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RESUMO 
O estudo analisou a inserção das trabalhadoras rurais na gestão do SINTRAF 
Serrinha, enquanto processo de fortalecimento da democracia legitimada pela 
diversidade da participação. Seu objetivo foi discutir a participação e  a sua 
dimensão educativa no âmbito do SINTRAF Serrinha. Baseou-se na concepção 
qualitativa de pesquisa, abordagem estudo do tipo etnográfico, com enfoque 
fenomenológico. O trabalho demonstrou que a dimensão educativa da participação 
das trabalhadoras rurais na gestão do SINTRAF Serrinha não  apenas contribuiu 
para o fortalecimento da autonomia das trabalhadoras , como também para o 
aprofundamento democrático da gestão da entidade nas últimas duas décadas do 
século XX. 
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PARTICIPATION OF RURAL WORKWOMEN IN THE MANAGEMENT OF 

SINTRAF SERRINHA: INVENTORY OF A FORMATIVE COURSE 
 
                                                                          

ABSTRACT 
 
This study analyzed the insertion of rural workwomen in the management of 
SINTRAF Serrinha, as a strengthening process of democracy legitimated by a 
diversified participation. Its objective was to discuss the participation and its 
educational dimension in the scope of SINTRAF Serrinha. It was based on qualitative 
conception of research, ethnographic study approach with a phenomenological 
emphasis. This work demonstrated that the educational dimension of the rural 
workwomen’s participation during the management of SINTRAF Serrinha not only 
contributed for the strengthening of the workwomen’s autonomy, but also for the 
democratic deepening of the institution management in the last two decades of the 
20th century.  
 Key words : participation -  education –  democratic-dialogic management 
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1.Introdução 

 

Ao refletir sobre o processo de formação de pesquisadores, desenvolvido pelo 

programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade/PPGEduc, e a 

importância deste para a qualificação de profissionais dos vários Departamentos de 

Ensino da UNEB, sentimos a necessidade de resgatar as experiências que 

constituíram o inventário das referências que gradativamente se agruparam no 

sentido de identificar e analisar a dimensão educativa da participação das 

trabalhadoras rurais na gestão do SINTRAF Serrinha. 

A descrição deste processo de formação foi fundamentalmente importante no 

trabalho, pois refletiu sobre os caminhos de uma transformação acadêmica de base 

antropológica e axiológica, resultante da reflexão sobre a impossibilidade da 

construção do conhecimento ser uma questão neutra. Procuramos dar destaque às 

interfaces e tensões que marcaram a posição da pesquisadora em Educação, uma 

vez  que esta  faz questão de dialogar a partir da perspectiva que destaca o lugar 

onde esteve situada: mulher, de ascendência camponesa, trabalhadora e mãe. Foi 

do ponto de vista das demandas e utopias, forjadas no tempo/espaço do local/global 

em que estivemos inseridas que sedimentamos uma formação que se confundiu 

com a trajetória dessa investigação. A qual se pautou prioritariamente no objetivo de 

identificar e analisar a dimensão educativa da participação das trabalhadoras rurais 

na gestão do SINTRAF Serrinha. 

É importante salientar que parte significativa dos estudos sobre mulheres 

camponesas e/ou trabalhadoras rurais situam-se no campo da análise acerca : da 

conquista da autonomia política , da relação entre gênero e identidade coletiva nos 

movimentos camponeses , da discussão sobre políticas públicas e seus impactos 

sobre as mulheres rurais ,  da análise sobre a mulher e a estrutura fundiária 

brasileira, das relações entre gênero e poder no sindicalismo rural . Tal constatação 

nos remeteu ao fato de que o nosso estudo possui uma singularidade de ordem 

sócio-política e epistemológica. 

Em função da sua especificidade, acreditamos que o nosso estudo pode 

contribuir com o debate sobre a participação social, à medida que trouxe à tona a 

referência de pessoas que por terem ficado à margem do projeto de 

desenvolvimento moderno-iluminista, contribuíram para o histórico debate e a 

histórica luta em torno de um mundo mais inclusivo e capaz de incorporar novos 
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elementos culturais. Consideramos também que a sua relevância situou-se em torno 

do debate da democracia que legitimada pela diversidade da participação se 

confundiu com a própria história da emancipação das trabalhadoras rurais do 

SINTRAF Serrinha, deixando transparecer a dimensão educativa da participação 

social de grupos até então marginalizados na sociedade brasileira. Diante do 

exposto, o presente artigo tem como objetivo apresentar a experiência da pesquisa 

em questão. 

 

2. O caminho de uma tessitura epistemológica. 

 

A investigação “Dimensão educativa da participação das trabalhadoras rurais na 

gestão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares de 

Serrinha”, constituiu-se num momento singular para o exercício, não apenas da 

nossa capacidade de inferência sobre nós mesmas, como sobre questões 

relacionadas a interesses mais amplos, como, por exemplo,  o debate sobre a 

contribuição das mulheres engajadas em movimentos sociais e sindicais para o 

debate, a experimentação e a ampliação do cânone democrático na sociedade 

brasileira contemporânea.  

Nesse sentido, o trabalho investigativo foi realizado com o objetivo de identificar 

e analisar a dimensão educativa da participação das trabalhadoras rurais na gestão 

do SINTRAF Serrinha. Para desenvolver a investigação, formulamos as seguintes 

questões: 

1. Quais os aspectos que definiram a participação das trabalhadoras na 

gestão do SINTRAF Serrinha? 

2. Qual aprendizado obtido pelas trabalhadoras através da participação na 

gestão do SINTRAF Serrinha? 

O estudo foi desenvolvido mediante o diálogo com a literatura focada na 

participação social, analisando o contexto dos movimentos sociais existentes no 

Território do Sisal . Embora nossa análise tenha se apresentado como uma 

construção multirreferencial e retroalimentadora, preocupamo-nos em estabelecer 

três momentos mais ou menos distintos. Com base em documentos como: GÊNERO 

NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS TERRITÓRIOS RURAIS (2003); 

TERRITÓRIO DO SISAL- PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (2007) e Nascimento (2003), entre outros,  introduzimos a 
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discussão. Nesse sentido,  priorizamos a discussão sobre o Território do Sisal como 

forma de indicar o enraizamento identitário do trabalho. Nessa oportunidade, 

lançamos um olhar para o conjunto das especificidades socioambientais e 

sociopolíticas do referido território e que serviram de base para a fomentação dos 

processos participativos protagonizados pelas trabalhadoras e trabalhadores rurais. 

Ainda nesse primeiro momento, discutimos os desdobramentos históricos da 

organização dessas trabalhadoras com vistas à criação de espaços de contestação 

do modelo societal  predominante nas organizações sociais do Território do Sisal.  

Em seguida, nos debruçamos sobre uma questão que começou a ganhar 

visibilidade no contexto das organizações camponesas: a luta pela filiação das 

trabalhadoras rurais aos seus sindicatos. Com base no pensamento de Macedo 

Filho e Regino (2006), Bordalo (2006), Branco (2000), analisamos uma questão que 

começou a ganhar visibilidade no contexto das organizações camponesas: a luta 

pela filiação das trabalhadoras rurais aos seus sindicatos. Sancionada na esfera 

privada, a exclusão das trabalhadoras rurais dos fóruns de decisão transmutou-se 

para a esfera pública, lugar onde também as diferenças biológicas eram tomadas 

para justificar os processos de marginalização que culminaram na negação do 

direito de filiação delas nos sindicatos rurais. Fato este desencadeado em meio à 

luta pela ruptura política com o modelo de gestão imposto à entidade pelo poder 

público municipal.  

Por fim, discorremos sobre o papel da Teologia da Libertação, das CEB’s e do 

MOC na consolidação das bases político-epistemológicas da Educação Popular. 

Momento em que, baseadas no ponto de vista de Menezes Neto (2007), Iokói 

(1996), Nóbrega (1988), entre outros, desenvolvemos o terceiro momento. Na 

oportunidade também discutimos que a interseção entre Educação Popular e a 

gestão pode ter confluído para a consolidação de uma práxis participativa 

diferenciada no SINTRAF Serrinha, após a derrocada do controle do poder público 

municipal. Fato este que nos permitiu antever a dimensão educativa da participação 

social. 

É importante salientar que, embora a investigação não tenha assumido a 

dimensão de uma produção na área de gênero, esse foi um conceito que 

transversalizou e/ou esteve subjacente a nossa discussão em função da sua 

contribuição para a análise das possíveis contribuições da participação das 
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trabalhadoras no processo de aprofundamento democrático da gestão do SINTRAF 

Serrinha e para o desenvolvimento local sustentável. 

Como forma de construir uma interface significativa com o sujeito-objeto da 

nossa investigação, investimos numa metodologia , cuja prioridade foi o aporte 

qualitativo, dentro de uma perspectiva de estudo do tipo etnográfico, abordagem 

etonpesquisa com enfoque fenomenológico. Nesse sentido, a pesquisa de campo foi 

realizada através da coleta de informações originadas de observações diretas e 

entrevistas semiestruturadas. Então, face às evidências colhidas, ao analisarmos os 

processos históricos relacionados ao protagonismo das trabalhadoras e 

trabalhadores rurais na superação da democracia burocrático-patrimonialista do 

SINTRAF Serrinha, foi que concluímos que a consolidação das práticas 

democráticas participativas no SINTRAF Serrinha desencadeou-se de modo mais 

efetivo no final da década de 80. Momento em que coincidiu com o movimento em 

torno da redemocratização do Brasil. Transversalizado pela luta das trabalhadoras 

rurais em torno do direito de filiação, esse processo ganhou contornos diferenciados, 

porque paulatinamente introduziu a discussão sobre as desigualdades entre homens 

e mulheres no cenário sindical rural do município.  

Face aos aspectos que foram discutidos até o momento, concluímos que a 

participação das trabalhadoras rurais na gestão do SINTRAF Serrinha gerou pontos 

de instabilidade, que contribuíram decisivamente para as transformações ocorridas 

no âmbito da ordem democrática prevalecente na entidade. Como vimos, 

historicamente foram as trabalhadoras que asseguraram a vitória da chapa da 

categoria na eleição que encerrou a hegemonia do poder público municipal sobre o 

sindicato. Posteriormente, a inserção das trabalhadoras foi decisiva para a 

consolidação da democracia participativa que orientou a gestão da entidade. E mais 

recentemente, no contexto da nossa pesquisa, ou seja, na gestão de 2008, a 

participação das trabalhadoras rurais gerou eventos implicados ao aprofundamento 

democrático da entidade. 

A partir das informações que colhemos em campo, concluímos que esse 

aprofundamento mostrou-se no modo como essas mulheres conduziram sua gestão. 

Esse modo, pareceu-nos profundamente marcado pela referência socioidentitária e 

político-classista de cada uma. Mas também pela riqueza do legado pessoal, naquilo 

em que tal legado, permitiu-se influenciar pela destradiconalização da vida pessoal.  
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Decorrente da fragmentação da vida social e da emergência sociopolítica das 

questões culturais, segundo Giddens (1996), a destradicionalização da vida pessoal 

trouxe consigo a renovação da dinâmica dos relacionamentos. Baseada na abertura 

e na comunicação cognitiva e emocional, onde os indivíduos precisariam “dar de si 

mesmos” para que a convivência perdurasse, a nova dinâmica dos relacionamentos 

determinou uma guinada na vida pessoal, que, de acordo o autor anteriormente 

referido (1996), estaria alterando as relações no âmbito social mais amplo.  

A pertinência dessa análise (GIDDENS, 1996) para a nossa investigação deu-se 

em função de identificarmos traços relevantes da nova dinâmica dos 

relacionamentos no modus operandi, instituído pelas trabalhadoras na gestão do 

SINTRAF Serrinha. Isto em função de que a investigação demonstrou que sua 

práxis baseava-se: 

a) na concepção do dever enquanto responsabilidade conscientemente 

assumida e recíproca; 

b) na constituição da autoridade negociada que, longe de si constituir numa 

prerrogativa legitimada apenas por uma eleição, consubstanciava-se pela 

igualdade implícita; 

c) na estrutura organizacional que inibia hierarquias fixas, pautando-se na 

criação do maior espaço de debate possível, favorecendo ao 

desenvolvimento da auto-estima e da autonomia. 

Percebemos também que o modelo gestor implementado pelas trabalhadoras na 

gestão do SINTRAF Serrinha foi capaz de traduzir localmente a tendência de 

fortalecimento de uma democracia onde questões como cooperação, solidariedade e 

horizontalidade política, longe de reproduzirem uma abstração universalizante, 

assumiram um traço identitário peculiar, constituindo um exercício cotidiano. Daí a 

constatação de que a ascensão pública das trabalhadoras rurais na gestão do 

SINTRAF Serrinha consubstanciou o fortalecimento de uma democracia, que 

acrescentou valor ao modelo participativo implementado no momento histórico que 

se desenrolou após a superação da gestão controlada pelo poder público municipal. 

De fato, com base nos indícios do processo investigativo, podemos afirmar que a 

participação das trabalhadoras constituiu-se um aspecto relevante para a 

autopoiesis do sindicato. Elas eram presença constante nas esferas da 

administração centralizada e descentralizada, a exceção da presidência e tesouraria, 
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atuavam em todas as secretarias e departamentos, independentemente da função 

de titular ou suplente. Face à indiscutível capacidade de comunicação, as 

trabalhadoras exerciam o papel de mediadoras entre os vários segmentos que 

compunham a entidade. Em razão dessa capacidade de comunicação extrapolar o 

mero repasse de informações, possibilitando, como diria Capra (2002), a 

realimentação do sistema de crenças e valores que compunham a identidade 

coletiva do SINTRAF Serrinha, a atuação delas mostrou-se imprescindível para 

autopoiesis desse sindicato. 

Apesar das trabalhadoras serem as atrizes mais presentes nas assembleias, nas 

reuniões e formações, quem detinha a palavra final era os trabalhadores rurais; os 

quais, desde a tomada do sindicato do controle do poder público municipal, 

ocupavam os cargos de maior poder político-administrativo na entidade. Este 

aspecto refletiu o fato de que, mesmo estando em maior número, as trabalhadoras 

estavam numa aparente desvantagem política com os pares do sexo masculino. 

Ainda assim, apesar da aparente Mesmo estando em certa desvantagem política, 

tanto a pesquisa experimental, quanto a pesquisa de campo denotaram que a 

preocupação central das trabalhadoras não era a disputa por poder, pelo menos não 

o poder decorrente da luta, consolidação e manutenção agressiva de uma 

hegemonia.  

 

3.Considerações conclusivas 

 

Os aspectos que definiram a participação das trabalhadoras rurais no SINTRAF 

Serrinha relacionaram-se com a satisfação em romper com os limites da confinação 

doméstica, alcançando o espaço público do sindicato no âmbito dos novos vínculos 

e trocas que ele poderia possibilitar. Processo esse que possibilitou, além da 

afirmação da  identidade  individual e coletiva como mulher e trabalhadora rural , 

uma luta em torno dos interesses que representavam as principais metas das suas 

comunidades de origem. Daí a nossa constatação de que a participação das 

trabalhadoras rurais na gestão do SINTRAF Serrinha deu-se principalmente em 

função de concepções e valores que extrapolavam o ideário centralizador e 

individualista, voltando-se para uma perspectiva mais horizontalizada e inclusiva de 

gestão.  
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A constatação acima revelou o tipo de relação que as trabalhadoras 

estabeleceram com o espaço público representado pelo SINTRAF Serrinha. Como 

diria França (1996), uma relação onde o ideal de liberdade só seria possível graças 

à presença de outros seres humanos na instituição do espaço público, de forma que 

estes pudessem nele se inscrever por atos e palavras, e como demonstrou a 

investigação, pelo sentimento decorrente do prazer de fazer as coisas com os 

outros. Então, podemos afirmar que as trabalhadoras engajadas na gestão do 

SINTRAF Serrinha instituíram formas de relação com o espaço público que se 

distanciaram do querer subjetivo e emocional naquilo em que esse querer 

representasse uma vontade individual e comprometida com a defesa da 

exacerbação da liberdade individual e do direito à propriedade. 

As concepções e valores que nortearam a participação das trabalhadoras rurais 

na gestão também se implicaram com a consubstanciação dos saberes mobilizados 

para assegurar sua práxis gestora. Ficou claro que esses saberes tiveram que se 

ressignificar, pois que, do ponto de vista técnico, a dinâmica contemporânea 

impunha o domínio de habilidades incomuns para o universo a que as trabalhadoras 

estavam habituadas antes do ingresso no cenário público. Esse desafio, encarado 

com ânimo, parece ter sido dirimido com tranquilidade, pois, diferentemente da 

lógica cartesiana, acostumada ao estabelecimento de hierarquias, de relações 

causais  e do domínio de determinados pré-requisitos; os saberes que as 

trabalhadoras consolidaram no processo participativo mostraram-se 

transversalizados pela diversidade da sua vivência pessoal e socioidentitária. 

Então, como já destacamos anteriormente, à medida que a participação 

desencadeou a reflexão sobre as condições concretas de vida dessas 

trabalhadoras, elas começaram a crer em si mesmas. E, ao assumirem a condição 

de portadoras de direitos, consolidaram o direito de falar por si e pelo coletivo 

feminino que  representavam, e autorizaram-se também a participar da construção 

de outro projeto sindical. Daí o papel da dimensão educativa da participação na 

objetivação do mundo e na assunção da responsabilidade histórica de ocupar o 

espaço público representado pelo SINTRAF Serrinha, ressignificando-o. Desse 

modo, a relevância da  dimensão educativa da participação das trabalhadoras não 

favoreceu apenas as próprias trabalhadoras, como ao SINTRAF Serrinha, que, 

enquanto organização, pode operar a sua autopoiesis, através do aprofundamento 

democrático da sua gestão.  
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Para que esse processo de aprofundamento democrático fosse potencializado, 

no entanto, seria relevante que o sindicato atentasse para a tendência de 

democracia dialógica expressa pela práxis gestora das trabalhadoras, buscando a 

inclusão dessas mulheres nas esferas de decisão, ou seja, nos cargos de 

“cabeceira” e encorajando o aprendizado constante entre as suas gestoras e  

gestores, de forma a acolher novos conceitos, conhecimentos e tecnologias. Nesse 

sentido, acreditamos que aqueles departamentos e secretarias que não trabalhavam 

com aspectos materiais e mensuráveis, e sim simbólicos, como o Departamento de 

Mulheres, o Departamento de Educação do Campo e a Secretaria da Juventude, 

teriam uma contribuição relevante no momento de auxiliar o SINTRAF Serrinha na 

sintonia com as questões culturais e políticas que estariam na ordem do dia do 

mundo contemporâneo. Com base no documento II Plano nacional de Políticas 

Públicas para as Mulheres (2008), inferimos que a análise dessas  questões 

poderiam ser mais aprofundadas através: 

1. do debate sobre a desigualdade entre homens e mulheres para o 

aprofundamento e a ampliação do cânone democrático ; 

2. do estímulo à participação das mulheres nos cargos de liderança política 

e de decisão na gestão do SINTRAF Serrinha; 

3. da formação inicial e continuada das gestoras e dos gestores para o 

enfrentamento da discriminação de gênero e para consolidação de ações 

que estimulem a consolidação de uma cultura de convivência e 

valorização da diversidade representada  pela identidade de gênero , 

raça/etnia , geração, dentre outras; 

4. da formação inicial e continuada das gestoras e gestores para valorização 

da Educação do Campo, enquanto possibilidade de fortalecer a 

identidade camponesa, estimulando a produção e difusão de 

conhecimentos sobre a diversidade entre as trabalhadoras e 

trabalhadores rurais vinculados ao SINTRAF Serrinha. 

Afora as proposições ressaltadas acima, apostando que os limites político-

epistemológicos desse trabalho poderão fomentar as energias que remeterão ao 

desafio da sua superação, recomendamos estudos posteriores que verifiquem se a 

dimensão educativa da participação das trabalhadoras rurais seria um fenômeno 
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presente em outros sindicatos rurais do Território do Sisal e se estaria produzindo 

desdobramentos para o desenvolvimento local sustentável. 

Por fim , no momento em que olhamos o conjunto desse trabalho, fomos 

tomadas por um fascínio especial. Esse fascínio decorreu exatamente da 

possibilidade de, através dele empreitarmos uma operação mais complexa e 

profundamente relevante para o nosso amadurecimento pessoal, acadêmico e 

político: o de uma maior apropriação do nosso eu no conjunto dos seus limites, 

conflitos e valores.  

Desse modo, possibilitada pela difícil tarefa de lermos e interpretarmos nosso 

texto mais profundo à luz de situações que no campo objetivo nos disseram algo 

sobre a beleza e a dor daquilo que éramos, essa investigação nos trouxe a grata 

experiência de transcendência. Transcendência sim, e principalmente de ordem 

pessoal; transcendência sim, e principalmente daquilo que poderia vir a ser uma 

modesta contribuição para o plano social mais amplo. Essa era a nossa expectativa: 

que a aproximação da nossa experiência primária pudesse iluminar a nossa relação 

mulher/mundo/mulher, tornando a tarefa da nossa própria humanização num 

compromisso que nos permitisse ser melhores para nós mesmas e 

conseqüentemente para o mundo em nosso entorno. 
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