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1 INTRODUÇÃO 
 

 
A divisão sexual do trabalho está profundamente relacionada com as 

representações que a sociedade vincula aos gêneros, em que o homem possui o 

papel provedor que realiza o trabalho pesado e a mulher realiza o trabalho leve, 

caracterizado como ajuda. Assim, ao trabalho masculino é atribuído valor e ao da 

mulher, não, produzindo uma distribuição desigual de poder e prestígio 

(PAULILO, 1982). 

De acordo com MARCONDES et al (2003) não se avançará no mundo 

sexuado do trabalho se não se articular nas análises as relações de gênero e as 

de classe. O sexo dos trabalhadores é uma importante diferença no mundo do 

trabalho que, geralmente, encontra-se ocultada pela "uniformidade" de classe. E, 

no entanto, é ao se colocarem na situação de trabalhadores, ao venderem sua 

"força de trabalho" como economia clássica, que as relações de gênero adquirem 

concretude e visibilidade privilegiadas.  

A participação da mulher no mercado de trabalho contribui de forma 

significativa para o crescimento de um país ou região (GONÇALES et al., 2011). 

Seus papéis variam consideravelmente entre e dentro das regiões 

e estão mudando rapidamente em muitas partes do mundo onde forças 

econômicas e sociais estão transformando o setor da agricultura (FAO, 2011).  

Contudo participação das mulheres nas ações coletivas de eventos 

(reuniões, seminários, oficinas de trabalho) ainda é em número muito menor que 

os homens, e geralmente quando se envolvem em alguma atividade concreta, o 

fazem especificamente nos temas ditos “sociais” (tais como saúde e educação) e 

em intensidade muito menor, nas atividades ditas “econômicas” (ligadas com a 

produção agrícola ou pecuária, e com a comercialização dos produtos). Neste 

último caso, sua inserção também se dá em atividades bem segmentadas, como 

a transformação de produtos (agroindústrias caseiras), serviços (turismo rural) ou 

atividades hortícolas (MOURÃO, 2011). 

Sua inserção no mercado de trabalho tem aumentado de forma 

expressiva ao longo dos anos, visto que, não visam apenas setores 

administrativos ou domésticos, mas também no segmento industrial, que se refere 
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ao abate de carnes; para assim, possuírem sua renda e, ajudar a família também 

na questão financeira (GONÇALES et al., 2011). 

Porém as mulheres muitas vezes enfrentam desafios específico de 

gênero para a plena participação na força de trabalho, o que pode exigir da 

política intervenções  além das destinadas a promoção do crescimento econômico 

e da eficiência dos mercados de trabalho rurais (FAO, 2011). 

Para tanto precisamos nos aproximar do campo empírico de 

investigação entendendo a condição desigual da mulher no contexto das relações 

entre os sexos, entretanto, só podemos compreender tal desigualdade no 

momento em que observamos sem fragmentar o trabalho de homens e de 

mulheres (ALVES ET al.,2012). 

Objetivou-se com este trabalho relatar, na divisão sexual do trabalho 

agrícola rural e industrial, o papel da mulher e suas particularidades, com base na 

revisão de literatura. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Trabalho Agrícola Feminino 

 

Segundo BALSADI (2001), o meio rural deixou de ser sinônimo de 

agrícola e passou a ser o local de atividades que eram tipicamente urbanas. O 

período pós-1960, observou-se um crescente engajamento da população rural em 

atividades não agrícolas, tais como os aspectos ambientais e de proteção à 

natureza, o lazer e o turismo, a caça, a pesca e o acolhimento dos que aí 

pretendem viver temporária ou permanentemente. Com isso, as ocupações não 

agrícolas passaram a ter um peso cada vez maior na renda dos residentes e das 

famílias rurais. 

São dois os paradigmas predominantes que norteiam as análises 

associativas em estudos sobre trabalho feminino: o da interdependência e o da 

divisão subalterna. O primeiro revela-se vinculado às sociedades rurais menos 

capitalizadas, ou seja, que conservam seu caráter camponês no fundamental. 

Elucidam a tradicionalidade de seus sistemas produtivos sustentados pela 

interdependência e complementaridade de trabalhos distintos realizados por 

mulheres e homens nas unidades. O segundo paradigma se sustenta na divisão 

sexualizada do trabalho, definida como o controle do homem sobre a capacidade 

da mulher com o objetivo de perpetuar o desigual acesso aos meios de produção 

constituindo-se assim, as relações de dependência do trabalho rural feminino ao 

padrão decidido pelo homem (cônjuge ou não) (VIDAL, 2011). 

VIDAL (2011) ao caracterizar a diversidade do trabalho feminino no 

manejo agropecuário de unidades produtivas em comunidades rurais situadas no 

Semiárido brasileiro para melhor compreender o papel da mulher na formação da 

riqueza rural, observou a diversidade do trabalho agropecuário feminino nessas 

comunidades rurais desfavorecidas, particularmente na alocação predominante 

da força de trabalho da mulher para produção de carne e ovos de aves e carne de 

suínos, hortícolas e frutas e em trabalhos administrativos da unidade familiar de 

produção rural, conforme tabela 1. 
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TABELA 1- Participação feminina com responsabilidades de manejo com aves, 

suinos e horta-pomar 

 

Fonte: VIDAL (2011) 

Em Lafia, na Nigeria, as mulheres têm preferencia por espécies 

menores como aves, caprinos, ovinos, em vez de gado, camelo, ou búfalo. Isto 

porque apesar do lucro ser baixo, o custo inicial é menor, e os homens são menos 

propensos a interferir (AYORADE, 2009). 

De acordo com ARSHAD et al. (2010), a idade, a dominancia 

masculina e as crenças tradicionais foram os principais fatores que afetaram a 

participação das mulheres rurais no processo de tomada de decisão, na gestão 

pecuaria.  

Segundo a FAO (2011), a inserção da mulher no trabalho agrícola em 

específico em agroindustrias, ao contrário do que varios autores defendiam, não 

sobrecarregou a mulher, mas aumentou a participação masculina nos trabalhos 

domésticos. 
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2.2 Divisão Sexual do Trabalho 

 

2.2.1 Agricultura familiar 

 

Dentro da unidade de produção, as tarefas consideradas como 

voltados para a comercialização, mercado, banco (depósitos e financiamentos), 

contata técnicos e participa de reuniões de sindicatos e de cooperativas são, 

geralmente, de responsabilidade masculina. Embora em algumas famílias as 

mulheres participem dessas atividades, esta participação é mais rara. Ao mesmo 

tempo, as atividades dentro da casa são quase sempre praticadas pelas 

mulheres, tanto pelas mães como pelas filhas, sendo geralmente consideradas 

como de sua total responsabilidade (LOPES, 2003). Essas atividades são 

apresentadas a seguir. 

TABELA 2 – Participação de homens e mulheres em atividades de gestão da 

propriedade rural familiar. 

 

Fonte: LOPES (2003) 
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Na África, em Moçambique, a mulher desempenha um papel 

fundamental no trabalho familiar e da agricultura. A divisão de trabalho entre 

homens e mulheres encontrada nas comunidades mostra um maior carga do 

trabalho para a mulher (Tabela 3). Para reforçar as capacidades de produção nas 

famílias, muitos homens recorrem à poligamia. Neste esquema as esposas se 

convertem em empregadas duma empresa agrícola familiar chefiada pelo marido. 

A tradição do lobolo fomenta esta situação da mulher como “empregada” na 

família do marido e serve como justificação pelos homens que a mulher deveria 

trabalhar mais (STAHL, 2009). 

TABELA 3– Atividades diárias de homem e mulher em comunidades rurais em 

Moçambique. 

 

Fonte: STAHL (2009) 
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TABELA – Continuação da TABELA 

 

Fonte: STAHL (2009) 

 

Pode-se observar a divisão sexual do trabalho na agricultura familiar, 

representado nos grupos de mulheres tipificados, em que a expressão da 

diversidade laboral agrária feminina no Distrito do Baixo Trici, Ceará, foi 

evidenciando principalmente a concentração mais expressiva da força de trabalho 

da mulher rural com animais não ruminantes, hortifrutigranjeiros e administração 

da Unidade de Produção (VIDAL, 2011), observado na tabela 4.  
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TABELA 4- Divisão do trabalho entre membros da familia 

 

Fonte: VIDAL (2011) 
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2.2.2 Agroindustria 

 

2.2.2.1 Agroindustria familiar 

 

Quando nos referimos à Agroindústria Familiar Rural (AFR), entendemos 

esta como uma infraestrutura locada no espaço rural, com função específica de 

processamento e/ou beneficiamento de produtos agropecuários (origem animal 

e/ou vegetal) oriundos da propriedade familiar, cuja relação de trabalho tenha por 

prioridade o emprego da força de trabalho familiar (SULZBACHER, 2009). 

 A relação do processamento de alimentos com a dinâmica familiar, a 

relação com o mercado, à validação legal ou social da qualidade e sua vinculação 

com o saber intergeracional, dão suporte para a tipologia assumida pela 

Agroindústria Familiar, conforme observado na tabela 5 (GUANZIROLI, 2010). 

TABELA 5 – Tipologia de Agroindústrias Familiares Rurais. 

 

Fonte: GUANZIROLI (2010) 
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A organização e a divisão das tarefas na agroindústria familiar 

envolvem todos os membros da família nas atividades de beneficiamento da 

produção. A participação da mulher ganha um papel muito importante na esfera 

produtiva (MIOR, 2007), isto porque, a tradição artesanal na confecção de 

produtos, marca em muitos casos o ponto de partida para a ampliação da 

atividade em termos de escala e rearranjo do trabalho (WESZ JUNIOR, 2009). 

Com a implantação das agroindústrias são as mulheres que realizam a 

maior parte do trabalho, ou seja, o trabalho mais rotineiro e constante. Poucas 

mulheres participam da comercialização. As que o fazem ficam nas feiras 

atendendo os clientes enquanto os homens vão fazer as entregas. São ainda os 

homens que lidam com o dinheiro quando este vem em maior quantidade (BONI, 

2006).  

Denota-se o importante papel de grupos de mulheres, no comando da 

agroindústria, quanto às relações interpessoais desenvolvidas na comunidade 

que estão inseridas, visto que a maioria da produção é comercializada no 

mercado interno daquela comunidade, além da aquisição de algumas matérias-

primas serem proveniente de propriedades vizinhas. Outro aspecto importante é 

que estas mulheres são demandantes e interlocutoras, junto aos poderes locais, 

de suas prioridades para geração de trabalho e renda. Muitas vezes constituindo 

enquanto associação de mulheres estratégias de agroindustrialização daquilo que 

é tradicionalmente feito em casa para consumo familiar (DUVAL & 

BERGAMASCO, 2011) 

Pesquisa realizada por SOUSA & FERREIRA (2011) junto às mulheres 

de coco babaçu que compõe o grupo coletivo da agroindústria, no assentamento 

Diamante - MA descreveu, por meio da observação não participante, a rotina 

produtiva do trabalho coletivo realizado na agroindústria. Estas mulheres têm um 

importante papel nas atividades extrativistas do coco babaçu, cuja operação 

completa, em geral, é realizada por elas, segundo o fluxograma da Figura 1. 
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FIGURA 1– Fluxograma do processo de trabalho na agroindústria 

Fonte: SOUSA & FERREIRA 2011 

 

2.2.2.2 Frigoríficos e abatedouros 

 

O aumento das contratações de mulheres pela atividade industrial, 

antes tradicionalmente ocupada por homens, passou a mudar quando se verificou 

que algumas atividades específicas podem ser mais bem executadas pelo sexo 

feminino, como por exemplo, a área de cortes do setor avícola. Por ser uma 

atividade que demanda diversos aspectos subjetivos e características físicas e 

comportamentais comuns às mulheres, o setor tem predominância na atuação 

feminina o setor que tem maior participação feminina é a Sala de Corte, com 70% 

da ocupação sendo de mulheres. (AVEWORLD, 2010). 



12 
 

Na indústria avícola, segundo GRAF (2009), as mulheres estão 

presentes em três ocupações: auxiliar de evisceração, auxiliar de produção e 

como abatedor. Os homens exercem variados tipos de atividades como: operador 

de caldeira, operador de empilhadeira, auxiliar de expedição, serviços gerais, 

auxiliar administrativo, mecânico, pedreiro, almoxarife, auxiliar de evisceração, 

auxiliar de produção, abatedor, motorista e auxiliar de motoristas. É possível 

observar que os homens estão distribuídos ao longo das atividades e, as 

mulheres, em ocupações específicas (FIGURA 2). 

 

 

FIGURA 2– Distribuição dos trabalhadores/as por ocupação 

Fonte: GRAF (2009) 

DEFANI (2007), levando em consideração a diferença física entre 

homens e mulheres, encontrou resultados (TABELAS 6, 7 e 8 ) que demonstram 
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o perfil físico dos trabalhadores quanto à dinamometria e à antropometria, 

identificando se há uma adequabilidade das tarefas e postos de trabalho ao perfil 

físico dos trabalhadores que atuam na agroindústria do setor de frigoríficos e 

abatedouros. 

 

TABELA 6: Media dos resultados dinanométricos de homens e mulheres, entre 19 

e 34 anos, nos setores da área de suínos 

AREA DE SUINOS 

SETOR SEXO MEDIA 

Kgf. 

SOBRECARGA CONCLUSÃO 

Abate e 

Evisceração 

H 52,3  Compatíveis  
 

M 38 

Espostejamento H 42,6 18% Atividades ≠ 
homens e  
mulheres. M 31 

Embutimento 

de massas 

H 42 12,5% Atividades ≠ 

homens e  

mulheres. 
M 30 

Preparo de 

massas 

H 42 33% Atividades ≠ 

homens e  

mulheres. 
M 30 

Embalagem 

Granada 

H 44,6  Compatíveis  
 

M 27,6 

Presuntaria H 45,6  Compatíveis 

M Não havia 

M Não havia 

Fonte: Elaborado com dados do trabalho de DEFANI (2007) 
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TABELA 7: Media dos resultados dinanometricos de homens e mulheres, entre 19 

e 34 anos, nos setores da área de frangos 

AREA DE FRANGOS 

Recepção, 

Pendura e 

Abate 

H 44,7 3% Compatíveis  a 

apenas 51% (mais 

jovens) 
M Não havia 

Escaldagem e 

evisceração 

H 43,6 8% (às vezes) Em partes 

compatíveis M 33,6 

Pendura, Chiller 

e embalagem 

H 43 7,9% Alguma atividades 

devem ser 

especificas a 

mulheres 

M 30,6 

Espostejamento H 43 6% Atividades ≠ 

homens e  

mulheres. 

M 30 

Embalagem 

secundaria 

H 43  Compatíveis 

M Não havia 

Fonte: Elaborado com dados do trabalho de DEFANI (2007) 

TABELA 8: Media dos resultados dinanometricos de homens e mulheres, entre 19 

e 34 anos, nos setores da área de perus 

AREA DE PERUS 

Recepção H 46,6 75% Não compatível com 

a capacidade física 

dos trabalhadores 
M Não havia 

Evisceração H 44,8  Compatíveis 

M 34,3 

Espostejamento  H 44,6  Compatível 

M 36,3 

Embalagem 

secundaria 

H 45  Compatíveis 

M Não havia 

Embalagem 

secundaria 

H    

M  

Fonte: Elaborado com dados do trabalho de DEFANI (2007) 
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2. 2.3 Apicultura 

 

Em Nepal, as mulheres não eram envolvidas tradicionalmente na 

apicultura. As razões são variadas, entre elas, a sua grande carga de trabalho, o 

que deixa pouco tempo para actividades extras. No entanto, embora as mulheres 

em Nepal raramente, são responsáveis pela apicultura, elas são geralmente 

envolvida no processamento e comercialização de mel e outros produtos apícolas 

(AHMAD et al., 2011).  

 

2.2.4 Bovioncultura de leite 

 

Embora se tenha conhecimento de que a produção de leite no Paraná 

está fundamentada na utilização da mão de obra feminina, isto não implica que as 

mulheres sejam consideradas responsáveis pela gestão dos estabelecimentos 

onde se desenvolve a atividade. Dessa forma, apurou-se que aproximadamente 

93% dos responsáveis pelas propriedades leiteiras do Estado são do sexo 

masculino (IPARDES, 2009). 

A mão de obra feminina assume papel importante em propriedades de 

economia familiar (Tabela 9). É utilizada em aproximadamente um terço dos 

estabelecimentos. As esposas executam trabalhos relacionados com a ordenha 

dos animais, fabricação de derivados, como queijos e doces de leite, trato dos 

animais, lida com os bezerros e limpeza dos utensílios (ZOCCAL et al.,2004).  

TABELA 9 – Jornada de trabalho na atividade familiar leiteira  

 

Fonte: SILVA (2008) 
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Em 25 propriedades localizadas em Florianópolis – SC, entre pequenas 

(03), médias (11) e grandes (11), 84% são mulheres envolvidas no processo de 

ordenha dos animais, além de todos afazeres domésticos. Sendo que a ordenha 

em 40% das propriedades é realizada exclusivamente pelas mulheres. Já, em 

32% das propriedades as mulheres recebem ajuda dos filhos e filhas, e em 12% 

elas recebem ajuda dos maridos. Os homens são responsáveis pela ordenha em 

16% das propriedades (SANDRIN, 2007). 

A divisão do trabalho dos estabelecimentos de São João – PR está 

relacionada à força física, como pode ser observado na tabela 10. Dessa maneira 

os homens são responsáveis pelos trabalhos mais pesados; em contrapartida as 

mulheres realizam dupla jornada de trabalho (SILVA, 2008). 

TABELA 10 – Divisão do trabalho, por membro, da família voltada para atividade 

leiteira em São João-PR 

 

Fonte: SILVA (2008) 
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2.2.5 Floricultura 

 

No estado do Rio de Janeiro, o setor é responsável por 3.281 

empregos diretos, dos quais 72% permanentes e 28% temporários, sendo 82% de 

mão de obra masculina e 18% de mão de obra feminina (COSTA et al., 2006).   A 

aplicação de mão de obra feminina, com destaque para os municípios de Bom 

Jardim, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Sumidouro, Petrópolis, como os maiores 

empregadores de mulheres na floricultura (CARDOSO et al., 2010 ).  

Uma característica importante, assim como ocorre na fruticultura, é a 

utilização da mão de obra feminina no cultivo de flores e plantas ornamentais, 

uma vez que a sua produção requer cuidado e atenção, principalmente no 

momento da colheita (ESPERANÇA et al., 2011). 

No estado do Espírito Santo, no processo de produção de flores e 

plantas ornamentais observa-se o predomínio do trabalho familiar e do emprego 

da Mao de obra feminina (56% da força de trabalho). Muitas vezes, os homens 

planejam a produção e a comercialização, mas quem desenvolve o trabalho 

agrícola de plantio, tratos manuais e colheita são as mulheres, ficando o homem 

encarregado da comercialização. Porém há casos em que a própria mulher se 

encarrega de todas as etapas e os homens se envolvem com outras atividades 

mais tradicionais da propriedade, tais como: produção cafeicultura, horticultura, 

produção de leite e reflorestamento com fins comerciais (TOMAZ & NEGRELLE, 

2007) 

 

 

2. 2.6  Fruticultura 

 

Segundo RIGO et al. (2007) as culturas que mais empregam mão de 

obra são a uva e manga. A poda e outros tratos culturais interferem, inclusive, na 

escolha de trabalhadores homens ou mulheres, por estes possuírem diferenças 

de capacidades para determinadas atividades. 
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Na área de fruticultura a mão de obra feminina é utilizada 

principalmente na época da colheita, da seleção e da embalagem dos frutos, este 

trabalho é sazonal e de preferência dos empresários da fruticultura, pois, além de 

ser barata e “delicada”, não possui obrigação legal. A semeadura e as atividades 

do plantio também são realizadas por mulheres (CUNHA, 2006). 

A adubação de fundação, pulverização, capina, poda e amarrio de 

galhos sobressalentes são atividades consideradas mais “pesadas” e 

tradicionalmente desempenhadas pelos homens. As atividades consideradas 

mais “leves” e tradicionalmente desempenhadas pelas mulheres são a desbrota, 

pinicado, raleio, desfolha, limpeza e classificação dos cachos (GRANJA, 2006); 

como pode ser observado na tabela 11. 

TABELA 11 – Inovações Tecnológicas e Divisão sexual do trabalho em vinícolas. 

 
TÉCNICAS E PRÁTICAS 

USUAIS 

 
TÉCNICAS E PRÁTICAS ATUAIS 

Irrigação por sulco 

Trabalho de homem 

Irrigação por micro-aspersão 

Trabalho de homem 

Adubação 

Trabalho de homem 

Fertirrigação: 
é o adubo já dissolvido na 

irrigação. 

Trabalho de homem 

Pulverizador costal 

Trabalho de homem 

Arbus: é um tanque de 
pulverização para aplicação de 

defensivos dissolvidos na 
água. 

Trabalho de homem 

Uso de tesoura 
para o raleio da uva 

Trabalho de mulher 

Uva sem sementes: reduz 
o trabalho do raleio. 

Trabalho de mulher 

Raleio químico na uva com 
sementes:  

reduz a mão de obra utilizada 

Trabalho de mulher 

Uso da enxada 

Trabalho de homem 

Uso do trator 

Trabalho de homem 

Fase pós-colheita: a 
lavagem, seleção e 

embalagem são feita 
manualmente 

Trabalho de mulher 

A lavagem, secagem e 
classificação  

das frutas é feita com o 
computador. 

Trabalho de homem 

 
Fonte: CAVALCANTI & SILVA (1999) 
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Vinte um (7%) dos 283 trabalhadores rurais entrevistados por BEDOR 

et al. (2009) relataram ter sofrido intoxicação por agrotóxico, diagnosticada por um 

profissional da saúde, pelo menos uma vez na vida. Esses produtores são em sua 

maioria homens (86%), com idade entre 21 a 71 anos e média de 36,9 anos 

(±11,9). 

 

 

2.2.7 Suinocultura 

 

De acordo com PIOVESAN (2009), no município de Frederico 

Westphalen – RS, houve a união de duas agricultoras familiares para trabalhar 

em sistema integrado de suinocultura, onde, cada suinocultora era responsável 

pela alimentação dos suínos, limpeza do chiqueiro, anotação das informações, 

como quantidade de ração usada em cada horário, durante uma semana. 

 

 

2.3 Especificidades da Mulher 

 

2.3.1 Abate de animais 

 

Nos últimos anos vem se observando o aumento das contratações de 

mulheres pela atividade industrial (FIGURA 3 ), antes tradicionalmente ocupada 

por homens. A explicação é para o maior detalhismo e perfeccionismo, 

características típicas das mulheres, entre eles a maior paciência para trabalhos 

repetitivos e que exigem cuidados especiais. Também pode-se observar um 

aspecto fisiológico, já que o tamanho da mão das mulheres é menor que a dos 

homens, o que facilita para o corte específico das aves. Outra característica 

predominante na indústria avícola e que facilita a inclusão feminina no mercado é 

o trabalho em apenas um turno (AVEWORLD, 2010).  
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FIGURA 3– Distribuição dos trabalhadores/as por ano de admissao 

Fonte: GRAF (2009) 

 

2.3.2 Qualidade do leite 

 

Para NÚSSI & PAIVA (2005)  a presença feminina na ordenha, embora 

não exclusivamente, está bem relacionada à melhoria nas práticas de higiene, 

limpeza e, em última análise, com a qualidade do leite obtido. Como pode ser 

observado no trabalho de HALTIA et al. (2006) que ao analisar a prevalência de 

mastite em 25 rebanhos leiteiros, na Estônia, observou que rebanhos em que 

mulheres são proprietárias e participantes da ordenha, apresentaram menor 

índices de mastite. 
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Porém, SANDRIN (2007), em relatório de estágio, constatou que nas 

propriedades onde exclusivamente as mulheres fazem à ordenha, a (CCS) média 

no mês de setembro foi de 798,5 milhões de células, enquanto onde os homens 

ordenham este valor ficou em 434,75 milhões de células. Isto talvez esteja 

relacionado a uma maior participação do homem em palestras e cursos 

promovidos pelas entidades que atuam junto à atividade. 

 

2.3.3 Qualidade de frutas 

 

No que se refere ao tipo de colheita, o mais utilizado é a colheita 

manual, até nos países de primeiro mundo, pelas vantagens de provocar menos 

danos aos produtos, menor investimento capital e seleção acurada da 

maturidade. A colheita manual não necessita de mão de obra especializada como 

na colheita mecânica e nem causa danos aos produtos, pois neste último provoca 

um impacto dos frutos em uma superfície dura no ato da colheita, vibrações e 

atrito entre os próprios frutos, causando perdas na qualidade e vida de prateleira 

destes produtos (SENHOR et al., 2009).  

TOCHETTO et al. (2010) observaram que a parcela mais expressiva 

das perdas na produção (70,45%) ocorre no manuseio da colheita do produto, 

enquanto que as perdas demais (29,55%) ocorrem no transporte da propriedade 

rural até o estabelecimento comercializador desses produtos. 

BRANCO & VAINSENCHER (2002) afirmam a preferência do 

empresariado dessa região em empregar mão de obra feminina por considerá-la 

mais criteriosa, delicada e produtiva. 

Segundo RIGO et al. (2007) a uva exige considerável nível de 

habilidade e delicadeza como pode ser observado na tabela, em que percebe-se 

a predominância de mulheres, que representam 51,6%, enquanto os 

trabalhadores representam 48,4%.  
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TABELA 12 - Áreas cultivada, total e relativa, e mão de obra das propriedades 

agrícolas produtoras de frutas. 

 

Fonte: Adaptado de RIGO et al. (2007) 

 

2.3.4 Emprego de tecnologias 

 

É provável que o funcionamento das tecnologias agropecuárias seja 

melhor quando as mulheres estiverem presentes nas etapas de capacitação, uso 

e desenvolvimento tecnológico, visto que quanto maior a participação das 

mulheres em sociedades cooperativas, melhor a aceitação da ideia, 

conhecimento e benefícios gerados entre os membros. Porem é possível que a 

importância da mulher neste contexto esteja sendo negligenciada, sendo 

necessárias linhas de crédito e cursos específicos para que elas potencializem 

seu envolvimento na produção animal (AYORADE et al., 2009; GORDO, 2011) 

Já para NÚSSI & PAIVA (2005) na progressão de um sistema balde ao 

pé para outro com captação de leite canalizado, atribui-se, entre outras 

vantagens, a possibilidade de operar com mão de obra feminina, uma vez que os 

latões pesados são eliminados, facilitando o manejo. 

VIDAL (2011) observou ao caracterizar a diversidade do trabalho 

feminino no manejo agropecuário, que o grupo cinco (G5) é o único em que as 

mulheres não são responsáveis pelas aves e suínos, mais sim pelo manejo com 

pequenos ruminantes (suas filhas), pela horta e pomar ajudadas pelo marido e 

outros serviços; inexiste mecanização de qualquer tipo, conforme tabela 13. 
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TABELA 13– Disponibilidade de fatores de produção 

 

Fonte: VIDAL (2011). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É difícil precisar o papel da mulher no âmbito rural e em específico no 

trabalho agrícola, devido os vários fatores que influenciam as relações de gênero 

e com isso a divisão sexual do trabalho, principalmente na propriedade familiar, 

que apresenta diversas respostas dentro de uma mesma comunidade. Nestas 

propriedades os membros da família se ajustam na responsabilidade das tarefas 

diárias de acordo com suas relações interpessoais. 

 Alguns aspectos relacionados à biologia e fisiologia dos indivíduos de 

cada sexo devem ser considerados ao designar determinados serviços, ficando 

claro que os direitos de cada indivíduo ao trabalho é igual, porém as funções se 

fazem diferentes.  

É evidente que as mulheres ainda sofrem com a desigualdade de 

gêneros no sistema patriarcal capitalista que vivemos. Porém políticas voltadas ao 

empoderamento e inserção das mulheres no mercado de trabalho são cada vez 

mais frequentes. A não participação destas mulheres em reuniões e capacitações 

limita a ação destas políticas. 
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