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Resumo: Na luta por políticas públicas de gênero no campo, levantam-se novas técnicas e 
estratégias de produção e inserção mercantil, como a produção agroecológica, por venda 
direta ou canais solidários saudável e em sistema de apoio acordado, como o que se 
configura o enfoque deste artigo. O Exposto aqui tem como objetivo apresentar o Projeto 
Sacolas Camponesas desenvolvido no Assentamento Eli Vive município de Londrina – PR, 
e os resultados obtidos até o momento com o projeto. Pautou-se  para elaboração deste 
artigo em pesquisas bibliográficas referente ao tema e trabalhos de campo nas unidades 
produtivas envolvidas no Projeto Sacolas Camponesas. 
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Abstract: In the fight for public policies of gender in the field, new techniques and strategies 
of production and market insertion, such as the agroecological production, by direct sale or 
solidary channels are born healthy and in an agreed support system, as the one that shapes 
the focus of this Article. The Exposto here has the objective of presenting the Project of the 
Peasant Tote Bag developed in the Eli Vive Settlement in Londrina - PR, and the results 
obtained so far with the project. It was used for the elaboration of this article in bibliographical 
researches related to the subject and fieldwork in the productive units involved in the Small 
Farmers Project.  
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Introdução  
 

Diante do processo crescente de produção econômico mundial, considerando que os 

maiores fluxos sejam os bens primários, são esses os que menos são beneficiados do ponto 

de vista do incremento e da fixação das receitas nas regiões provedoras. Porém, mesmo 

com a falta de políticas mais igualitárias de inclusão e de gênero, para com os trabalhadores 

do campo o campesinato vem se mantendo, mesmo com o crescente de áreas cada vez 

mais tecnificadas e pelo o expansionismo da monocultura.  

Segundo Chauí (2002) As manifestações coletivas são legitimadas na ideologia que 

se populariza por meio de idéias e valores interiorizados por um grupo de membros não 

dominantes da sociedade. 

 Na luta por políticas públicas de gênero no campo, levantam-se novas técnicas e 

estratégias de produção e inserção mercantil, como a produção agroecológica, por venda 

direta ou canais solidários saudável e em sistema de apoio acordado ao qual atribui este 

artigo. 

A proposta deste artigo é elucidar primeiramente a produção agroecológica de 

quintal, desenvolvida pelas mulheres do assentamento Eli Vive, situado no distrito de 

Lerrovile município de Londrina – PR (Figura 01), expondo a gênese do projeto, da 

formação do assentamento e a busca da autonomia da mulher do campo e no segundo 

momento os resultados obtidos até o presente momento com o Projeto Sacolas 

Camponesas, visando a tecnificação da produção agroecológica e a inclusão mercantil das 

mulheres camponesas. 

 FIGURA01 -  Mapa com a localização da área de estudo 

Fonte: Base Cartográfica IBGE Sistemas de Coordenadas UTM, 2000. ORG. GODOY, A. (2015). 
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A parte metodologia utilizada para elaboração deste artigo pautou-se em pesquisas 

bibliográficas que aprofundem a caracterização da agricultura camponesa e a questão de 

gênero no campo, levantamentos junto ao Sistema IBGE de Recuperação Automática, de 

dados além de trabalhos de campo nas unidades produtivas envolvidas no Projeto Sacolas 

Camponesas. 

Assentamento Eli Vive e A Luta pela Terra: Implementação do Projeto Sacolas 

Camponesas e a Mulher do Campo. 

A incansável luta pela terra, que se perpetua em território nacional, para Oliveira 

(2002) é assim produto concreto da luta de classes trava pela sociedade no processo de 

produção de sua existência. É marcada ao longo da história por políticas separatistas, que 

originou movimentos sociais de resistência como o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra – MST.  

Tais movimentos formaram vários grupos, que encontram-se espalhados (porém, 

articulados), que segundo Melo (1985) é um fato ampliado de um acontecimento que já 

repercutiu socialmente e produziu certas alterações no território nacional e o Assentamento 

Eli Vive é um desses grupos de luta,  

O Assentamento Eli Vive, situado no distrito de Lerrovile, município de Londrina – 

PR, está geograficamente identificado por complexo Guairacá, sendo delimitado pela divisa 

com o município de Tamarana, ao sul, e pelo Rio Taquara, que delimita as fronteiras dos 

distritos de Guaravera, Lerrovile e Guairacá. O assentamento está dividido em duas áreas 

descontínuas, o Eli Vive I, situado na antiga Fazenda Guairacá e o Eli Vive II, situado na 

Fazenda Pininga, totalizado 7,3 mil hectares e 501 famílias que vivem no assentamento 

Constituído o assentamento em 2014, a liberação dos lotes as famílias se deu sem 

que a infraestrutura mínima necessária para viverestivesse incluída na posse da terra.  Os 

problemas são variados desde habitações, vias de acesso aos lotes, transporte coletivos, 

acesso a água potável entre outros, levando a população que ali reside em situações 

bastante precárias e até mesmo em alguns casos a exclusão social e na maior parte dos 

casos a exclusão recai sobre a mulher, pois o pouco de renda que a família dispõe fica nas 

mãos do homem, no qual a mulher não tem nenhum contato com o dinheiro, condicionando 

sua submissão diante do sexo oposto, com enfatiza Fririedmann (1996, p.50), não são os 

indivíduos, mas as unidades domésticas que são ‘pobres’, a própria pobreza deve ser 

redefinida como um estado de desempoderamento” 

Woortmann (1995), caracteriza que a esfera da comercialização da produção 

camponesa compete ao pai da família, posição que, em regra, o torna o gestor financeiro da 

unidade camponesa. Com isso, independentemente do trabalho da esposa/mulher para a 

geração da renda bruta interna, falta a ela autonomia para dispor livremente de uma fração 

da renda auferida. 
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Partindo deste princípio, o Projeto Sacolas Camponesas que é um projeto de gênero, 

visa o empoderamento e autonomia da mulher do campo, conforme salienta Paulino (2016) 

“A agricultura familiar é controlada pelo homem e há dificuldade com a inclusão produtiva da 

mulher, diferentemente do que ocorre na cidade". 

É precisamente essa lacuna que o projeto busca atenuar, mediante a potencialização 

de organização da produção e comercialização desta, que Woortman (1995) denomina de 

quintal, aquela que compete às mulheres e é tomada como desprezível para a manutenção 

da família, porque não está inserida no campo monetário da renda da família, advindo da 

grandeza escalar da atividade comercial predominante. 

Espera-se assim com o projeto a qualidade na alimentação de todos que participam, 

almejando sua expansão pela tecnificação e inclusão de produtos agroecológicos no 

mercado.   

O projeto Sacolas Camponesas surge inspirada em proposta desenvolvida no 

campus de Três Lagoas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), como 

uma tentativa de potencializar a sociedade como um todo em fortalecer relações com 

agricultoras familiares com os consumidores. A escolha do local a ser aplicado o projeto 

propõe a geração de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

tendo como enfoque a unidade familiar agrícola e em particular as mulheres do campo, além 

de garantir acesso à mulher do campo a uma renda mensal. 

O Projeto surge na Universidade Estadual de Londrina em conjunto com as mulheres 

do assentamento em setembro do ano de 2016. Iniciou-se com três grupos de dez mulheres 

cada, denominadas: Mulheres Primavera, Plantando a Semente do Amanhã e Plantando o 

Futuro, no qual são essas mulheres que cultivam os alimentos das sacolas camponesas, 

fornecendo uma vez por semana 40 sacolas com sete itens de alimentos diversificados e in 

natura, como verduras, legumes, raízes e frutas para professores, alunos e funcionários 

previamente cadastrados dos departamentos de Geociências, Biologia e da Administração 

da Universidade Estadual de Londrina – UEL.  

As pessoas que recebem a sacolas (Figura 02) semanalmente são denominadas 

como apoiadores. A proposta vêem de um trabalho inspirado em Almeida(2015) e que 

consiste na identificação de parceiros apoiadores que, uma vez integrados ao projeto, 

assumem o compromisso de adquirir uma sacola semanal de alimentos frescos e livres de 

veneno, divididos entre verduras, legumes, frutas e temperos, todos in natura, a um preço 

fixo compatível com o dos convencionais comercializados em feiras e supermercados da 

região.  
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FIGURA 02 – Sacolas Camponesas. 

Fonte: Autores. 
 

A disponibilidade da oferta de produtos recorre à sazonalidade segundo o calendário 

agrícola e a viabilidade econômica às mulheres, cuidando-se para que não haja utilização 

de embalagens, visto que todos os alimentos são ofertados em sacolas de feira retornáveis, 

na busca de um processo de produção agroecológico e sustentável, desde o processo de 

plantio até o consumidor.  

Com tudo, o projeto se constitui de uma forma organizacional, conforme a 

disponibilidade das camponesas em produção agroecológica. Todos se comprometeram em 

comprar os produtos, sem intermediários e a expectativa é viabilizar a produção no 

assentamento e melhorar a alimentação das próprias famílias do local 
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A Produção Agroecológica: Discussões e Resultados quanto ao Projeto Sacolas 

Camponeses até o momento. 

A agricultura é uma atividade em dependência estrita com os ciclos da natureza, as 

mudanças técnicas vêm atuando no sentido de minimizá-la, valendo-se de insumos e 

formas de manejo potencializadoras de resultados que se mede em volume de colheitas.  

Para Mazoyer e Roudart (*), a produtividade alcançada com as atuais técnicas 

agrícolas tem provocado impactos interdependentes a rentabilidade condicionada à escala 

de produção, instaurando um ciclo de rebaixamento dos preços que cada vez mais 

desestabiliza a agricultura camponesa, que não tem a seu favor a escala, pela própria terra 

escassa. 

A Agroecologia surge no Brasil na década de 1970 com a junção da Agronomia, da 

Ecologia e Política, com práticas e processos ecológicos, visando uma agricultura 

sustentável, como resposta ao modelo de desenvolvimento no campo proposto pela 

Revolução Verde. 

Para Altieri (1998), na agroecologia a produção sustentável deriva do equilíbrio entre 

plantas, solo, nutrientes, luz solar, umidade e outros organismos co-existentes. Busca-se o 

manejo integrado dos recursos naturais renováveis de modo a otimizar a destruição ao meio 

ambiente. 

A agroecologia enquanto ciência se apropria de certos saberes e os colocam em 

pratica, tecnificando seu uso para que se possa optar pela mudança do plantio convencional 

para o agroecológico e produção isenta de agroquímicos, almentando a reutilização de 

nutrientes naturais minimizando a perda destes recursos durante os processos produtivos 

Hoje, a agroecologia continua a fazer conexão entre as fronteiras 
estabelecidas. Por um lado, a agroecologia é o estudo de processos 
econômicos e de agrossistemas, por outro, é um agente para 
mudanças sociais e ecológicas complexas que tenham a 
necessidade de ocorrer no futuro a fim de levar a agricultura para 
uma base verdadeiramente sustentável.” (GLIESSMAN, 2005 p.56) 

A produção agroecologia tem como princípio o uso racional dos recursos naturais e 

surge como mecanismo de transformação da situação atual da agricultura, preocupando-se 

não apenas com a cadeia produtiva e a renda, mas com a relação ser humano-ambiente, 

buscando modelos sustentáveis para o campo (GLIESSMAN, 2001; ALTIERI, 2002; 

CAPORAL et al, 2009). 

Assim a produção de quintal tem um papel fundamental nesse contexto 

agroecológico, pois é um espaço de grande diversidade, de acesso fácil para produção, o 

qual se cultiva ou se mantêm múltiplas espécies que fornecem parte das necessidades para 

subsistência e fonte de renda para a família. 
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A dificuldade principal para a produção agroecológica não é produzir, mas fazer com 

que a produção chegue ao mercado. A renda (Gráfico 01) por produto é pequena e se 

impõe uma necessidade de escala, mas os pequenos acabam excluídos do mercado, visto a 

dificuldade a ser paga pelos custos. 

O ciclo produtivo não acaba no campo e tampouco afeta todos os agentes da cadeia 

de produção com igual intensidade, a começar pelas mulheres camponesas, o elo mais 

fragilizado, no qual as dificuldades em se obter sustento do próprio trabalho são ainda mais 

cruéis.  

 

 

GRÁFICO 01 - Renda Por Produtos Ofertados Na Sacola 
ORG: Autores (2017). 

 

A renda aferida para cada mulher ainda não é igualitária entre todas, pois algumas 

possuem melhores condições e consegue fornecer uma maior quantidade de produtos que 

possuem uma renda melhor, pois não é apenas a quantidade de produtos que determina a 

renda final, mais sim quais produtos são vendidos e comercializados.  

 

A dinâmica de escolha do que deve ser plantado e fornecido nas sacolas, vêem de 

um planejamento inicial para que não faltem determinados produtos como; alface, cebolinha 

e salsinha. O rodízio de produtos fornecidos nas sacolas deve ser sazonal, elencando a 

importância de manter a qualidade destes e ressaltando que alguns produtos devem ser 

fornecidos todas as semanas, pois são esses produtos que garante as sacolas semana a 

semana.  
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As camponesas entre elas determinam o que vão plantar conforme o calendário de 

planejamento de plantio, considerando suas delimitações quanto ao espaço físico a ser 

cultivado, visto que não são todos os lotes que dispõem de uma infraestrutura necessária 

para o plantio de hortaliças. Cada camponesa cultiva aquilo que ela futuramente consiga 

comercializa seja nas sacolas ou na Feira do Produtor, desde que tenha qualidade e seja 

agroecológico. 

Durante esses sete meses de projeto, foram realizadas reuniões, visita aos lotes, 

convites a outras mulheres do assentamento que não participam do projeto, cursos e 

planejamentos de trabalhos foram sendo implementados, conforme a disponibilidade e 

necessidade das mulheres, para que o projeto possa se fortalecer cada vez mais, visto que 

as dificuldades são grandes quando se trata de tecnificação e inclusão mercantil de 

produtos agroecológicos produzidos por mulheres camponesas. 

Mesmo em meio às problemáticas que surgem durante o processo busca-se 

identificar os limites e os desdobramentos da iniciativa de produção, mantendo um padrão 

de qualidade dos produtos, visto que atualmente o projeto sacolas camponesa conta com 41 

apoiadores e possui uma barraca na Feira do Produtor da Saul Elkind no Zona Norte do 

município de Londrina, mostrando os ganhos do projeto.  

A contribuição para com o projeto, de apoiadores, consumidores e instituições 

públicas e fomenta a força das mulheres campesinas e a produção que não agrida o meio 

ambiente, resgatando a força do genero feminino e do campesinato.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do exposto, busca-se com esse projeto de genero a produção de alimentos 

agroecológicos e sua expansão para comercialização em mercados, onde lhes possibilite 

acessar outros canais para a comercialização dos seus produtos, autonomia, inclusão social 

e mercantil da mulher campesina, para se obter o empoderamento e a sua auto-suficiência, 

como prática  integradora e social. 

Algumas metas foram acordadas para uma maior produção e comercialização dos 

produtos agroecologicos durante o ano de 2017, pois as perspectivas são grandes, no qual 

se almeja que cada mulher até o final do projeto esteja comercializando 17 itens 

agroecologicos cultivados em seus lotes. A produção e a comercialização de alimentos 

frescos e sem agroquímicos  de escala de quintal da autonomia para mulher campesina e os 

conhecimentos  técnicos adquiridos passam a ser convertidas em tecnologias sociais, pois 

todos se beneficiam com alimentação saudável.  
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Sendo assim a contribuição deste trabalho é para que através dessa iniciativa do 

Projeto Sacolas Camponesas, as mulheres participantes criem uma estrutura produtiva, 

sustentável e de relevância social, pois sabe-se que há vários obstáculos, principalmentel os 

que são interpostos às mulheres e as mulheres camponesas, mas que tal projeto possa 

contribuir para o fomento da luta para a valorização de genero e de políticas publicas sociais 

mais igualitárias e inclusivas, fortalecendo a produção campesina. 
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