, solidariedade, organização, emancipação e autonomia.
Para tanto, busca estabelecer um espaço de identificação de lideranças que favoreça o
intercâmbio de saberes, tendo em vista a participação, autogestão e organização das mulheres.
Tornou-se, assim um espaço de troca de saberes, em que as mulheres apresentaram interesse em discutir seu papel na sociedade e disposição em continuar a permanente luta pela
igualdade de direitos. Além de discutir sobre a história das mulheres na agricultura, do surgimento do movimento feminista e da reivindicação por direitos, as mulheres também discutem sobre a fundamental importância de atuação e fortalecimento da luta nos movimentos
sociais. Passou a ser também, um símbolo de mística para a vida das mulheres que sonham
com a construção de uma sociedade mais justa para sua família e para toda a sociedade.
A primeira turma inicia no ano de 2012, onde se identificam as diferentes formas de violência na vida diária das mulheres, ausência de espaços de decisão, invisibilidade e o não reconhecimento do seu trabalho, a vida no campo e o compromisso ecológico, sendo esses os temas que moldaram a turma.
Em 2013, a Escola passou a ser financiada pelo Projeto “Mulheres: Produzindo Autonomia e Gerando Sustentabilidade” do CEAGRO em convênio com o
MDA. A segunda turma propõe a continuidade das discussões feitas na turma anterior, além de definir que a participação seria das mulheres das comunidades inseridas em processos de luta e enfrentamentos contra todas as formas de opressões.
As duas primeiras edições contaram com participação de 40 mulheres cada, formando uma turma que participou das três etapas. No ano de 2014, chegou-se a 3°
edição da escola, composta por 50 mulheres. A turma de 2014 foi marcada por reflexões muito significativas quanto às formas de violências contra as mulheres, desde a luta de classes, o modo de produção capitalista e a exploração das mulheres.
A 4° turma da Escola de Mulheres está em andamento nesse ano, devido a demanda da
região, acontece no acampamento Herdeiros da Terra de 1° de Maio, em Rio Bonito do Iguaçu.
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Cada edição da escola de mulheres acontece em três momentos, denominados de etapas do Tempo Escola que acontecem no período de dois dias cada. Os meses de intervalo entre as etapas são chamados de Tempo Comunidade, onde as participantes socializam em seus
espaços de vida e atuação os conhecimentos adquiridos durante a escola e assim, colocam em
prática os temas debatidos durante a etapa por meio de atividades concretas. E quando, estão
no Tempo Escola compartilham as ações que foram desenvolvidas em seus espaços de vida.
Outra característica é a itinerância nas áreas de acampamentos, assentamentos e comunidades camponesas, o que possibilita a ampliação do conhecimento e a troca de experiências entre mulheres e comunidades. No final de cada turma é realizada uma mística de encerramento e entregue o certificado de conclusão da escola para cada uma das participantes.

“Eu so meio quieta, no começo não me sentia
a vontade pois não conhecia como era. Agora
com o apoio das companheiras e na escola de
mulheres tenho aprendido muito, antes eu nem
sabia o que era latifúndio ficava até sem jeito, agora já to falando pras vizinha daquilo que
agente aprende e elas precisam ir também”
(Depoimento de Deoseli, integrante de um grupo produtivo do município de Porto Barreiro,
2014).
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MULHERES LUTAM, RESISTEM E CONSTROEM: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NOS
MOVIMENTOS SOCIAIS CAMPONESES.
Jandyra Guarneri
Mirian Maria Kunrath
Coletivo de Mulheres da Via Campesina

As mulheres sempre tiveram um papel importante na organização da
sociedade. Porém, historicamente foram invisibilizadas, e por muitas vezes
foi-lhes negado o direito de participação nos diferentes espaços sociais.
A sociedade capitalista alicerçada no modelo patriarcal limita as mulheres
ao mero papel de reprodutora, coisificando e objetificando sua existência.
No desenvolvimento histórico, em diferentes sociedades que existiram,
percebe-se que em cada fase da história, a mulher com sua força e inteligência foi construindo seu espaço. Na chamada sociedade primitiva se estabelece a organização da sociedade matriarcal, e a mulher era adorada como
rainha e chefe, administradora, gestora e condutora da organização da vida em comunidade.
Com o processo de acumulação do capital e o surgimento da propriedade privada, a mulher começa a perder seu espaço dentro da sociedade, a agricultura sofre mudanças e quem assume o papel de comando são os homens. A sociedade se caracteriza como patriarcal, ou seja, a centralidade da sociedade passa a ser o homem.
Mesmo, sendo as mulheres as responsáveis pela descoberta da agricultura, o modelo
capitalista de produção para o campo – o Agronegócio – estabelece formas de organizar a
agricultura centralizando e intensificando a produção de monocultivos visando apenas o lucro.
No Brasil, a Revolução verde impõe para o campo a padronização das formas produtivas,
por meio da utilização de um pacote agroquímico, centrado no uso de venenos, maquinaria pesada, e monocultivo, o que ocasiona um processo de inviabilidade da pequena produção, desemprego, êxodo rural. As mulheres são as mais são afetadas nesse processo.
Diante desta conjuntura, as mulheres são responsáveis por aproximadamente
50% dos alimentos produzidos no mundo, trabalhando na terra, cuidando das águas, sendo guardiãs das sementes. Dentre os alimentos mais produzidos pelas mulheres podemos destacar o arroz, o milho, o trigo e os hortifrutis e a criação de animais domésticos.
Apesar de serem grandes produtoras de alimento, as mulheres continuam sendo excluídas
de muitos espaços e dos processos produtivos e organizativos, principalmente das tomadas de
decisão, seja nas unidades de produção familiar ou até mesmo nos nossos movimentos sociais.
A partir, destas reflexões é que ressaltamos a importância das mulheres participarem das lutas sociais, atuando no combate à cultura machista, defendendo a emancipação
das mulheres, questionando as relações de poder e o papel, enquanto sujeitas na construção de uma transformação social que tem como horizonte a construção do socialismo,
que só se consolidará com a incorporação e prática de princípios e valores de igualdade.
Podemos tomar ou criar por nós mesmas nossos espaços. Os desafios que nos são colocados são muitos, mas muitos são também os nossos desejos de superá-los. A tarefa é organizar e fortalecer. Nossa função nada mais é que instigar e fermentar as possibilidades de romper o cerco das opressões e construir processos de organização e participação das mulheres.
Para consolidarmos a participação das mulheres nos movimentos sociais, se faz necessário trabalhar a auto-estima, retomando as lutas das trabalhadoras ao longo da evolução da sociedade. Reacender o fogo da auto-estima, levantando as chamas do chão,
para serem vozes vivas e cheias de vida com coragem e com ousadia. Chamar novamente as companheiras que já estiveram atuantes nas organizações, somando forças com
as mulheres jovens que iniciam sua militância para consolidar as lutas. Nossa mística
deve estar presente em todos os momentos para nos fortalecer e animar na caminhada.
Desvelando e valorizando a cultura camponesa e a importância das mulheres no cuidado
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com as sementes, no cuidado com a mãe terra, com a biodiversidade. Reanimar o sentimento e o
orgulho de ser agricultora, o sentimento de pertença a esses movimentos camponeses. Ter pertença
de vida, de luta, de história. Incentivando as mulheres a estudar. A nossa luta, a nossa participação
de mulher camponesa em nossos movimentos nos qualifica e ilumina o horizonte de nossa utopia.
Um dos grandes desafios é possibilitar o estudo constante para as mulheres, principalmente para as companheiras que estão no comando de várias frentes. Formar um quadro de dirigentes mulheres para que se construa a divisão igualitária da participação das pessoas em todos os espaços dos movimentos, sejam estes de base ou instâncias de coordenação e direção.
Outro desafio que precisamos assumir são as práticas cooperativas, coletivas, para a construção da autonomia de nossas organizações. E que em nossos espaços de produção de alimentos a agroecologia seja a essência.
Cabe, a todos e todas a tarefa de fortalecer e encorajar as lutas das companheiras, colaborando em tarefas que possibilitem maior liberação das mulheres para se organizarem, ao
mesmo tempo, que juntos construam as ações a serem realizadas. Queremos encontrar em
nossos companheiros de luta um braço solidário nestas jornadas, o mesmo que eles encontram
em nós quando lutamos lado a lado contra nossos inimigos – o agronegócio, o latifúndio, quando
fechamos uma rua para reivindicar um direito trabalhista, quando apoiamos uma greve, quando
estamos juntos enfrentando a opressão do Estado, quando mesmo em desvantagem gritamos em alto e bom som: MULHERES E HOMENS CONSCIENTES: NA LUTA PERMANENTE!

“Então quereis que aquela mulher que era até ontem uma escrava se torne uma mulher livre? Começai a tratá-la, sempre como um ser mulher livre.” Gramsci Apud Jandira Guarneri.

GÊNERO E LUTA DE CLASSES: A CONSTRUÇÃO DA DIVISÃO SEXUAL DO
TRABALHO
Siomara A. Marques
Profª UFFS – Campus Laranjeiras do Sul

Este artigo busca contemplar as temáticas dos estudos das relações de gênero, mulheres e feminismos em suas interseccionalidades com as temáticas da igualdade e
da divisão sexual do trabalho no território da cidadania, região da Cantuquiriguaçu-PR.
Entende-se pela noção de mulher do campo todas as diferentes experiências socioculturais e de gênero que definem as mulheres como agricultoras, indígenas, trabalhadoras rurais, quilombolas. Como já é de conhecimento, no Brasil, “as reflexões sobre mulheres e gênero em contextos rurais alcançaram uma maior visibilidade a partir da década de 1980” (PINTO, 1994, 198).
As lutas das mulheres agricultoras levaram a conquistas tais como: reconhecimento do trabalho na agricultura; pelo direito à terra e pela reforma agrária; acesso aos benefícios da Previdência Social; participação das mulheres na estrutura sindical, seja como
associadas ou como diretoras de sindicatos e federações. Na nova Constituição, as conquistas alcançadas foram o direito à terra, a extensão de direitos trabalhistas para homens e mulheres trabalhadores(as) rurais e o acesso aos benefícios da Previdência Social.
Além dessas conquistas políticas e jurídicas, as mulheres do campo atualmente organizam-se em ONGs e aprendem implementar espaços democráticos de debate como seminários, encontros, oficinas sobre diversos temas de gênero, violência, sexualidade, saúde reprodutiva, geração de renda, meio ambiente, entre outros. É a partir desse cenário de
conquistas e aprendizados sobre a condição de ser mulher do campo que elas vem questionando a divisão sexual do trabalho e os papéis sociais atribuídos a homens e mulheres.
Sabe-se que a presença das mulheres camponesas na produção agrícola é um
fato. Mesmo na invisibilidade, não se pode negar que elas estão ocupando terra, plantando e colhendo, e cultivando o desejo de ter uma terra livre e usufruí-la com seu trabalho.
Presentes na casa, no quintal, na roça e na luta pela terra, as mulheres lutaram pelo direi-
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to de serem reconhecidas como trabalhadoras. A emergência das mulheres camponesas nos movimentos sociais proporcionou seu aparecimento como sujeito político, rompendo sua invisibilidade como trabalhadora. Nesse aprendizado e experimentação as
mulheres camponesas criaram seu próprio movimento, consolidado na década de 1980.
No aspecto teórico deste estudo, entende-se por mulheres do campo não apenas as
trabalhadoras rurais, mas as mulheres de quilombos e indígenas, o que nos possibilita lançar
um olhar que intersecciona gênero, raça, etnia, classe, sexo. A intersecção desses marcadores sociais leva à questão da análise da igualdade e de sua antítese, a diferença, no debate
feminista. O problema central do argumento entre igualdade e diferença é: será que o objetivo
do feminismo e do movimento de mulheres deve ser a igualdade civil, política e social, ou,
alternativamente, será que as mulheres devem repudiar a igualdade e exaltar a diferença?
No discurso reivindicativo das mulheres sempre esteve a ideia de igualdade entre os sexos.
É, paradoxalmente, o discurso da igualdade entre os sexos que revela a opressão sobre as mulheres, e que, simultaneamente, cria a consciência dessa opressão. Este discurso nasceu quando
as mulheres foram empregadas como mão de obra nas fábricas e o lugar da diferença se restringiu ao salário desigual, à dupla jornada de trabalho, à negação do direito ao voto. Estes lugares
transformavam a diferença simplesmente em desigualdade, contra a qual as mulheres têm lutado.
Apesar de fazerem parte de outro contexto socioeconômico, as mulheres camponesas passam pelos mesmos reveses tanto no trabalho agrícola como no doméstico ou nos movimentos sociais mistos, a exemplo do MST e do sindicato. Analisando diferentes movimentos sociais no sul do País em que participam camponesas,
Maria Ignez Paulilo (2004) constata o seguinte aspecto sobre a questão da igualdade:
Apesar de a construção da igualdade pela ideia de que ‘todos devem fazer de tudo’, as mulheres são muito cobradas e não conseguem ‘se impor’, se não ‘se desafiam’, enquanto o fato de os
homens não dividirem o trabalho doméstico é um pecado menor, tão leve que risível. Essa igualdade,
a nosso ver, masculina, torna vã inclusive a pergunta sobre quanto são os homens e quantas são as
mulheres que participam dos cargos de direção nos movimentos mistos (PAULILO, 2004, P.248).
Toda análise da igualdade entre os sexos pressupõe considerar a diferença, pois há
interdependência dos dois termos, já que a igualdade não é a eliminação da diferença, e a diferença não exclui a igualdade. De acordo com Joan Scott (1988), no caso das teorias ou dos
movimentos feministas e de mulheres, discutir dicotomicamente igualdade versus diferença
significa, “estruturar uma eleição impossível. Para as feministas, renunciar à diferença, significa
renunciar a ‘ferramenta analítica mais significativa’. Renunciar à igualdade também é problemático quando é necessário se referir aos princípios e valores de sistemas políticos. [...]. A noção
de política da igualdade inclui um reconhecimento da diferença. (SCOTT, 1988, P.217-218)”.
Para as mulheres camponesas a diferença é marcada pelos papéis sociais que desempenham homens e mulheres no âmbito da produção e da reprodução, do doméstico e do público.
A mulher agricultora foi socializada no espaço privado e qualificada para os afazeres domésticos, o trabalho na lavoura, o cuidado e a educação dos filhos, a lida com os animais e a sair
sempre acompanhada pelo marido, pelo pai e pelos irmãos. Por outro lado ao homem foram dadas
tarefas como o relacionamento com o banco, a cooperativa, o comércio e também com o sindicato. [...]. A mulher carrega consigo particularidades femininas, adquiridas na sua socialização, que
não se restringem ao biológico, mas ao comportamento, ao modo de agir (BONI, 2004, P.301).
A força de trabalho das mulheres camponesas na lavoura é tal qual a dos homens, porém o trabalho doméstico não tem o mesmo peso. No capitalismo o trabalho na lavoura é considerado economicamente produtivo, mesmo que muito de seu trabalho doméstico traga benefícios econômicos, este não é valorizado.
As mulheres, ainda, responsabilizam-se praticamente sozinhas pelo trabalho doméstico, no qual com frequência são auxiliadas ou substituídas pelas filhas, quando têm outra
atividade. Nessa esfera as mulheres têm autonomia e poder, tomando decisões relativas ao
preparo dos alimentos, cuidado da casa e da roupa, orientação e educação dos filhos, as-

12
sim como a uso de recursos destinados ao consumo doméstico. Elas também tomam decisões referentes a vendas eventuais de bens por elas produzidos, tais como ovos, queijo,
nata e outros, sendo também responsáveis pelo uso do recurso assim obtidos. No entanto
não se deve superestimar a importância de sua autonomia e poder nesse domínio, tendo em
vista, por um lado, que as vendas feitas por elas geralmente são eventuais e de pequeno
valor e, por outro, que as atividades domésticas são consideradas secundárias, pelos próprios membros da família, em relação às atividades produtivas. Não é de surpreender, por
isso, que mulheres, apesar da dureza do trabalho agrícola e de seu papel subalterno no mesmo, prefiram exercer essa atividade ao trabalho doméstico, usando justificativas tais como:
“o trabalho doméstico é todo dia a mesma coisa, a gente limpa e logo em seguida a gente tem que limpar de novo”; “o trabalho na roça a gente vê” (BRUMER, 2004, P.211-212).
A diferença entre a definição de trabalho doméstico de trabalho produtivo acaba reforçando os papéis atribuídos a mulheres e homens e mantendo a desigualdade, muitas vezes confundida com diferença. Conforme Paulilo (2004), define-se trabalho doméstico tudo
aquilo que é atribuição da mulher, como cuidar da horta, das galinhas, da venda de ovos e
do leite, das tarefas domésticos. Atividades essas consideradas “não produtivas”. “Se ela vai
para a roça com o marido, é trabalho produtivo [...]. Mesmo nos assentamentos de reforma
agrária [...], onde tanta desigualdade foi questionada, ainda se diz que os homens trabalham
oito horas e as mulheres quatro, por causa do serviço de casa”. (PAULILO, 2004, P.245).
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MULHERES E AGROECOLOGIA
Vanessa Issuzu
Coletivo de mulheres da Via Campesina

Houve um tempo na história da humanidade
que havia paz, mais de 15 mil anos de paz! Esse
período chamado de Neolítico foi caracterizado
pela admiração e respeito à beleza e pelo mistério
da vida, havia igualdade entre homens e mulheres,
pois, não havia motivos para os homens exercerem
qualquer tipo de opressão ou se sentirem superiores às mulheres. Havia também, um grande respeito à natureza e se entendia que o ser humano
fazia parte da Terra como qualquer outro ser vivo.
Nessa trajetória da história até os dias
atuais, assim como a sociedade, a agricultura foi dominada por interesses econômicos e também sofreu grandes mudanças. A transformação da agricultura mudou a relação
entre homens e mulheres e logo, na relação com a natureza. Antes dos anos 50 e 60 ainda existia uma agricultura mais integrada ao meio ambiente, com a Revolução Verde a
desculpa da necessidade de produzir alimentos para acabar com a fome no mundo destruiu quase todo o conhecimento e práticas d@s campones@s e povos tradicionais, assim
concentrou terras, renda e poder para a classe dominante, degradou os solos, contaminou as águas e os alimentos, gerou dependência dos insumos, controlou as sementes etc.
A história da agricultura se entrelaça à história de vida das mulheres camponesas acentuando no sistema convencional explorador, a violência, a invisibilidade, a desigualdade e a discriminação contra as mulheres.
A monocultura, o latifúndio, a mecanização, o endividamento e dependência dos insumos, as
perdas da biodiversidade confinaram ainda mais as mulheres às tarefas do lar e cuidados
com os filhos, pois não há espaço para a mulher nas lavouras de monocultura. O modo de
vida, a saúde a perda da autonomia sobre o próprio alimento estão afetados nesse modelo.
Nesse contexto a região centro do Paraná, se articula em grupos que se inter-relacionam numa teia, no caminho de relações mais sustentáveis tanto com o sistema de produção, quanto entre as pessoas e a natureza.
Os princípios da agroecologia são adotados pelos movimentos sociais como base
para o trabalho de formação e organização das comunidades camponesas, e no que diz
respeito à produção e a comercialização de alimentos de qualidade e saudáveis para a população em geral. Ao mesmo tempo, essa transformação das relações de produção e vida
se ramifica em uma infinidade de ações que possibilitam mais igualdade, dignidade e autonomia aos camponeses e camponesas. Assim, a agroecologia contrapõe ao modelo capitalista que concentra terra e renda, que explora de forma degradante a natureza, e que também alimenta a manutenção do patriarcalismo pelo comportamento machista e opressor.
Na agroecologia, existe a preocupação com as desigualdades de gênero e a mulher ocupa um importante espaço: por desenvolver um conjunto de atividades no sistema de produção
diretamente relacionadas à agroecologia e que muitas vezes são consideradas secundárias.
Garantem à segurança alimentar e a preservação da biodiversidade, nos trabalhos com as hortas, frutas, animais domésticos e as culturas consideradas “não comerciais”. A transformação
do sistema de produção do convencional (explorador e destruidor), para a agroecologia, passa
pelo reconhecimento da mulher como sujeito importante na recuperação e manutenção da
vida do planeta. E por isso dizemos em alto e bom som: “sem feminismo não há agroecologia”!
No território da Cantuquiriguaçu, os grupos produtivos de mulheres organizadas estabele-
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cem relações de economia solidária e cooperação.
Essas mulheres rompem com os paradigmas patriarcais e machistas nas comunidades camponesas e na sociedade como um todo, e manifestam suas perspectivas de transformação social.
Entre as práticas agroecológicas e os sistemas de produções agroecológicos, a diversidade
também está presente nos cultivos e culturas, tanto na agroindustrialização, quanto na comercialização que permitem renda, maior independência à
mulher e à família e, logo contribui com a produção
de alimento saudável e acessível a toda população.
A produção de leite orgânico, a comercialização de frutas e verduras, além de panificados, sucos, ovos, frango, leite, mel dentre
outros são comercializados nas feiras agroecológicas nas cidades de Laranjeiras do Sul, Rio
Bonito do Iguaçu, Laranjal e Palmital. Destacamos também a produção de mel e pães orgânicos com abóbora, chuchu, mandioca, batata doce, couve e brócolis do grupo de mulheres
do Acampamento Recanto da Natureza, o iogurte, o queijo e o doce de leite orgânicos da
Cooperativa Coperjunho do Assentamento 8 de Junho, o acesso aos programas institucionais
incluindo projetos Agroecológicos, estão permitindo alimentos saudáveis e de qualidade principalmente às crianças nas escolas públicas pelos programas como o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) e Programa de Aquisição de Alimentação da Agricultura (PAA).
Além das Redes de relações organizacionais que se interagem somando forças nessa teia da agroecologia como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), a Rede Ecovida de Agroecologia, Universidade
Federal da Fronteira Sul (UFFS), Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em
Agroecologia (CEAGRO), Mundukide, projetos do governo federal em parceira com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e a Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais.
O trabalho das mulheres nessas cooperativas, nos grupos produtivos e no trabalho de formação do Coletivo Regional de Mulheres, são experiências de protagonismo direto das mulheres. É nesse desafio de construção de uma sociedade mais justa
começando em nossas comunidades camponesas é que surge esse movimento agroecológico que reconstrói a relação entre as pessoas e com a Terra, com transformações visíveis na produção de alimentos, no ambiente, na questão econômica e principalmente social.

UMA EXPERIÊNCIA DE VIDA E DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS:
A ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DAS MULHERES NO RECANTO DA NATUREZA
Angela Libio Paixão
Coletivo de mulheres da Via Campesina

O Recanto da Natureza nasce em 30 de março de 1999, ocupado por 26 famílias na época. O acampamento surge, assim pela ocupação de uma fazenda abandonada e improdutiva no município de Laranjeiras do Sul, com o intuito de viver com
dignidade. Mas, naquele período histórico as famílias acabaram entrando no modelo de produção convencional, baseado no uso abusivo de agrotóxicos e queimadas.
Essa forma de agricultura apenas competia aos homens, à mão de obra das mulheres no trabalho agrícola foi se tornando cada vez mais desnecessária. Assim, excluídas do modelo de produção convencional adotado, as mulheres garantiram que se fizesse uma pequena distribuição de uma área de terra para que pudessem produzir alimentos
para o sustento familiar, nesses espaços elas produziam de tudo: arroz, feijão, mandioca,
batata doce, cebola, tomate, abobora, pipoca, amendoim entre outros, o que reduzia muito
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o custo de vida, e porque não dizer garantia a permanência das famílias na luta pela terra.
Para garantir que o trabalho de produção de alimentos fosse feito, as mulheres adotavam um
sistema de cooperação que favorecia a todas, pois todas precisavam trabalhar. Como todas tinham
filhos pequenos elas se organizavam para o trabalho, uma cuidava das crianças, enquanto a outra
trabalhava. Sem esse trabalho de cooperação tão importante, sutil e invisível era impossível que
as mulheres trabalhassem. Esse trabalho coletivo marcou um tempo da vida das mulheres, onde
a solidariedade de uma para com a outra era subentendida e elas nem notavam o quanto estavam
contribuindo para um processo de coletividade, cooperação e com a luta pela reforma agrária.
O nosso protagonismo, enquanto mulheres camponesas na produção e comercialização
de produtos agroecológicos vêm se tornando visível para a sociedade, em especial do município de Laranjeiras do Sul por meio da feira agroecológica que é realizada semanalmente
todas as quintas e sábados. As mulheres são as principais responsáveis pela produção, pela
organização dos produtos a serem levados para a feira, bem como a própria comercialização.
Atualmente, estamos com uma agroindústria em funcionamento onde todo o processo de produção, comercialização e gestão, está sendo feito pelas mulheres. Produzimos mais de 10 receitas de pães e bolachas orgânicas, nossas receitas são diferenciadas, pois utilizamos os nossos produtos para confeccionar, como por exemplo, os pães
são produzidos a partir de abóbora, batata doce, couve, brócolis, chuchu, cenoura, beterraba, mandioca, sementes entre outros. Esses pães são comercializados na feira e também no mercado local e, principalmente para o consumo das famílias do acampamento.
Vivemos um processo permanente de formação, partimos das condições concretas de trabalho para superar a lógica do agronegócio imposta pelas multinacionais na base da organização
produtiva da agricultura convencional brasileira. Para superar essa lógica mercadológica da agricultura, o nosso trabalho é construído com base na agroecologia, cooperação, participação igualitária,
mas, sobretudo de luta. Nossas vidas são marcadas pela resistência nesse modelo de sociedade
competitiva e excludente do povo pobre, nesse caso principalmente das mulheres camponesas.
Se hoje pudéssemos definir a nossa história, em poucas palavras, concluiríamos que
nossas vidas são definidas por uma condição de vida desigual na apropriação da terra. E
que essa condição de exclusão, nos foi imposta pelo sistema capitalista, machista e patriarcal que, ainda vivemos nos dias atuais, mas que estamos construindo novas relações em
nossos espaços de vida, desde o lote até a cooperativa para modificar esses valores hegemônicos. Seguiremos unidas para construir uma sociedade mais igualitária e mais humana.
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A CIRANDA INFANTIL: MATERIALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS MÃES E
FORMAÇÃO DAS CRIANÇAS
Janaina Rigon
Coletivo de Mulheres da Via Campesina

A ciranda infantil Rosa Luxemburgo surge, com intuito de possibilitar a inserção integral das mulheres nas atividades formativas
realizadas pelo Projeto “Mulheres Produzindo Autonomia e Gerando Sustentabilidade”,
desenvolvido pelo CEAGRO em parceria com
o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
O acesso a educação na infância em
especial no campo brasileiro, emerge da necessidade de participação ativa das mulheres trabalhadoras rurais em espaços formais
e informais de trabalho ou formação. As cirandas infantis surgiram da necessidade de se criar espaços voltados para atender, principalmente as crianças de acampamentos e de assentamentos em áreas de Reforma Agrária.
Traduz-se, enquanto um processo educativo que inicia com a necessidade concreta de
ter um espaço para que os filhos e filhos dos trabalhadores possam ter acesso à formação de
acordo com sua faixa etária, durante o tempo que suas mães vivenciam momentos de formação,
reunião ou luta. Neste sentido, partimos do conceito de desenvolvimento e aprendizagem que
parte da idéia “é brincando que a criança aprende”, construída pelo pedagogo russo Vygotski.
É um espaço de troca, de experiências, onde as crianças brincam aprendendo e
aprendem brincando. É um espaço de educação, onde além do cuidado, a criança também
aprende conteúdos. E assim, ela não se distancia das atividades escolares nesse período.
Assim, as atividades realizadas na ciranda infantil “Rosa Luxemburgo”, tiveram por intuito pedagógico fortalecer a identidade camponesa das crianças, para que os mesmos possam se orgulhar de suas origens fortalecendo a importância da educação na vida dos sujeitos coletivos do campo. As práticas pedagógicas aconteceram em consonância com os
objetivos da classe trabalhadora do campo postos para a educação, atrelada aos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade com intencionalidade pedagógica voltada para a aprendizagem e desenvolvimento de cada criança. As atividades propostas para
a ciranda são elaboradas coletivamente com a participação da coordenadora da ciranda infantil e educadores voluntários que se somam para direcionar e conduzir o planejamento das atividades, de acordo com a faixa etária das crianças, sendo essas de 0 a 12 anos.
A responsável pela ciranda infantil organiza o espaço, planejamento das atividades pedagógicas, orienta a inserção prática dos educadores (as) voluntários que
contribuem com o cuidado das crianças, que normalmente são estudantes do Curso de Formação de Docente (Magistério) do Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, escola com a qual formamos parceria para desenvolver ações do Projeto.
As atividades na Ciranda Infantil são voltadas para as faixas etárias de cada criança,
assim para os educandos de 0 a 2 anos as atividades são direcionadas ao neurodesenvolvimento por meio de expressões e estímulos. Já as crianças de 4 a 6 anos as atividades são
voltadas para confecção de brinquedos, e também compreensão dos mesmo em relação a
realidade que estão inseridos. As crianças de 6 a 8 anos participam de todas as atividades
dirigidas para os demais contribuindo na criação de brincadeiras e atividades, tais como confecção de painéis de sementes, leitura e atividades de estímulos as expressões culturais nesse
caso a dança e música. As crianças de 8 a 12 anos abordam temas morais e discutem sobre
a realidade que vive dentro de suas comunidades, criam gritos de ordem, e surpreendem na
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atuação com as demais, brincando com as mesmas e até mesmo auxiliando no cuidado com
as mais novas, contribuem também na criação de místicas, incluem os pequenos nas atividades de maneira a não excluir o coletivo da ciranda, fortalecendo a concepção de coletividade.
Por fim, a ciranda é um espaço que indaga a criança como coadjuvante dos processos de
luta pela terra e por direitos. Todos têm voz e vez, merecem ser respeitados e ter seu espaço é
um avanço significante tanto para elas quanto para as mães, que ao levarem seus filhos nos espaços de formação propiciados pelo projeto, contribuem também para o processo de formação
de suas crianças que vão dar continuidade aos processos de autonomia da classe camponesa.

CIRANDA INFANTIL
ROSA LUXEMBURGO
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INTERCÂMBIO DE MULHERES: ENTRE TROCAS E ITINERÂNCIAS
Conhecer
novas
experiências,
trocar
conhecimentos
são
alicerces fundamentais para todo processo organizativo que envolve a apropriação
permanentemente
dos
saberes
construídos
pela
humanidade.
Assim, ao longo do projeto foram realizados diversos intercâmbios com a participação
majoritariamente das mulheres, também conhecido por intercâmbio de mulheres. Os intercâmbios objetivaram a troca de experiências entre as mulheres sobre produção e comercialização
de produção agroecológica. Bem como, buscaram apresentar experiências de protagonismo das mulheres nas atividades produtivas e organizativas de cooperativas e agroindústrias.
Os intercâmbios se traduziram em espaços para troca de experiências entre os grupos
produtivos de mulheres de todo o território da Cantuquiriguaçu. Portanto, a intenção do Projeto
era fazer a promoção de espaços para troca de experiências entre os grupos produtivos de mulheres relacionadas aos processos de gestão, produção e comercialização de produtos orgânicos.
Tornaram-se, ao mesmo tempo espaços de qualificação e capacitação das
mulheres camponesas no processo de produção e beneficiamento, logo, possibilitaram o fortalecimento dos grupos produtivos, com a ampliação da participação das mulheres nas atividades produtivas do território. Aqui vamos apresentar o trajeto de duas importantes experiências que conhecemos com os intercâmbios:
Visitamos em 11 de Agosto de 2014, a propriedade de uma família vinculada à cooperativa familiar COMSOL (Cooperativa de Organização, Produção e Comercialização Solidária do Planalto Norte de Santa Catarina) pautada na produção de alimentos orgânicos
sem o uso de agrotóxicos ou sementes tratadas e comercialização solidária com experiência
em feiras realizadas no centro da cidade. Nesta data, proporcionamos as mulheres atendidas pelo projeto à visita a uma experiência de produção de hortaliças e tubérculos orgânicos
no município de Porto União, em Santa Catarina em divisa com União da Vitória, Paraná.
Conhecemos um pouco do trabalho e as técnicas de produção de hortaliças e tubérculos
desenvolvidos, principalmente pelas mulheres da família que faziam todo o processo de tratamento das sementes, plantio e colheita das verduras. Outra diferencial dessa experiência como pudemos perceber com as mulheres é o cuidado e a relação que o grupo produtivo tinha com a natureza.
Aprendemos várias dicas de como cuidar da camada verde da terra, sem deixar que a nossa intervenção humana na natureza acabe desprotegendo e arriscando a perca de nutrientes do solo.
Uma experiência totalmente diversificada em uma propriedade, a família sobrevive da venda
das verduras nas feiras e a entrega em comércios nos municípios próximos a Porto União.

Intercâmbio de Mulheres em Porto União - Santa
Catarina
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No dia 24 de Fevereiro de 2015, realizamos o intercâmbio do Projeto no município de Paranacity no Noroeste do Paraná. Nessa ocasião, participaram do intercâmbio 40 mulheres dos municípios de Rio Bonito do Iguaçu e Laranjeiras do Sul,
que objetivam conhecer a Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória (COPAVI).
Essa cooperativa de produção conta com a participação ativa das mulheres no trabalho com a produção de horta, laticínio, padaria, açúcar mascavo e melado. Uma experiência bem sucedida no âmbito da cooperação e agroecologia, onde cerca da maioria dos produtos é orgânico e leva o selo de produção orgânica do assentamento.
A cooperativa foi criada em 1993, logo após a ocupação do latifúndio por cerca de 25 famílias de trabalhadores rurais sem terra, organizados estes no Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Com a desapropriação da área as famílias optaram por fazer um assentamento coletivo sem divisão de lotes. Assim, elas residem na
Agrovila, uma espécie de vila onde as 25 famílias moram, cada uma com um lote de tamanho urbano e o restante da área é destinada a produção coletiva e a cooperativa.
Segundo, as mulheres que estão na gestão da Copavi, desde o inicio as mulheres sempre
participaram na organização do acampamento e depois no assentamento. Assumiram a construção da cooperativa e realizam todas as tarefas da produção, comercialização e gestão de forma
igualitária. Também apresentaram que a mulher é respeitada e valorizada em todas as suas atividade na cooperativa. Tanto que, construíram um refeitório na estrutura da cooperativa, para que
as mulheres posam trabalhar tranquilamente sem precisar se preocupar com as refeições de suas
famílias, pois todos se alimentam no refeitório e, os homens ajudam na preparação das refeições.
Ainda, além das atividades de trabalho baseadas na cooperação e agroecologia, as
mulheres criaram uma Associação de Mulheres no Assentamento, chamada de AMAR.
Um espaço de construção coletiva que conta com formação política, econômica e produtiva para as mulheres do Assentamento, bem como um espaço de lazer e cultura para elas.
Com a realização do intercâmbio percebemos o tamanho da organização e participação das mulheres em uma experiência diferenciada de produção e vida. Destaco o Assentamento coletivo, chamado de Agrovila onde as famílias vivem todas próximas
umas das outras, o cuidado com a natureza e o respeito com o meio-ambiente. Com certeza uma experiência diferenciada que gera alimentos saudáveis para a sociedade e incentiva a autonomia feminina dentro dos espaços de organização do Assentamento.

Intercâmbio de Mulheres em Paranacity - Paraná
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OFICINAS PRODUTIVAS: RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA
Fernanda Hermes

O manejo em frutíferas, como por
exemplo, a poda, é de fundamental importância tanto para se obter uma maior
produção e melhor qualidade dos frutos
como para conduzir a planta de maneira que diminua a incidência de doenças.
Assim, foi realizado uma oficina
em 02 de Julho de 2014, abordando assuntos referentes as práticas de manejo em frutíferas com o intuito de que
as companheiras pudessem reproduzir
em seus agroecossistemas. Foram feitas algumas práticas na questão da alporquia, enxertia, poda e produção de
adubo líquido com materiais que facilmente
são
encontrados
nas
unidades
de
produção.
Culturalmente, as famílias camponesas realizam suas atividades sempre considerando as fases da lua. Perante isso, a partir de imagens e trocas de informações,
também enfatizamos durante a oficina a interferência que a lua exerce sobre a seiva
das plantas, sugerindo as melhores fases para a efetuação das práticas citadas acima.
A produção que é destinada para o autoconsumo geralmente é cultivada pelas famílias
camponesas ao redor de suas casas, como por
exemplo, as frutíferas e as plantas medicinais.
Diante disso, realizamos uma oficina junto ao
grupo de mulheres do município de Rio Bonito
do Iguaçu, em 16 de Setembro de 2014, com
o intuito de socializar práticas que otimizassem essa produção, tanto para auto consumo da família como para uma possível fonte
de geração de renda para as companheiras.
Nesta perspectiva, dialogamos algumas informações entorno do beneficiamento
e aproveitamento de frutas, trocando algumas receitas, como por exemplo a de geléia
de mexirica que foi preparada durante a oficina. Também enfatizamos os valores nutricionais e medicinais presentes na casca das frutas e que geralmente não são aproveitadas.
Quanto as ervas medicinais, identificamos e apontamos os princípios medicinais de algumas plantas indicadoras que geralmente surgem nos agroecossistemas, como por exemplo o picão preto que possui propriedades antibióticas.
Socializamos ainda os passos para o preparo de tinturas, xampu de ervas, fortificantes, pomadas, travesseiros terapêuticos, formas de preparo dos chás e preparamos alguns sabonetes medicinais. Trabalhamos ainda assuntos sobre o cultivo, formas de secagem, identificação, armazenamento e comercialização das plantas.
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No dia 10 de Abril de 2015, foi
abordado os temas: utilização do calendário biodinâmico, importância da matéria orgânica para a fertilidade do solo,
plantas companheiras e antagônicas,
plantas indicadoras, cultivo e uso das
plantas medicinais, como preparar tintura de plantas, confecção de travesseiros
terapêuticos, produção de biofertilizantes
com materiais disponíveis, interferência
das fases da lua sobre a natureza, etc.
Para além desta breve abordagem,
também dialogamos em torno da homeopatia, socializando o seu histórico, princípios e alguns passos
para o preparo de nosódios para utilização animal e vegetal. Também trocamos algumas experiências sobre a prática da enxertia, demonstrando o método da garfagem e borbulhia e socializamos como preparar novas mudas através da alporquia.
Ainda neste dia, preparamos uma pomada medicinal e sabonetes de ervas, com a perspectiva de apresentar novas opções para se agregarem a geração de renda das famílias, além das práticas comentadas anteriormente, como por exemplo, o preparo das tinturas e dos travesseiros terapêuticos.
Em 08 de Abril de 2015, realizamos
uma oficina com o Grupo Mulheres em
Ação na Comunidade Linha Pinhalito no
município de Diamante do Sul. Esse grupo
produtivo se organiza atualmente em torno
da produção de panefícios para comercialização nos programas governamentais.
Como proposta para se agregar a geração
de renda das camponesas e também no uso
da família, dialogamos sobre o cultivo das
plantas medicinais, o preparo de tinturas e
pomadas, a utilização da argila para curar
enfermidades, a confecção de travesseiros terapêuticos e sabonetes medicinais.
Ainda nesta data, também trocamos informações em torno de outras práticas agroecológicas como: a importância da matéria orgânica para a fertilidade do solo, sobre as plantas companheiras e antagônicas,
plantas indicadoras e sobre a utilização do calendário biodinâmico na agricultura. Preparamos também junto as companheiras um dessecante natural utilizando repolho e sulfato de cobre, um biofertilizante com os materiais disponíveis no agroecossistema onde
foi realizada a oficina, efetuamos algumas alporquias nas frutíferas, dialogamos sobre
a prática da enxertia e demonstramos como é o processo de preparo da compostagem.

