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O trabalho a seguir é fruto de duas razões: a primeira delas surge a partir das 

discussões realizadas no coletivo 'Geografia: cultura, existência e cotidiano', 

coordenado pela professora Anita Loureiro4 e com a participação de Roberta Arruzzo5 

que nos fizeram questionar sobre onde estariam as mulheres na produção do 

conhecimento geográfico e, ainda, na vivência e produção do próprio espaço. A 

segunda razão é oriunda da experiência vivida num trabalho de campo realizado 

durante a disciplina Geografia Agrária no curso de licenciatura em geografia (UFRRJ-

IM), para a Cooperativa Univerde – Cooperativa de Agricultura Familiar de Produtos 

Orgânicos, que consiste numa produção agroecológica, constituída, em sua maioria 

por mulheres e localizada em um bairro periférico de Nova Iguaçu, na Baixada 

Fluminense.   

A respeito da primeira razão, esse questionamento foi e está sendo importante 

no que diz respeito a uma busca por um fazer geográfico mais plural, cujo outras 

racionalidades sejam inclusas. Nesse sentido, a segunda experiência da qual falamos 

foi um exemplo vivo, a produção das mulheres da cooperativa Univerde, agricultoras 

agroecológicas na periferia de Nova Iguaçu, onde sua (r)existência é contemplada por 

uma luta cotidiana. Luta por ser manter no território, por fazer uma agricultura a qual 

se difere da lógica dominante, além do desejo de manter viva a sua relação com a 

terra que foi passada por suas gerações e todos os conhecimentos que são frutos 

dessa realidade. Para sintetizar, OLIVEIRA (2015), nos diz:  

"Em busca de uma geografia aberta às discussões de gênero, a 

proposta deste projeto é superar uma geografia que invisibilizou 

mulheres, homossexuais, transexuais, além de negros, 

indígenas, entre outros grupos sociais cujos saberes não se 

pautavam pelos subordinação aos ditames da tradição científica 
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moderna e eurocentrada. A principal justificativa para a escolha 

deste tema é a opção por questionar os pressupostos 

epistemológicos da perspectiva científica branca, masculina e 

ocidental, para permitir a emergência de outros saberes, plurais 

e historicamente invisibilizados, subalternizados e 

desqualificados enquanto conhecimento."  

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é impulsionado pela construção coletiva 

a que busca por uma superação da invisibilidade das mulheres na  produção 

geográfica, enxergando-nos como importante agente sócio-espacial. Refiro-me por 

nós com o intuito de reforçar o papel desse ensaio, como luta e um posicionamento 

político elaborado por mulheres, a qual se almeja contribuir com o desenvolvimento 

da perspectiva feminista na geografia e a potencialidade do uso do conceito de gênero 

na produção do conhecimento científico, onde o nosso objeto de estudos, a 

(r)existência das mulheres da cooperativa agroecológica Univerde, reflete muito sobre 

isso.    

A partir da adoção do conceito de gênero, se espera alcançar uma reflexão a 

partir das considerações das mulheres enquanto agentes sócios-espaciais e das 

contribuições de autoras que trabalham com esse conceito dentro das geografias 

feministas e culturais.   

  

1) GEOGRAFIA E GÊNERO: O DEBATE SOBRE A PRODUÇÃO ACADÊMICA 

DAS GEÓGRAFAS     

O seguinte item tem como um dos seus principais intuitos uma reflexão sobre 

as práticas investigativas da ciência geográfica, tendo como base as discussões 

promovidas pela autora Joseli Silva e a emergência das epistemologias feministas. 

Tais perspectivas apontam para a necessidade da utilização do conceito de gênero 

como análise geográfica, onde se busca promover uma discussão de tais temáticas a 

fim de alcançar uma superação das invisibilidades das mulheres e vários(as) 

sujeitos(as) que se diferem do homem, branco e heterossexual enquanto 

produtoras(es) do espaço. Para se fazer uma abordagem a fim de tratar gênero e 

sexualidade faz-se mister um esclarecimento, que é a compreensão de gênero como 

sendo uma construção social e cultural, não apenas diferenças biológicas, mas sim o 

que a sociedade interpreta sobre o que é "ser mulher" e "ser homem".   



De acordo com a análise de Ornat (2008 p.6), as ditas geografias feministas 

emergem da "segunda onda" do movimento feminista. Essas ondas são divididas em 

três momentos: a primeira sendo caracterizada pela busca por reinvindicações das 

mulheres por igualdade de direitos civis, a segunda ficando marcada pelas feministas 

americanas e francesas enfatizando a denúncia da opressão masculina e a terceira 

estaria marcada pela justaposição entre o movimento e a academia. Nesse terceiro 

momento, emergem críticas sobre o que até então vinha sendo feito enquanto 

produção do conhecimento geográfico. Em termos de historicidade, o conceito de 

gênero como análise científica foi proposto na década de 70, como aponta Silva 

(2007), tal conceito também está interligado a relações de poder, onde aponta que 

sua utilização seria uma importante ferramenta para compreensão do espaço social.    

Para compreender, Silva nos explica que:  

"A dimensão relacional que a ideia de gênero concebe é a 

compreensão de que os seres não estão isolados e estáticos e 

que os recortes sociais estabelecidos no processo de pesquisa 

devem ser considerados de forma relacional e processual na 

estrutura socioespacial a que pertencem." (SILVA, 2007 p.94)    

A partir de tal reflexão, compreende-se a necessidade da realização de recortes 

espaciais nas pesquisas e não reduzi-las a ideia de sujeito como único, sendo esse 

masculino, heterossexual e eurocêntrico.  Em sua obra, Joseli Silva nos remete a uma 

reflexão para invisibilidade do papel feminino na organização do espaço, onde faz 

uma análise sobre essas ausências e silêncios presentes na produção do 

conhecimento geográfico. Conforme nos fala a autora, a Geografia diferentemente de 

outras ciências sociais até certo momento pouco apresentava pesquisas em que o 

foco principal destina-se a produção do espaço por mulheres.   

 Então na década de 90, com o esforço de geógrafas feministas emergem-se 

novas denúncias a esse fazer científico invisibilizador, a qual omitia diversos(as) 

sujeitos(as) do seu discurso. A partir daí, torna-se uma luta tanto política, quanto social 

dessas geógrafas em busca da construção de uma nova episteme, um novo fazer 

geográfico a qual fosse sensível e também capaz de perceber como realmente o 

espaço era vivido e organizado por outros(as) sujeitos(as), não tendo apenas o 

androcentrismo como visão de mundo.    



Quando o mesmo se é utilizado como análise, o gênero, não se está produzindo 

um estudo exclusivamente sobre mulheres, mas sim estudos sobre aqueles a qual 

não se encaixam na matriz heteronormativa como aponta Silva (2003 p.33) e para a 

autora, fazer ciência está intrinsicamente ligado a assumir uma posição política  e 

quando se utiliza o conceito de gênero para a compreensão do espaço social o mesmo 

submeteria a realização de recortes sociais, compreendendo a existência de outros 

sujeitos e não apenas o homem, branco e heterossexual como sendo produtor e ou 

consumidor do espaço, sendo uma possibilidade para a subversão das ausências e 

invisibilidades do fazer geográfico.      

As primeiras críticas ao fazer científico da geografia vieram por parte de 

geógrafas brancas oriundas de países centrais, fundamentadas no questionamento 

de até que ponto a Geografia seria a análise do espaço como materialização da 

sociedade, sendo que a mesma invisibilizava a existência das mulheres.  

Posteriormente nas décadas de 80 e 90 novas críticas surgem ao fazer geográfico, 

sendo elas: onde estariam as(os) outras(os) sujeitos, tais como as mulheres negras, 

negros, as(os) homossexuais, travestis, transexuais e transgêneros nessa análise e 

produção do espaço? Denunciando o fazer geográfico como sendo reflexo de um 

saber moderno, eurocêntrico e masculino.   

A partir dessas omissões, emerge a construção de críticas em relação a quem 

esse conhecimento servia e quem se beneficiava dele (Silva 2003 p.32), nos explica 

que através do esforço das geógrafas feministas por incluir gênero como objeto de 

estudo da geografia, busca-se conseguir uma ciência do espaço complexo, a qual 

consiga superar as miopias e possa contemplar as(os) sujeitos(as) silenciadas(os).   

Tendo a seguinte ideia como pressuposto: "Gênero e sexo são aqui 

compreendidos como construções sociais permanentes que vão muito além da mera 

representação de papéis a serem desempenhados por corpos de homens e mulheres 

sob a hegemonia da heteronormatividade" (SILVA 2007 p.94) a autora nos fala que 

para se compreender o espaço como sendo lugar das vivências cotidianas, se há a 

necessidade da inclusão da corporalidade como foco central das discussões.   

Conforme nos diz Joseli Silva (2007 p.55), apesar da contribuição fértil de mais 

de trinta anos do desenvolvimento das epistemes feministas no campo da geografia, 

compreendo a ciência como poder de realização dos sujeitos, das corporações e 



instituições, como seria possível realizar um fazer geográfico sob a perspectiva 

feminista se os conceitos dotados foram concebidos pelo pensamento masculino? 

Estaria ai um desafio para a práxis das geografias feministas, a construção de um 

novo fazer geográfico.  

Através do capítulo "Ausências e silêncios do discurso geográfico brasileiro: 

uma crítica feminista à geografia eurocêntrica" do livro Geografias Subversivas, Joseli 

Silva almeja refletir sobre por qual razão(ões) a geografia brasileira tem se mostrado 

pouco permeável à abordagem de gênero, enquanto outras autoras haviam 

contribuído de forma bastante significativa  para tais reflexões, como as norte 

americanas e europeias e a chamada "geografia feminista", não se apresentava de 

forma tão significativa na produção brasileira tal pensamento. Como aponta Sojr (2005 

apud SILVA 2007 p.56) trazer para o debate científico uma perspectiva feminista para 

a produção científica constantemente é alvo de estigmas preconceituosos; Ainda 

segundo Sorj, essa resistência social em relação ao movimento feminista está 

relacionado com o pavor da hegemonia dos grupos sociais com o avanço das 

conquistas femininas.     

Joseli Silva (2007 p.93) ainda nos fala que apesar da discussão de gênero e 

sexualidade estar presente há mais de trinta anos na produção da ciência geográfica 

ainda se é comum pessoas interrogarem a validade dessas abordagens, As 

geografias feministas, para o desenvolvimento teórico e metodológico da ciência. A 

autora ainda através de suas pesquisas nota a crescente atuação feminina no meio 

acadêmico brasileiro, porém o percentual das bolsas de produtividade em pesquisa 

conquistadas por mulheres é bem menor em relação aos homens, apontando uma 

barreira a qual ainda precisava ser vencida pelas mulheres enquanto meio acadêmico.       

Ademais se almeja neste trabalho conseguir a elaboração da abordagem de 

gênero para análise de uma realidade complexa, um espaço sensível onde além de 

vivido pelas mulheres, as mesmas são as principais responsáveis pela sua produção, 

sendo inviável falar da sua (r)existência sem tratar das questões de gênero, que no 

caso específico vão muito além da mera dicotomia entre feminino e masculino, são 

mulheres, negras e periféricas subvertendo a ordem dominante, produzindo alimentos 

orgânicos de forma coletiva e cooperativa. Busca-se aqui trabalhar com as suas 

especificidades num espaço paradoxal.   



  

2- MULHERES E AGROECOLOGIA: O ECOFEMINISMO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA  

A partir dos séculos XVIII e XIX, com a revolução industrial e a expansão do 

capitalismo, a agroindústria tornou-se autônoma em relação a agricultura, pois com 

os avanços dos mecanismos industriais os serviços dos agricultores já não eram tão 

necessários. Esse fato pode ser explicado pelas novas tecnologias e avanços no 

modo de produção, se concretizando no ato de substituir o homem pela máquina em 

alguns processos agrícolas (CHRISTOFFOLI, 2012, p.74).   

Desse modo, os agricultores foram submetidos a trabalhar nas fábricas. 

Segundo Christoffoli (2012, p. 74), "visto que grande parte da força de trabalho era 

então empregada, nos tempos livres, na confecção de ferramentas, na armazenagem 

e no processamento dos produtos". Em decorrência disso, o trabalho de muitos 

camponeses foi inviabilizado, pois os produtos produzidos pelas industrias eram de 

qualidade e mais baratos. À vista disso, se pode dizer que o processo de êxodo rural 

surge a partir desse excedente de mão de obra do campo que passava a ficar 

desempregada devido aos avanços industriais. (CHRISTOFFOLI, 2012, p.75).  

Desta forma, Shiva (1993, p.40) nos mostra que:  

"As firmas individuais e os setores fragmentados da economia, 

quer sejam propriedade privada ou do estado, só se preocupam 

com a sua própria eficácia e com os seus próprios lucros; e toda 

a firma e sector mede a sua eficácia pela extensão para a qual 

maximiza os seus lucros, independentemente da maximização 

dos custos sociais e ecológicos"  

Com o decorrer das revoluções agrícolas, o agricultor foi perdendo seu espaço, 

não só nos processos de produção, mas também as suas terras, na medida que foram 

a expansão de uma monocultura com alto uso de agrotóxicos, direcionada 

principalmente para a exportação, e ainda leva a concentração fundiária. Segundo 

Shiva (1993, p. 40), "o reducionismo reduz ecossistemas complexos a uma única 

componente, e uma única componente a uma única função". O capitalismo 

monopolista que se apropria das dinâmicas industriais, passa a seguir também no 

campo, com o nome de agronegócio (LEITE E MEDEIROS, 2012).  

Como apontam Leite e Medeiros (2012, p.84):  



"No que diz respeito ao perfil do agronegócio hoje, o que se 

observa é, por um lado, sua tendência a controlar áreas cada 

vez mais extensas do país e, por outro, a concentração de 

empresas com controle internacional. Tomando o caso da soja 

como exemplo, verifica-se que, até 1995, a Cargill destacava-se 

como a grande empresa com unidades de esmagamento no 

Brasil."   

    Diante do mundo globalizado em que estamos inseridos, ser agroecológico é uma 

forma de resistência. Uma luta cotidiana, visto que, o processo de modernização 

agrícola no Brasil nos trouxe uma série de fatores negativos para o modelo 

convencional de agricultura. Não se entregar às artimanhas da agroindústria é um ato 

subversivo, já que ela detém grande parte das terras e da técnica que se coloca 

superior aos saberes tradicionais.   

Com isso, afirma Shiva (1993, p.39):  

"As metáforas mecanicistas a do reducionismo reconstruíram 

socialmente a natureza e a sociedade. Em contraste com as 

metáforas orgânicas, cujos conceitos de ordem e poder fundam-

se na interdependência e na reciprocidade, a metáfora da 

natureza como máquina fundou-se na suposição de 

divisibilidade e manipulação."  

A Agroecologia seria aquela que dispõe dos saberes tradicionais ou 

camponeses, dos sujeitos que sempre aprenderam a lidar com a terra, não de maneira 

mecânica, mas sim com amor, respeito e sobretudo, de forma orgânica (GUHUR e 

TONÁ, 2012). Leff (2002, p.42) aponta “que incorporam princípios ecológicos e 

valores culturais às práticas agrícolas que, com o tempo, foram desecologizadas e 

desculturalizadas pela capitalização e tecnificação da agricultura”   

A partir de estudos feitos da relação homem e natureza, fica evidente que existe 

uma dominação da natureza pelo homem. E esse fato se faz presente na relação 

homem e mulher, neste caso ele domina o corpo feminino. Tais conclusões levaram 

ao surgimento de uma linha de pensamento ecofeminista, que pode ser definido 

segundo Siliprandi, 2000, p.61:  

"O ecofeminismo pode ser definido como uma escola de 

pensamento que tem orientado movimentos ambientalistas e 

feministas, desde a década de 1970, em várias partes do mundo, 

procurando fazer uma interconexão entre a dominação da 

Natureza e a dominação das mulheres."  



Shiva (1993, p. 44) nos diz que "na perspectiva empresarial, só tem valor o que 

se produz lucro", isto é, a cultura do machismo coloca a natureza como um recurso 

que serve unicamente para lhe trazer um retorno. E essa forma de pensar foi a 

responsável por excluir a mulher da agricultura, já que o inicio da atividade foi marcado 

sobretudo por mulheres. O trabalho era pautado na sustentabilidade, na diversidade 

e na subsistência, a agricultura era uma forma de sustento para todos, tanto para 

alimentação, quanto para o comércio (SILIPRANDI, 2000).  

Para ilustrar, Shiva (1993, p.45) nos explica que:  

"Uma tradição de conhecimento que tem considerado a natureza 

e a mulher unicamente como fonte de recurso, os limites da 

natureza como entraves, criou uma ignorância fabricada pelo 

homem sem precedentes – uma ignorância que esta a torna-se 

uma nova fonte de ameaça para a vida deste planeta. A 

colonização da semente reflete os padrões de colonização do 

corpo da mulher"   

Observa-se, portanto, que a realidade da mulher na agricultura pode ser entendida 

como subversiva, visto que as dificuldades enfrentadas são de extrema relevância 

para a continuidade do trabalho agroecológico. Produzir alimentos de maneira 

alternativa ainda é um estigma da sociedade capitalista que precisa ser driblado para 

que consigamos, de alguma forma, ir contra a esses procedimentos altamente 

agressivos a saúde e a natureza. Precisamos lutar contra esse modelo hegemônico, 

que é vertical e excludente, e se mostra predominante nas agroindústrias.  

  

3) RELATO DE CAMPO: A VIVÊNCIA DAS AGRICULTORAS PERIFÉRICAS.                                                   

Respaldado numa construção tanto geográfica como agroecológica construída 

até o momento, faz-se necessário verificar se as experiências de campo ratificam ou 

não as teorias já expostas. Foi realizada uma visita na cooperativa Univerde, que se 

encontra no bairro Geneciano Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Trata-

se de uma área localizada na faixa de dutos da Petrobras3, espaço cedido pela 

empresa para que inicialmente fosse implantado um projeto para a produção de 

alimentos. Esse projeto, que foi organizado e apoiado por uma ong, durou 4 anos e, 

em 2008, um grupo de agricultoras optaram por permanecerem organizadas após o 

final do projeto, criando a Cooperativa Univerde – Cooperativa de Agricultura Familiar 

de Produtos Orgânicos.    



Vale ressaltar que a cooperativa é titulada pelo Ministério da Agricultura com o 

OCS - Organização de Controle Social, que significa "grupo, associação, cooperativa 

ou consórcio a que está vinculado o agricultor familiar em venda direta, previamente 

cadastrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com processo 

organizado de geração de credibilidade a partir da interação de pessoas ou 

organizações, sustentado na participação, comprometimento, transparência e 

confiança, reconhecido pela sociedade", segundo o Ministério da Agricultura. Isto é, 

assegura que o alimento produzido e comercializado é, de fato, orgânico. A 

cooperativa possui 12 anos e inicialmente era composta por 88 famílias, embora 

atualmente só tenha restado 8 famílias envolvidas e a produção seja feita 

substancialmente por mulheres.   

A proposta da cooperativa sempre foi a produção totalmente orgânica. Para 

isso, o grupo passou a se dedicar a esta maneira de produzir, desde a produção de 

mudas, a produção de adubo, de composto, e até mesmo métodos para driblar as 

pragas. Começaram a se envolver com outros grupos, outras organizações, passaram 

a conhecer mais e absorver o conhecimento adquirido adaptando com a realidade do 

grupo. Nesse processo, foram se tornando mais agroecológicos.  Para comprovar a 

sustentabilidade produzida por elas, a fim de especificar o que se entende desse 

conceito, destaca-se:  

"A agricultura sustentável poderá ser definida então como 

aquela que simultaneamente atenda aos seguintes critérios: 

busque a auto-suficiência das unidades produtivas quanto aos 

insumos que utiliza (particularmente quanto às sementes); 

consiga estimular a criatividade e a recuperação do 

conhecimento local sobre os agroecossistemas; use recursos 

renováveis, localmente acessíveis; reduza a dependência de 

insumos externos; mantenha estável ou crescente a sua 

capacidade produtiva no longo prazo; realize práticas que 

beneficiem o local; e mantenha e enriqueça a diversidade 

biológica." (GLIESSMAN, 2000, p. 53).   

O processo de aprendizagem lhes garantiu diversas táticas que asseguravam 

a qualidade e dedicação dos alimentos produzidos. Aprenderam a plantar pimenta, 

arruda, cravo, hortelã no meio da horta para espantar os insetos. Além de tudo, vale 

mencionar que destacaram que o aprendizado mais interessante foi o sentido da 

coletividade. Todo planejamento da produção é definido coletivamente, desde o que 

precisam produzir, quais serão os possíveis mercados e como se organizarão para 



responderem a demanda. Organizam-se para a compra de insumos e a produção é 

de responsabilidade do proprietário de cada lote.    

A cooperativa têm se tornado cada vez mais autônoma, muito embora ainda 

tenha que enfrentar muitas dificuldades. O intuito é produzir e escoar a produção, e 

ainda que a maior dificuldade não seja objetivamente a venda, ressaltaram que o 

transporte da produção até o mercado é um grande problema enfrentado pelo grupo. 

Além disso, a cooperativa não conta com nenhum apoio de verba do Estado. Assim 

sendo, as agricultoras destacaram que apoio nas atividades de produção é uma 

dificuldade enfrentada assim como o deslocamento.  Neste sentido, entendemos a 

manutenção destas mulheres, vivendo numa região urbana e periférica, numa 

atividade agrícola e agroecológica representa uma (r)existência relevante. Como nos 

diz Siliprandi:  

"As lutas de resistência em que essas mulheres estão envolvidas 

– por acesso à terra, ao crédito, à água, à assistência técnica; 

enfim, por mudanças tecnológicas e de infra-estruturas no 

campo que ajudem a melhorar as condições de sobrevivência 

dos agricultores – apontam para um objetivo comum: a 

construção de um modelo de desenvolvimento que, no meio 

rural, apoiar-se-ia em outras relações de produção e de 

apropriação da natureza." (2009, p. 243)   

Por ser uma produção sem nenhum incentivo financeiro externo, é evidente que 

a geração de lucros é satisfatória. Por esse motivo se explica, evidentemente, a 

desistência de diversas famílias inicialmente comprometidas com o projeto. Pelo fato 

do lucro ser definitivamente baixo e mal recompensado, as agricultoras julgam 

necessário que os maridos das mulheres envolvidas garantam o sustento bruto da 

família trabalhando em outras atividades, enquanto elas, as mulheres, complementam 

a renda produzindo os alimentos em seus respectivos lotes.    

Ainda sobre as dificuldades enfrentadas pelo grupo, as agricultoras ressaltaram 

questões referentes a limitação acerca da produção. Por tratar-se de uma produção 

significativamente composta por mulheres de forma totalmente orgânica, criam-se 

ordens de obstáculos que dificultam a produção, e um exemplo disso é a carência de 

mão de obra produtiva. Pelo fato da produção se concentrar nas mãos dessas 

mulheres, que afirmam não serem o bastante para a produção, a consequência é a 

sobrecarga das mesmas.  Observa-se um espaço satisfatório, onde poderia existir 



uma produção maior e mais diversificada, no entanto, devido à falta de mão de obra, 

ocorre o desuso de alguns lotes. Para reforçar que as dificuldades enfrentadas no 

campo são de fato problemáticas, Emma Siliprandi se refere a obra de Vandana Shiva:  

"Como ecofeminista, porém, ela não denuncia apenas a situação 

dos camponeses em geral, mas enfoca especificamente o que 

ocorre com as mulheres: as mudanças nos seus modos de vida, 

as dificuldades encontradas, suas formas de resistência 

cotidiana, sua organização política." (2009, p. 116)  

Pensamos que é imprescindível relacionar as geografias feministas, o 

ecofeminismo e a agroecologia com o processo de resistência enfrentado por essas 

mulheres. Estamos falando de um meio de luta que precisa ser reforçado por se tratar 

de mulheres, em sua maioria negras, que mantêm uma produção agrícola orgânica 

num espaço urbano, situado num bairro periférico de um município da Baixada 

Fluminense, que por sua vez já é um lugar tido como periférico.   

É necessário, portanto, visibilizar o processo de autonomia dessas agricultoras, 

reconhecendo a diferenciação e importância no que diz respeito a agroecologia 

constituída por elas.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao estudar a cooperativa Univerde e as geografias feministas, pensamos que 

apesar de as mulheres estarem inseridas dentro de uma sociedade patriarcal e 

capitalista, ainda que lentamente, elas vêm ganhando progressivamente o seu 

espaço. Em razão de serem figuras subversivas ao sistema e por tantas vezes 

invisibilizadas, uma vez que não atendem os interesses do pensamento hegemônico 

que domina a sociedade capitalista, ainda assim, nas adversidades, vão ocupando os 

espaços que lhes são possíveis.  

Observa-se que não é a toa que a luta dessas mulheres se faz presente nos 

dias de hoje. As conquistas são além do que a superação ocorrida todos os dias, são 

resistências cotidianas de afrontam o modelo patriarcal dominante.   

Logo, faz-se mister para analisar tal realidade uma episteme sensível, onde se 

possa ser capaz de compreender os múltiplos significados que ser mulher e ao mesmo 

tempo ser agricultora reflete na vida dessas integrantes da cooperativa, para qual é 



de suma importância o uso do conceito de gênero como análise, onde se espera 

contribuir para não só uma maior compreensão dessa realidade, mas também um 

esforço de uma produção acadêmica feita por mulheres, sobre mulheres.   

Ante todo o exposto, observa-se, portanto, que estamos inseridas em uma 

sociedade predominantemente patriarcal, buscamos saídas para resistir a esse 

modelo. Este que nos oprime e nos impõem a seguir aquilo que podemos afirmar que 

são demandas impostas pelos nossos opressores. Não deixaremos que nos 

controlem e nos calem, resistiremos contra a opressão, assim como as mulheres da 

cooperativa Univerde, que lutam cotidianamente para existir perante ao modelo 

vertical que estamos inseridas com suas práticas contra a racionalidade dominante.   
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