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Resumo: A finalidade deste estudo é apresentar a organização da associação das mulheres 

da Linha 14 de dezembro - Bolachas Mutti do município de Toledo, que influenciam no 
empoderamento econômico, social e político. Para tanto utilizou-se  a pesquisa bibliográfica 
e de campo, com a aplicação de questionário às mulheres da associação. Os resultados 
evidenciaram que o trabalho associativo contribui para o aumento da renda e  possibilitou a 
ampliação da autonomia e do processo de construção do empoderamento. 

Palavras-Chave: Associação; Mulher; Divisão do Trabalho; 
Renda. 

 
Abstract: The purpose of this study is to present the women's association of the organization 
Line December 14 - Biscuits Mutti the city of Toledo, which influence the economic, social 
and political empowerment . For this we used the literature and field research , with the 
application of questionnaire to women of the association. The results showed that the 
associative work contributes to the increase in income and enabled the expansion of 
autonomy and empowerment construction process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar algumas temáticas relacionadas ao empoderamento 

econômico, social e político a partir do trabalho associativo das mulheres do meio rural na 

Linha 14 de Dezembro – Bolachas Mutti1 do distrito de Dez de Maio localizado no município 

de Toledo-PR. 

A temática vincula-se a histórica divisão sexual do trabalho e as inter-relações das políticas 

públicas no que tange  às conquistas da mulher no âmbito sóciofamiliar. 

Desta forma as políticas públicas são ferramentas estratégicas para ampliação e efetivação 

aos espaços das mulheres no mundo do trabalho influenciando diretamente na distribuição 

dos serviços e recursos públicos possibilitando as mulheres se organizarem em associações 

                                                
1
 O nome Bolachas Mutti é de origem alemã, descendência predominante no Distrito e nas associadas, que 

significa “bolachas da mãe”.  
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produtivas. 

Com a associação, as mulheres passam a ter renda e possibilidades de ampliação de 

participação política e econômica que resultam na contrução da autonomia e do  

empoderamento.   

2.  AS POSSIBILIDADES DE AUTONOMIA E EMPODERAMENTO DAS MULHERES DO 
MEIO RURAL  

 

A divisão sexual do trabalho na agricultura, conforme Lusa (2009) está vinculada a  

tradicional e cultural dominação masculina de forma mais acentuada no meio rural que no 

meio urbano. Ainda segundo Lusa (2009, p.170) neste contexto, “evidencia-se a existência 

de uma identidade atribuída às mulheres, indicando a subalternidade feminina na agricultura 

familiar”. Esta condição de subalternidade gera desigualdades tanto nas relações de 

trabalho bem como nas relações sociais. Assim, observa-se na “identidade atribuída” a 

mulher rural “a existência de uma tripla subalternidade: ser mulher, ser trabalhadora rural, 

ser invisível na sociedade de forma geral” (idem).  

Neste contexto a valorização das mulheres nas sociedades rurais, Conforme Woortman 

(1991) apud Oliveira (1998) está ligado intrinsecamente com a execução de suas atividades 

produtivas. A valorização da mulher é reduzida quando não realizam seus papeis produtivos 

esperados pela sociedade tradicional, em contra ponto se elevam quando a atividade 

produtiva gerada é uma fonte de renda para a economia doméstica. 

Desta forma, é possível observar de forma clara a divisão social do trabalho na agricultura 

familiar, pois cabe aos homens às atividades referentes à geração de renda e produção e 

para as mulheres competem às atividades referentes à esfera da casa e da reprodução. 

Essa condição fica clara nas afirmações de Viezzer: 

Na área rural a atividade agrícola é considerada uma extensão de suas atividades 
domésticas, embora participem das atividades na agricultura, seus afazeres muitas 
vezes não são considerados ‘trabalho’ e sim ‘ajuda’ ao chefe da família, não sendo 
contabilizados em termos monetários ou recebendo renda inferior à dos homens. 
(VIEZZER et.al, 2009, p.05). 

 

Nesta condição, o trabalho feminino é considerado como extensão dos cuidados da casa, 

dos filhos e passa a ser compreendido como uma mera ajuda, reforçando a invisibilidade do 

trabalho das mulheres. 

Oliveira (1998, p. 43), neste contexto afirma que: 

 

Este fato traz à tona a crueldade da invisibilidade do trabalho feminino realizado na 
esfera doméstica, que por não resultar em valor de troca não é remunerado e, por não 
ser remunerado, deixa de ser considerado importante no contexto da própria família, 
colocando injustamente a mulher numa posição de inferioridade diante do principal 
grupo social a que pertence. 
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Nas estatísticas oficiais esse ocultamento do trabalho feminino também aparece, quando 

demonstram a relação entre a jornada de trabalho dos homens e das mulheres “as mulheres 

na agropecuária trabalhariam praticamente a metade da jornada média dos homens. Em 

2006, enquanto os homens trabalhavam em média 39 horas semanais, as mulheres rurais 

declararam trabalhar apenas 21horas” (BUTTO, 2011, p. 14), não contabilizando as horas 

de trabalho doméstico. O que demonstra que mesmo as mulheres, por vezes, não 

reconhecem o valor do seu trabalho deixando de contabilizar o total de horas trabalhadas.  

Dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO (2014, 

s/p) evidenciam a elevada responsabilidade das mulheres na produção de alimentos. “As 

mulheres rurais são responsáveis por mais da metade da produção de alimentos e 

desempenham um papel importante na produção de alimentos. No entanto vivem em 

situação de desigualdade social, política, e econômica”. Dessa forma, ao analisar a situação 

a FAO destaca que as mulheres possuem somente 30% de títulos de terra, 10% dos 

créditos e 5 % de assistência técnica.   

Neste contexto histórico no qual as mulheres estão submetidas, tem inicio a luta por 

reconhecimento e autonomia, reivindicando seus espaços e seus direitos na sociedade, 

efetivando estratégias que deem visibilidade as mulheres rurais, a qual passa a ser a pauta 

principal nas reivindicações das organizações das mulheres, na tentativa de superar a 

histórica subordinação a que estavam sujeitas. 

Além disso, Silva e Camargo (2010, p. 10) sugerem que “foi estabelecida uma relação de 

igualdade entre o meio rural, cidade e família por meio de iniciativa das mulheres, o que 

inicia uma superação da dominação patriarcal nas relações de gênero”. Estas iniciativas 

possibilitam a conquista de maior autonomia econômica que é condição fundamental para a 

visibilidade e valorização das mulheres no âmbito social e familiar.  

De acordo com Schefler (2013), a autonomia e o empoderamento, podem ser entendidos 

como o controle autônomo de cada pessoa sobre o direcionamento de sua vida, bem como 

a possibilidade em definir suas próprias escolhas. Contudo, a autora salienta a necessidade 

de ter cuidado em empregar esse conceito, pois frequentemente é utilizado como 

legitimador de controle de práticas dominantes, esvaziadas do conteúdo político. 

Nas políticas públicas a autonomia e o empoderamento, podem ser entendidos como uma 

ferramenta estratégica para a conquista e exercício da cidadania, influenciando diretamente 

na distribuição dos serviços e recursos públicos.  

Para Gohn, o empoderamento, 

 

[...] não tem um caráter universal. Tanto poderá estar referindo-se ao processo de 
mobilizações e práticas destinadas a promover e impulsionar grupos e comunidades 
- no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora gradual e progressiva de suas 
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vidas (material e como seres humanos dotados de uma visão crítica da realidade 
social); como poderá referir-se a ações destinadas a promover simplesmente a pura 
integração dos excluídos, carentes e demandatários de bens elementares à 
sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal etc., em sistemas precários, que 
não contribuem para organizá-los – porque os atendem individualmente, numa 
ciranda interminável de projetos de ações sociais assistenciais (GOHN, 2004, p. 23). 

 

O empoderamento de acordo com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a 

Mulher- UNIFEM possui cinco dimensões: participação econômica; oportunidade 

econômica; político; avanço educacional e saúde e bem estar. Estas dimensões por sua vez 

podem reduzir as desigualdades entre homens e mulheres. Desta forma, o empoderamento 

passa a indicar uma ruptura nos processos que reproduzem a posição da mulher como 

submissa. 

Neste contexto, o empoderamento é considerado como princípio fundamental nas 

estratégias de mudanças nas relações de poder. Isto implica que a mulher esteja inserida 

nos espaços democráticos e participativos principalmente na organização das mulheres 

(LISBOA, 2008). 

Frente a isso, uma das possibilidades de emancipação das mulheres da condição de 

subalternidade histórica, ocorre por via de participação em sindicatos, movimentos e 

associações uma vez que, atualmente “As mulheres são provedoras de mais de 75% dos 

domicílios brasileiros, sendo as principais provedoras de uma entre três famílias”. 

(MORAES, 2010, p. 502). A partir da mobilização e da participação das mulheres, 

instituíram-se condições mais apropriadas para implementação de políticas públicas 

direcionadas para as mulheres rurais com a finalidade de superar as desigualdades de 

gênero e a ampliação da autonomia. Dessa forma, a participação é considerada um dos 

prinipais intrumentos para a condição do empoderamento e a autonomia feminina.  

Em relação a participação, Demo afirma  é um processo de conquista: 

 

[...] é um processo, no sentido legitimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, 
sempre se fazendo. Assim a participação é em essência autopromoção enquanto 
conquista processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. Participação 
que se imagina completa, nisto mesmo começa a regredir. [...] não pode ser 
entendida como dádiva, porque não seria produto de conquista. [...] Não pode ser 
entendida como concessão, porque não é um fenômeno residual ou secundário da 
politica social, mas um dos seus eixos fundamentais. [...] Não pode ser entendida 
como algo preexistente, porque o espaço de participação não cai do céu por 
descuido, nem é o primeiro passo (DEMO, 1996, p.18). 

 

Neste Interim, ao longo da história e de suas lutas as mulheres “passam a reivindicar com 

maior ênfase a inserção nas atividades produtivas” (BUTTO, 2011, p. 15), conquistando um 

espaço de participação ativa dentro da sociedade e nas políticas públicas voltadas para a 

equidade de gênero com a finalidade de ampliar a inclusão produtiva das mulheres neste 

meio.  
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Um dos exemplos dessas políticas é o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, 

seguindo a lógica da emancipação, se constituindo em uma estratégia política do programa 

Fome Zero. Segundo Siliprandi e Cintrão (2011, p.156) uma das caracteristicas do PAA “é o 

fato de garantir uma renda e trabalho para as mulheres”, contribuindo de certa forma para a 

autonomia ou uma pseudo autonomia econômica destas mulheres. Pois, embora que a 

renda obtida facilita o acesso à aquisição de produtos, ela é utilizada basicamente com os 

familiares ou utensílios que é de uso comum. 

O PAA incentiva as associações, nas quais as mulheres se organizam para a fabricação de 

produtos como bolachas, massas, doces entre outros produtos, para o fornecimento ao 

programa. Assim, o presente estudo tem a finalidade de analisar a organização da 

associação das mulheres da Linha 14 de dezembro – Bolachas Mutti. 

3. CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA E ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS 
DADOS 

Esta pesquisa foi realizada na comunidade rural da Linha 14 de Dezembro, pertencente ao 

distrito de Dez de Maio, no município de Toledo – PR, com as mulheres da associação 

Bolachaas Mutti, se configurando como um estudo de caso. 

Para a coleta de dados utilizou-se da entrevista semi-estruturada. Com a finalidade de 

atender as dimensões éticas da pesquisa foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido- TCLE, que depois de lido foi assinado pelas pesquisadas e pelas 

pesquisadoras. Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo. Para preservar 

as identidades das mulheres serão utilizadas as siglas M1, M2 e M3.  

3.1 Apresentando a Associação Bolachas Mutti  

A associação esta situada na área rural do municipio de Toledo localizado no extremo oeste 

paranaense. A população do município em 2010, conforme o Censo Demográfico de 2010 

era igual a 119.313 habitantes. Sendo que 90,74% residem na área urbana e 9,26% na área 

rural. 

Em relação ao percentual de homens e mulheres no meio urbano e rural no município, este 

se apresenta conforme a figura abaixo.  
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FIGURA 1 – População urbano e rural de Toledo 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010).  

No meio rural no município de Toledo, as mulheres encontraram nas associações de 

geração de renda uma possibilidade do empoderamento e autonomia. O município conta 

atualmente com quatro associações de mulheres, as quais se organizam de forma idêntica 

produzindo produtos similares, e entregam sua produção para o PAA. Contudo, no 

município existem várias mulheres que geram renda através da produção e venda de 

alimentos, no entanto são realizadas de forma individual, conforme dados  disponibilizados 

pela Assistente Social do Institucional do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – Emater.  

Segundo Frasson (2012), o surgimento da associação de mulheres da Linha 14 de 

Dezembro ocorreu no ano de 2006 atendendo a um convite de técnicos da Emater e da 

Prefeitura de Toledo-Pr, 11 agricultoras reuniram-se em grupo para produzir bolachas 

caseiras e comercializá-las junto ao PAA. Desse modo, a associação teve inicio com a 

firmação do contrato municipal com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome que previa a compra de produtos diretamente da agricultura familiar através do PAA 

com a finalidade de melhorar os rendimentos da família através da fabricação de 

panificados. 

No inicio a associação era composta por onze mulheres que trabalhavam nas instalações do 

centro comunitário da Linha 14 de Dezembro. Contudo, após um período as integrantes da 

associação de dividiram formando duas associações. Neste contexto, esta pesquisa se 

dirige a associação das Bolachas Mutti, formado atualmente por três mulheres que estão 

vinculadas a associação a mais de três anos. Apesar do número reduzido de associadas, 

produzem uma quantidade expressiva de panificados os quais são comercializados na feira 

municipal dos produtores rurais do município de Toledo e no PAA. 

A associação tem sede própria, estabelecida na propriedade de uma das associadas. Para 

sua estruturação, as mulheres utilizaram recursos do Programa Nacional de Fortalecimento 
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da Agricultura Familiar-PRONAF, bem como o apoio da Emater. O aperfeiçoamento foi 

realizado através do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas-SEBRAE.  

Em relação a escolaridade das mulheres vinculadas a associação a pesquisa demonstrou 

que duas possuem o ensino fundamental completo e uma possui o ensino médio completo. 

Embora que não tenham uma formação específica evidenciam iniciativas empreendedoras o 

que proporciona uma ampliação no protagonismo delas. Essa realidade pode ser 

evidenciada na fala de Frasson: 

 

O desafio era transformar em atividade comercial rentável o que antes era trabalho 
artesanal, doméstico. Mas a oportunidade de trabalhar na própria comunidade, gerar 
uma renda extra e poder mostrar suas habilidades culinárias, resgatando “receitas 
de família”, falou mais alto e elas passaram a escrever uma outra história. 
Descobriram-se empreendedoras (2012, p.11). 

 

Em relação aos benefícios da vinculação à associação, todas afirmaram que os benefícios 

foram positivos. Entre os depoimentos é possível verificar que neste aspecto já se 

consideravam mais independentes. 

 

Tive meu próprio ganho, não fico mais dependendo do meu marido. Consegui 
comprar várias coisas: máquina de lavar, ar condicionado e reformamos a casa, a 
maior parte foi com meu dinheiro. (M1) 

 
Arrumei a casa como eu queria e compro o que eu quero com meu dinheiro, não 
preciso pedir. (M3) 

 

M2 afirma que a renda é conjunta ao expressar que “junta com a renda do esposo e melhora 

nossa condição de vida” (M2). 

As mulheres relatam os benefícios econômicos, pois utilizam o dinheiro de forma mais 

autônoma. Além do que não precisam “mais pedir”, o que segundo Sen (2000, p. 223), as 

tornam “mais poderosa nas decisões familiares”, ou seja, deixam de estar subordinada aos 

esposos economicamente. Ainda para Sen(idem) as mulheres se tornam independentes na 

medida em que trabalham fora do contexto familiar e obtém um rendimento, passando a ter 

mais visibilidade sociofamiliar. Desta forma o processo de empoderamento das mulheres da 

associação efetiva-se principalmente em termos de autoestima e autonomia financeira. 

Fernandes (2008, p.39), destaca que “para as mulheres rurais, a autonomia econômica é o 

primeiro passo para sua emancipação e superação da sua condição de subordinação em 

relação aos pais e maridos”, assim, o fortalecimento econômico incide em outros fatores que 

acabam contribuindo com o fortalecimento destas em outros aspectos de suas vidas, 

principalmente na liberdade de fazer escolhas. Quanto às decisões no âmbito familiar, a 

participação na associação não contribuiu de forma positiva, uma delas afirma inclusive que 

diminui.   
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No cotidiano de funcionamento da associação os lucros das vendas dos produtos são 

divididos semanalmente em partes iguais e rendem aproximadamente dois salários mínimos 

para cada uma, variando de acordo com as vendas. 

Quanto às tarefas “todo mundo faz de tudo um pouco”, sendo realizadas de forma igual por 

todas, relatam que cada uma tem uma responsabilidade “uma faz as massas, a outra o 

recheio”, mesmo não havendo uma divisão específica. As decisões são tomadas por elas e 

isso lhes proporciona maior autonomia na gestão, bem como, da organização do trabalho. 

Porém, quando se relaciona, as tarefas no âmbito familiar, não existe essa colaboração no 

trabalho. A fala de uma entrevistada destaca que o ingresso na associação fez com que a 

jornada de trabalho aumenta-se visto que “é preciso levantar mais cedo”, além do trabalho 

na associação e doméstico (lavar, passar, cozinhar e dedicação aos filhos), contribuem 

ainda nos trabalhos da propriedade, inclusive nos finais de semana, o que confirma a tripla 

jornada da mulher, uma vez que além do trabalho na associação precisam fazer todos os 

serviços domésticos e ainda outras atividades relacionadas com a avicultura e bovinocultura 

de leite. 

Nesta mesma perspectiva, conforme Brumer e Spanevello (2011, p. 145) as mulheres não 

romperam com a distinção da esfera produtiva versus esfera doméstica. As autoras afirmam 

ainda que, “mesmo em situações em que ocorreram algumas mudanças, como, por 

exemplo, na conquista de autonomia econômica, as mulheres continuam realizando o 

trabalho doméstico, que ainda é considerado uma atribuição sua”. 

A pesquisa apontou que ocorre uma colaboração dos homens em relação aos trabalhos que 

historicamente eram definidos como responsabilidades das mulheres, o que de certa forma, 

demonstra um avanço na colaboração dos trabalhos desenvolvidos tornando o trabalho da 

mulher mais visível para o grupo familiar, pois relatam que os maridos contribuem em alguns 

trabalhos na associação. As entrevistadas destacaram que “nos trabalhos mais difíceis e na 

distribuição dos produtos do compra direta, eles ajudam, são parceiros”. Desta forma para 

as mulheres ficam os trabalhos mais leves, contudo essa colaboração dos “esposos” não as 

alivia da tripla jornada de trabalho. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa mostrou que as mulheres, além do trabalho na associação, são responsáveis 

pela educação dos filhos, das tarefas domésticas, bem como outras atividades como a 

ordenha, alimentação dos animais persistindo uma dupla quando não tripla jornada de 

trabalho. 

A dinâmica da produção na qual as mulheres da associação da Linha 14 de Dezembro 

estão inseridas possibilita a obtenção de rendimentos uma vez que ao realizar trabalho extra 
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familiar, alcançam visibilidade, contudo perdem espaço nas decisões familiares, pois várias 

decisões são tomadas no período que estão ausentes. 

A renda que advém da venda dos produtos da associação é destinada, principalmente as 

necessidades da família. Neste sentido o PAA, configura-se como um programa que 

possibilita a renda, trabalho e a inclusão produtiva para as mulheres do meio rural, 

colaborando para a autonomia econômica das mulheres repercutindo na condição de 

empoderamento destas. Contribui para uma reconfiguração na divisão sexual do trabalho 

fortalecendo a autoestima destas mulheres, que pode ser considerado uma condição inicial 

para a emancipação, autonomia e empoderamento, contudo não leva a uma transformação. 

Por fim, esta pesquisa demonstra que o trabalho na associação além oportunizar novas 

relações sociais as colocam na condição de agente do processo de tomada de decisões 

contribuindo na condição de emancipação e empoderamento.  
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