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Contextualização da pesquisa  

 

A Comunidade Rural de Saquinho, localizada no município de Inhambupe-Ba, 

desde a sua fundação, tem sido um lugar onde se experimenta resultados do 

engajamento feminino na luta por conquistas fundamentais para a comunidade.  Neste 

espaço, nasceu a Associação de Mulheres Rurais de Saquinho e Região- AMRSR. 

Grandes figuras femininas se formam dentro dessa organização, e também garantes 

conquistas lideradas por essas mulheres são concretizadas para o bem da coletividade. A 

identificação da existência e resistência deste grupo abriu possibilidades de investigação 

sobre os modos de articulação que rege as ações, organizações e o funcionamento da 

associação em questão.  Partindo desta perspectiva,  esta pesquisa se insere nos estudos 

dos letramentos, à medida que se busca investigar os impactos sociais das práticas 

letradas na atuação política e social das participantes da Associação de Mulheres Rurais 

de Saquinho e Região. Os teóricos-metodológicos da pesquisa levou em conta a 

discussão que compreende os letramentos a partir de uma perspectiva política e 

ideológica, contemplada na malha teórica produzida por Brian Street (2014), Kleiman 

(2013) e Magda Soares (2011). 

A condução teórica subsidiou caminhos para compreender de que forma os 

letramentos produzidos na AMRSR podem contribuir para o empoderamento dessas 

mulheres. Contudo, tornou-se necessário a abordagem teórica e discursiva que 

contempla os marcadores sociais desse grupo que forma a associação. A mulher rural é 

um deste marcador que diferencia e categoriza este grupo, o que exigiu uma discussão 

de gênero, inicialmente, direcionada pelas reflexões de Ângela Davis (2009), Michele 

Perrot (2016) e Pierre Bordieu (2013). As relações de gênero dentro do espaço do 

campo, o legado histórico da mulher negra dentro das características de luta e militância 

e as construções culturais que determinavam a hegemonia masculina, assim como outras 

questões, dialogaram com as várias discussões apontadas durante o desenvolvimento do 
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trabalho, como as entraves que inviabilizam ascensão da mulher rural, as rupturas que 

emergem do movimento de mulheres e os mecanismos que instrumentalizam o trabalho 

do grupo.   

Diante da análise de dados, foi possível traçar discussões e fornecer subsídios 

teóricos que compreendam os letramentos como ferramentas que auxiliam o 

desenvolvimento do grupo através da apropriação de práticas sociais de escrita, leitura e 

saberes experienciais que potencializam a formação de uma associação de mulheres. Os 

letramentos que instrumentalizam o protagonismo feminino local se desdobram dentro 

das mudanças e rupturas capazes de gerar uma ascensão, tanto da comunidade, como 

das mulheres em suas relações familiares, comunitárias, trabalhistas e pessoais. Assim, 

podemos pensar esses letramentos como uma construção de uma formação feminista 

que surge como um contraponto aos modos institucionalizados de discussão de gênero 

que não ultrapassam os muros acadêmicos. É neste sentido que a compreensão do 

impacto das práticas letradas utilizadas na Associação de Mulheres Rurais de Saquinho 

e Região pode fomentar ações e discussões sobre a formação de associações 

comunitárias de mulheres rurais e suas possibilidades de ascensão e visibilidade.  

 

O movimento de mulheres de Saquinho: espaço de emancipação instrumentalizado 
a partir das práticas letradas 

 

Os movimentos sociais têm ganhado notoriedade nos últimos anos. Esta cultura 

política vem sendo ampliada nos mais diferentes âmbitos sociais - ocupações escolares, 

grupos feministas, movimentos partidários, movimento negro, lgbt, entre outros. Cada 

um desses movimentos imprime particularidades, pautas diferenciadas e modos de 

organização heterogêneos. Dentro desses modos de organização, estão os 

agenciamentos organizados por diferentes formas de conduzir ações e debates. 

A partir das discussões sobre as características particulares de cada movimento, 

especificamente do movimento de mulheres rurais, torna-se pertinente analisar como as 

práticas letradas têm sido utilizadas para atividades de ações, discussões e projetos 

dentro da associação em questão. Para isso, é preciso buscar uma compreensão dos 

fenômenos letrados dentro de estudos dos letramentos sociais. Essa base teórica está 

amplamente comtemplada nos trabalhos de Brian Street (2015) e Ângela Kleiman 

(2001/2016). Ambos utilizam uma literatura sensível para analisar e discutir como as 

pessoas utilizam o letramento e o que ele significa em suas vidas diárias. Esses estudos 
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nos encaminham para uma compreensão que entenda os letramentos como fenômenos 

que tenham relação com as práticas de escrita e leitura dentro das atividades de 

interações sociais.  Nesta perspectiva de compreensão, tona-se necessário a superação 

dos equívocos que colocam letramento e alfabetização dentro de uma mesma denotação.  

Superando tais equívocos,  podemos relacionar os fenômenos de leitura e escrita 

dos grupos de movimentos de mulheres rurais com as definições de Street a respeito dos 

significados de “eventos de letramento” e “práticas de letramento”. ( STREET, 2015, p. 

173-174):  

 

Evento de letramento é considerado como qualquer ocasião em que 
um fragmento de escrita integra a natureza das interações dos 
participantes e seus processos interpretativos. Emprego ‘práticas 
letradas’ como um conceito mais amplo, alçado a um nível mais 
elevado de abstração e referindo-se a comportamentos e 
conceitualizações relacionados ao uso da leitura e /ou da escrita. 

 

  Quando nos referimos às práticas de letramento, definido de Street(2015), 

estamos incluindo práticas sociais, saberes e formação que estão ligadas à leitura e à 

escrita em termos abrangentes. A partir daí, podemos partir do pressuposto de que os 

letramentos estão ligados as mais variadas práticas sociais, e que por isso, eles 

impactam na atuação social e política dos sujeitos sociais. Assim também, podemos 

considerar que os impactos do letramento modificam e produz as ações dos movimentos 

de mulheres rurais em sua construção identitária. 

Dentro desse movimento existe um diferencial social quando nos referimos às 

mulheres rurais. Ao falarmos de mulheres rurais, não poderíamos deixar de pensar nas 

particularidades letradas desse grupo. Existem aí algumas diferenças nas práticas de 

letramento, de domínio da escrita e da leitura, quando comparamos aos outros grupos 

sociais, principalmente, aqueles que tiveram mais e melhores oportunidades de acesso 

aos bens culturais e também a uma escolarização como prioridade. Desse modo,  

precisamos entender que a ruralidade sempre esteve ligada ao trabalho, e, talvez por 

isso, a educação escolarizada tenha permitido diferenciações em relação às experiências 

letradas de outros grupos.  

É nesse sentido que propomos as discussões de letramento numa perspectiva 

ideológica, pois segundo Kleiman (2001, p. 54), “A concepção do modelo ideológico do 

letramento, afirma que as práticas letradas são determinadas pelo contexto social”.  
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Assim sendo, a análise do contexto social das mulheres rurais nos leva a uma 

compreensão diferenciada dos letramentos utilizados por elas.  

A formação da AMRS sempre esteve ligada às conquistas fundamentais para a 

vida da Comunidade de Saquinho, e antes mesmo de ser um espaço de resistência contra 

as opressões da cultura machista, esta organização é, em primeiro lugar, o espaço em 

que se estabelece objetivos e metas, a partir de interesses e necessidades da 

coletividade. Ainda assim, podemos perceber de imediato os possíveis desdobramentos 

das lutas dessas mulheres dentro das relações de gênero, já que o protagonismo e a 

liderança feminina, nas mais importantes conquistas da comunidade, apontam para 

sinais de ascensão e visibilidade da mulher. 

Mais uma vez remetemo-nos a proposta do entendimento do letramento, pois 

veremos, nesta observação do espaço de luta das mulheres rurais, o uso da escrita e da 

leitura como prática social. Isso porque podemos ter a ideia da utilização de 

instrumentos escritos para as mais variadas atividades e ações do grupo, como atas, 

estatutos, requerimentos, solicitações, cartazes e textos diversos. Além disso, diante do 

estudo dos letramentos sociais, abrange-se nesta seara a apropriação de conhecimentos 

experienciais e discursivos.  

Para fundamentar a colocação acima, que amplia a visão de letramento como 

instrumento para ação política, apresentamos a seguinte reflexão de Magda Soares 

(2001, p.27): 

O letramento está associado aos muitos conhecimentos que se 
desenvolveram, a partir da escrita e com a escrita, como grandes 
campos de saber. Estes conhecimentos se organizam de modos 
diferentes, com textualidades heterogêneas e estão associados a 
conteúdos diversos [...]. Sua apropriação deve estar relacionada aos 
efeitos que garantem a capacidade de integração e emancipação do 
sujeito letrado.  

 

A partir disso, percebemos a possibilidade de existência de sinais de ascensão e 

emancipação das associadas, enquanto mulheres que utilizam as práticas letradas 

possíveis por elas nas atividades do grupo. É neste sentido, que visualizaremos a 

formação de mulheres em condição de vulnerabilidade social, através da ampliação e 

desenvolvimento das habilidades letradas que objetivam o desenvolvimento 

comunitário e pessoal de cada uma delas.  

Letramentos e gênero: diálogos que se cruzam  
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Discutir letramentos dentro da formação de um grupo de mulheres rurais requer 

uma introdução teórica que abarque os marcadores sociais embutidos nos temas: mulher 

e ruralidade. Para isso, é preciso um trabalho que leve em conta a escolha e seleção de 

produções acerca das discussões de gênero, dentro de uma perspectiva social, 

geográfica e cultural. Entendendo estes três pontos através de uma relação estreita entre 

eles. 

Não podemos fugir da história social e cultural da mulher do campo para pensar 

as trajetórias de construções sociais as quais estiveram e estão inseridas. Michelle Perrot 

( 2016), na sua obra Minha história das mulheres, traça o percurso das mulheres em 

diferentes abordagens e tempos históricos sociais e culturais.  Uma desses breves 

análises está relacionada à mulher do campo, sinalizando as mudanças que ocorreram 

neste espaço.  

 

Por muito tempo, aparentemente imóvel, a vida nos campos muda, e a 
das mulheres também. Por influência do mercado e das comunicações. 
Pela industrialização. Pelo êxodo rural. Pelas ações das guerras, 
principalmente a de 1914-1918, que escravizou o campo de seus 
jovens e transferiu uma parte de suas tarefas e de seus poderes para as 
mulheres: elas aprenderam a lavrar a terra, gesto viril, e a gerenciar 
seu negócio (PERROT, 2016, p. 113). 

 

Longe da tentativa de generalizar todas as mulheres dentro dessas mudanças 

sociais, podemos concordar com percepção de Perrot (2016), quando associamos o 

movimento das populações rurais para a cidade e as consequentes novas atribuições 

relacionadas às mulheres do campo. Estas mudanças já começam a acentuar as 

diferenças entre essas mulheres. A mulher do campo começa a assumir outras tarefas e 

atividades, enquanto liderança familiar.  Essa característica de liderança vai, aos poucos, 

rompendo os muros domésticos e familiares, e vai tomando a comunidade e o âmbito 

público. É neste sentido, que podemos visualizar o geminar da luta das mulheres rurais 

através da criação de associações.  

Traremos como colaboradora desta pesquisa, a atual presidenta da Associação de 

Mulheres Rurais de Saquinho e Região, D. Sônia. E antes da sua entrevista de carácter 

(auto)biográfico, ela relata como se deu a formação da AMRSR dentro da comunidade 

de Saquinho. 
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Depois da fundação da capela aqui na comunidade, a gente se reuniu 
para formar a primeira associação da comunidade, que foi a 
Associação Comunitária dos Produtores Rurais das Regiões de 
Saquinho e Gravatá, mas aí todo trabalho era feito pelas mulheres. A 
gente fazia rifa, arrecadava dinheiro. Em tudo as mulheres que fazia. 
Até a construção da estrada que liga Quizambu a Saquinho foi nós que 
correu atrás e conseguimos. Depois, a gente resolveu criar a 
associação só de mulheres. ( D. Sônia – Entrevista narrativa). 

A narrativa nos mostra e nos revela traços de uma nova organização sexual do 

trabalho. Poderíamos chamar de trabalho localizado, pois os homens se deslocam para 

fora da comunidade, onde encontram oportunidade de emprego, enquanto grande parte 

das mulheres realiza um trabalho dentro do espaço da comunidade. Nesta organização, 

as mulheres tornam-se as principais protagonistas do desenvolvimento dos seus espaços 

de identidade, moldando e transformando seu território. Um produto desta construção 

identitária fortalecida pelo trabalho das mulheres de Saquinho está destacado no 

seguinte trecho da narrativa de D. Sônia.  

Agora hoje todo mundo fala bem do Saquinho e todo mundo quer ser 
do Saquinho. Já quer pertencer. Hoje a visão é outra. Porque eles 
acham que o Saquinho hoje é a comunidade mais desenvolvida. O 
Saquinho é bem representado. A comunidade mais representada como 
religião, política... o Saquinho é disputado. ( D. Sônia – Entrevista 
narrativa) 
 

 

Ainda a com a inserção da mulher no chamado trabalho produtivo, as mulheres 

rurais que, por inúmeros motivos, continuaram na esfera privada e local, conseguem 

criar atividade e ações que fortalecem a construção identitária. Esta afirmação fica 

evidenciada no excerto textual acima, pois revela o sentimento de pertencimento de 

jovens que percebem e usufruem das conquistas da sua comunidade, do seu espaço. 

Neste sentido, podemos entender que as identidades são produtos dos territórios que se 

organizam e realizam ações para o desenvolvimento do espaço social.  

Consideramos que essa luta referida é um desdobramento de tantas outras lutas 

travadas por mulheres para as conquistas de importantes direitos civis, políticos e 

sociais no Brasil e no mundo. A luta pelo direto ao voto, pelo fim do sistema 

escravocrata, por direitos às melhores condições no trabalho, por direitos sexuais e 

reprodutivos, além das lutas constantes alavancadas pelo movimento feminista contra o 

machismo e a misoginia, são exemplos do engajamento feminino, que nos faz pensar na 

feliz constatação de uma forte característica atribuída à mulher. 
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Podemos nos referir a um legado de luta e resistência que se mantém presente 

nas várias agendas dos grupos formados por mulheres, entendendo esses grupos na 

heterogeneidade que lhes contemplam. No entanto, podemos associar a luta da mulher 

negra às essas características, contextualizando como o marcador social da presidenta da 

AMRSR, D. Sônia, e das associadas, que são, em sua maioria, mulheres negras. 

Estabelecendo essa relação entre corpo e luta, Ângela Davis, a partir de uma análise 

sobre a condição da mulher negra escravizada, reflete e afirma:  

 

Tomamos conhecimento de que essas mulheres escravas passaram 
para as suas descendentes nominalmente livres, um legado de trabalho 
pesado, perseverança e auto-resiliência. Um legado de tenacidade, 
resistência e insistência na igualdade sexual. Um legado que fala das 
bases de uma nova natureza feminina. (DAVIS, 2016.p. 3) 

 
Essa nova natureza feminina é caracterizada pelo papel fundamental da mulher 

negra na luta pela liberdade e emancipação de toda sociedade. Esta característica é 

marcada no trabalho mobilizador de D. Sônia. Trabalho este que impulsiona o 

desenvolvimento de toda comunidade. Este traço pode ser comparado com o papel 

desenvolvido por mulheres negras em suas comunidades, como destaca Ângela Davis.   

 

Precisamente através do empenho do trabalho penoso, que foi sempre 
uma expressão central na condição social de inferioridade das 
mulheres, que a mulheres negras acorrentadas podiam ajudar a 
estabelecer as bases de alguns níveis de autonomia, para elas próprias 
e para seus homens. Mesmo que ele sofresse debaixo da opressão 
única como mulher, ela impulsionava o centro da comunidade 
escrava. Ela era, por isso, essencial à sobrevivência da comunidade. ( 
DAVIS.2016.p. 20) 

  

 Assim como nas comunidades escravizadas, as mulheres da AMRSR também 

protagonizaram a luta pelo desenvolvimento do seu território, como foi colocado acima 

na narrativa de D. Sônia. Isso confirma mais uma vez, o que já é historicamente 

colocado, mas velado por alguns mecanismos de invisibilidade: a mulher sempre esteve 

à frente das grandes lutas e conquistas sociais.  

É possível visualizar mudanças nas formas de organização social e familiar das 

mulheres de Saquinho: a liderança do trabalho comunitário anuncia uma tendência para 

a ascendência feminina, pois o protagonismo realizado por elas pode mexer nas relações 

de poder estabelecidas na comunidade. No entanto, o protagonismo político do 
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movimento de mulheres de Saquinho tem sido controlado e, de certa forma, vigiado 

para que não se estenda ao ponto de causar um “desconforto” às estruturas patriarcais.  

A afirmativa a cima é baseada na análise de uma parte da narrativa de D. Sônia, 

a qual comunica a reprovação de grande parte da comunidade diante da sua tentativa de 

estender o seu trabalho de gestão comunitária para a instância institucionalizada de 

poder político: 

 

Aqui não tinha vereador, e eu achava que a comunidade só ia pra 
frente se tivesse um vereador ali, e eu fiz um vereador aqui na 
comunidade. Ao invés de ser eu, com essa história de não ter dinheiro, 
porque as pessoas diziam, “o que é que ela vai fazer? Não tem 
dinheiro, não tem carro, não tem nada...”. Então eu fui e dei a minha 
chance para um companheiro. Ele não saiu pra fazer nada, mas eu saí 
de porta em porta pedindo voto para ele. Ele ganhou duas vezes, mas 
só que não me reconheceu. E eu continuei o meu trabalho. Aí na 
terceira vez, ele saiu de novo, aí eu disse: “Agora eu vou ver pra que 
eu sirvo”. Meti a cara também. Aí foi dessa vez que ele não ganhou, e 
tive duzentos e vinte votos. Mas, “mulher não pode exercer na 
política”, no segundo ano que saí, já saí com mais dois homens, que 
era pra eu não saí. Quando foi agora, eu falei: “Vou sair”. “A minha 
chance é essa”, porque apoiando o prefeito era a minha chance, mas 
saiu mais três homens, como quem diz: “Mulher não manda”. Aí meu 
filho disso: “Mas mãe, a senhora saia desse meio”. Eu disse: “Não 
saio!”. “Dez votos que eu tiver, esses votos são meus”. Saíram mais 
três homens pra me derrubar. Não tive a honra de ser vereadora, mas 
sou reconhecida pelo prefeito que me deixou como representante dele 
aqui na comunidade. (D. Sônia – Entrevista narrativa). 
 

 A tentativa de D. Sônia em ser eleita vereadora da cidade de Inhambupe 

foi barrada pela sua condição de mulher, a qual, culturalmente e historicamente, 

estabelece os papéis sociais que devem ser desempenhados por ela. De forma 

geral, sabemos que esses papéis são divididos de acordo com as categorias de 

gênero, raça e classe social.  

A construção cultural dos papéis sociais atribuídos ao homem e a mulher 

tem raízes profundas, e requer, ainda hoje, uma luta que busque a desconstrução 

desses paradigmas. Ainda que de forma lenta e insuficiente para um quadro real 

de equidade de gênero, as mulheres vêm conquistando espaço em alguns setores 

da sociedade. Exercem atividades que antes não lhes eram permitida, e exercem 

com excelência, pois não há desqualificador justificável que possa estar 

relacionado ao gênero.  
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O exemplo de articulação, a mobilização, o pensamento coletivo e a 

reponsabilidade ética e social que a AMRSR demonstra no trabalho comunitário, 

podem ser considerados um pré-requisito fundamental para colocar D. Sônia na 

execução de um cargo eletivo, o que iria garantir a representação da comunidade 

junto às decisões e elaboração de políticas públicas que contribuíssem para o 

crescente desenvolvimento do local. 

Existem argumentos baseados em uma teoria do patriarcado que 

justificam uma suposta inaptidão feminina para assuntos políticos. Bourdieu 

(2002, p.80) confirma esta posição na citação seguinte:  

 

Para conseguir realmente obter uma determinada posição, uma mulher 
deverá possuir não apenas o que é explicitamente exigido pela 
descrição do cargo, mas também todo um conjunto de qualificações 
que os tradicionais ocupantes masculinos atribuem habitualmente a 
esse cargo: uma certa estatura física, um determinado tipo de voz e 
características como a agressividade, a segurança, a “ distância em 
relação ao seu papel”, a autoridade dita natural, etc., para os quais os 
homens foram preparados e treinados tacitamente, enquanto homens.  

 
 

A suporta inaptidão para exercer cargos políticos eletivos é baseada, em grande 

parte, nos atributos masculinos citados acima, e podemos incluir aí os marcadores que 

também negam a conquista de D.Sônia para a atuação na esfera política pública: trata-se 

uma mulher negra e pertencente a uma classe social menos abastada. Seu percurso, 

assim como de toda associação bate-se com os limites impostos pela sociedade 

patriarcal, racista e classicista, o que requer uma luta árdua contra a subordinação que 

lhe é imposta.  

 

Discussões dos “achados” da pesquisa  

A Associação de Mulheres Rurais de Saquinho e Região dispõem de 

documentos jurídicos e formais como o estatuto, atas, requerimentos, cadastros de 

inscrição federal, entre outros. Isso revela que a associação busca um engajamento com 

dispositivos institucionais que são exigidos para participação plena das políticas 

públicas de governo. Este mecanismo para o estabelecimento oficial do grupo pode ser 

percebido na estrutura do estatuto da associação, e mostra a sustentação do movimento 
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enquanto organização local e efetiva, pois o documento rege o funcionamento do grupo, 

os objetivos, a composição dos cargos, suas competências e disposições gerais.  

        A partir dos objetivos descritos no estatuto da associação, podemos perceber que o 

grupo contempla uma agenda ampla e ao mesmo tempo específica para a mulher do 

campo. No entanto, essa especificidade ainda não abrange uma pauta que contemple a 

luta feminista, pois no estatuto da própria associação não há pressupostos e princípios 

de uma política mais abrangente para as mulheres, principalmente para as mulheres 

negras, que compreende um grupo de maior vulnerabilidade, e ainda permanecem na 

base da pirâmide social.  Diante dessa análise, podemos pensar na necessidade de um 

movimento de mulheres de forma integrado, multidisciplinar, no que tange à formação 

política, e que compreenda as demandas da pluralidade desses movimentos. Sendo 

assim, este trabalho surge como um levantamento de propostas de formação que 

integrem a agenda feminista institucionalizada, acadêmica, com as demandas e 

necessidades dos grupos formados por mulheres rurais.  

A análise de outros documentos como as atas e os documentos para concorrer à 

projetos de subsídios do governo mostram que as práticas de letramento são 

ferramentas necessárias para as atividades da associação, e por isso surgem como 

mecanismo de poder que interferem e modificam a relação das mulheres no seu espaço 

social de forma geral. Percebe-se diante da análise dos documentos e da narrativa 

concedida pela presidenta da associação, que parte dessas mulheres tem certa instrução 

que vem de saberes letrados, compreendendo aí, a leitura, a escrita, os saberes 

experiências e vivenciais. No entanto, em partes do processo de escrita de projetos, 

informação burocrática para a participação de políticas públicas notou-se a 

interferência e mediação masculina.  Sendo assim, podemos questionar os impactos da 

hegemonia patriarcal na Comunidade de Saquinho, que embora seja cenário de um 

forte protagonismo feminino, ainda inclina-se para uma interferência masculina nas 

atividades que podem ser exercidas por mulheres, garantindo a autonomia e a plena 

participação nas decisões, ações, atividades e desenvolvimento dos seus espaços e das 

suas vidas. É nesse sentido que a reflexão feita a partir dessa lógica pode estabelecer 

relações entre os letramentos sociais como atributos necessários para a emancipação 

da mulher, pois essas práticas letradas podem ser potencializadas para a formação 

política, desenvolvendo habilidades de escrita, discursivas e de cunho formal e 

institucionalizado.   
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Os letramentos utilizados pelas associadas se revelam como saberes necessários 

para a liderança no movimento de mulheres rurais. E é essa perspectiva, que coube 

nesta pesquisa uma ampliação da compreensão de letramento. Esta compreensão se 

deu a partir na narrativa da presidenta da associação, que ao narrar parte da sua 

história de vida, revela as experiências adquiridas no processo de migração de um 

estado para outro, a experiência de uma mulher negra que sai do interior da Bahia para 

trabalhar como empregada doméstica em São Paulo e a contribuição de pessoas no 

incentivo para a liderança comunitária. Todos esses saberes são considerados como 

saberes letrados que contribuíram para o trabalho da presidenta em questão. Outros 

saberes vivenciais e vindos da experiência das outras mulheres de Saquinhos também 

são fatores de emancipação que precisam ser estudados, refletivos para a identificação 

das potencialidades de cada uma dessas mulheres que já iniciam uma luta pela busca 

de dignidade, equidade de gênero e justiça social.  

Esta pesquisa revelou-se como uma ferramenta para as discussões de gênero, 

ruralidade e letramento à medida que fornece subsídios para a malha teórica que 

compreenda a mulher dentro de um quadro de atuação social que busca a emancipação 

feminina nas estâncias de poder. Diante disso, as (in)conclusões que esta pesquisa 

chegou podem ser fomentos para estabelecer uma luta integrada entre mulheres na sua 

pluralidade. Além de impulsionar projetos de contribuição social que deem visibilidade 

aos movimentos de mulheres rurais, levando em conta os letramentos como ferramentas 

essenciais a essa formação política.   

Os percursos metodológicos utilizados no desenvolvimento desta pesquisa abiu 

leques de possibilidades de discussões e intervenções que darão um sentido mais prático 

para as contribuições de uma pesquisa científica. Nesse sentido, pensar no diálogo entre 

as áreas de conhecimento que esta pesquisa propôs, pois pode contribuir para 

construção de uma formação feminista que surge como um contraponto aos modos 

institucionalizados de discussão de gênero que não ultrapassam os muros acadêmicos. É 

neste sentido que a compreensão do impacto das práticas letradas utilizadas na 

Associação de Mulheres Rurais de Saquinho e Região pode fomentar ações e discussões 

sobre a formação de associações comunitárias de mulheres rurais e suas possibilidades 

de ascensão e visibilidade.  
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