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Resumo 

A agricultura familiar é um dos atores-chaves do desenvolvimento rural. A mulher agricultora familiar 

rural é agente-chave e destaca-se na responsabilidade em várias atividades, inclusive na produção de 

tabaco, atividade presente na agricultura familiar, especialmente em unidades agrícolas na região Sul 

do Brasil. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo descrever a pluriatividade das mulheres 

agricultoras familiares que trabalham na produção de tabaco. A pesquisa, caracterizada sob a 

abordagem qualitativa e de caráter exploratório-descritivo, utilizou a entrevista como técnica para a 

coleta de dados. Duas agricultoras, trabalhadoras em propriedades rurais familiares e na produção de 

tabaco foram intencionalmente selecionadas para as entrevistas. A técnica análise de conteúdo foi a 

utilizada para analisar os dados. Os resultados alcançados foram: as mulheres agricultoras iniciaram 

na produção de tabaco após necessidade financeira familiar e permaneceram na atividade por se 

casarem com agricultores produtores de tabaco. Ambas realizam todos os processos da produção do 

tabaco, desde a produção da muda até a comercialização da folha. Atualmente não exercem somente 

a aplicação de defensivos. As mulheres são pluriativas, atuando na produção agrícola da propriedade, 

em hortas, na criação de animais, na produção de panificados, na administração financeira e também 

na realização de atividades não-agrícolas, como na prestação de serviços (corte de cabelo) e na 

revenda de produtos advindos de fora das propriedades para aumentar a renda das famílias. 

Palavras-chaves: Agricultura Familiar. Mulheres Agricultoras Familiares. Pluriatividade. Tabaco 

 

Abstract 

Family farming is one of the key actors in rural development. The rural family farmer is a key agent and 

stands out in the responsibility for various activities, including tobacco production, an activity present in 

family farming, especially in agricultural units in southern Brazil. In this context, this article aims to 

describe the pluriactivity of women family farmers who work in tobacco production. The research, 

characterized under the qualitative approach and exploratory-descriptive character, used the interview 

as a technique for data collection. Two female farmers, workers on family farms and in tobacco 

production were intentionally selected for the interviews. The content analysis technique was used to 

analyze the data. The results achieved were: women farmers started in tobacco production after family 

financial need and remained in the activity because they married tobacco-producing farmers. Both carry 

out all tobacco production processes, from the production of the seedling to the marketing of the leaf. 

Currently, they do not only apply pesticides. Women are pluriactive, working in agricultural production 
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on the property, in vegetable gardens, in animal husbandry, in the production of baked goods, in financial 

management and also in non-agricultural activities, such as providing services (haircuts) and resale of 

products coming from outside the properties to increase the families' income. 

Palavras-chaves: Family farming. Women Family Farmers. Pluriactivity. Tobacco 

 

Resumen 

La agricultura familiar es uno de los actores clave del desarrollo rural. El agricultor familiar rural es un 

agente clave y se destaca en la responsabilidad de diversas actividades, incluida la producción de 

tabaco, actividad presente en la agricultura familiar, especialmente en las unidades agrícolas del sur 

de Brasil. En este contexto, este artículo tiene como objetivo describir la pluriactividad de las 

agricultoras familiares que trabajan en la producción de tabaco. La investigación, caracterizada bajo el 

enfoque cualitativo y el carácter exploratorio-descriptivo, utilizó la entrevista como técnica para la 

recolección de datos. Dos mujeres agricultoras, trabajadoras en granjas familiares y en la producción 

de tabaco fueron seleccionadas intencionalmente para las entrevistas. Se utilizó la técnica de análisis 

de contenido para analizar los datos. Los resultados obtenidos fueron: las mujeres agricultoras 

comenzaron a producir tabaco después de las necesidades económicas familiares y permanecieron en 

la actividad porque se casaron con agricultores productores de tabaco. Ambos realizan todos los 

procesos de producción de tabaco, desde la producción de la plántula hasta la comercialización de la 

hoja. Actualmente, no solo aplican pesticidas. Las mujeres son pluriactivas, trabajan en la producción 

agrícola en la propiedad, en huertos, en la cría de animales, en la producción de productos horneados, 

en la gestión financiera y también en actividades no agrícolas, como la prestación de servicios (cortes 

de cabello) y la reventa de los productos que vienen. desde fuera de las propiedades para incrementar 

los ingresos de las familias. 

Palavras-chaves: Agricultura familiar. Mujeres agricultoras familiares. Pluriactividad. Tabaco 

Introdução 

A agricultura familiar possui importância na produção de alimentos, na geração de empregos 

rurais, na preservação ambiental, na produção de diversas culturas e na diversificação de atividades. 

A categoria se destaca pelas múltiplas atividades. Entre seus membros, as mulheres se destacam, 

realizando os trabalhos domésticos, as atividades agropecuárias e muitas vezes outras atividades não-

agrícolas, como diaristas, cuidadoras, caracterizando, assim, a pluriatividades da propriedade (BALDO, 

2019). 

A pluriatividade implica na análise como uma forma de gestão do trabalho doméstico em que o 

trabalho agrícola, nas lavouras, encontra-se sempre incluído, sendo ou não a atividade principal da 

propriedade. Para o sustento da propriedade rural outras atividades podem se tornar protagonistas na 

aquisição de renda e não relacionadas à agricultura (SCHNEIDER, 2003). 

Uma das culturas ligada à agricultura familiar é a produção do tabaco. Produzido em áreas 

menores ele exige mais mão de obra, trazendo, retorno financeiro para as famílias. Segundo dados da 

Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) o Brasil é o segundo país em produção de fumo e o 

primeiro em exportação deste produto. A concentração da produção está no Sul do país, justificada 



 

pela tradição dos povos europeus com a cultura do fumo, as condições climáticas, os solos favoráveis 

e a renda econômica que a cultura proporciona em pequenas propriedades (SECRETARIA DE 

ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL, 

2019). 

A questão norteadora da pesquisa foi assim construída: como descrever a pluriatividade de 

mulheres agricultoras familiares que trabalham na produção de tabaco? Para responder essa questão 

a pesquisa foi realizada, buscando alcançar os seguintes objetivos. Objetivo geral: analisar a 

pluriatividade de mulheres agricultoras familiares que trabalham na produção de tabaco em Cachoeira 

do Sul e Paraíso do Sul/RS. Objetivos específicos: caracterizar a rotina das mulheres produtoras de 

tabaco, a partir do relato de suas histórias, e identificar a pluriatividade das mulheres agricultoras 

familiares que trabalham com o tabaco em propriedades rurais. 

A realização da pesquisa justificou-se pela finalidade que o tema tem de se tornar fonte de 

estudo e análise para o desenvolvimento rural, bem como para a valorização das mulheres do meio 

rural. A pluriatividade e a mulher agricultora familiar são temas relevantes e de referência a inúmeros 

autores e pesquisadores de processos e teorias de desenvolvimento rural e de gestão de propriedades 

rurais familiares. Por isso, tornou-se importante perceber a participação das mulheres nas múltiplas 

atividades em propriedades rurais produtoras de tabaco. 

Material e Métodos 

Para alcançar tais objetivos foi utilizada a abordagem metodológica qualitativa por proporcionar 

ao pesquisador a compreensão de um grupo social, instituição e/ou organização, a qual permite 

também, perceber as suas trajetórias e características. Ela proporciona a busca de resultados os mais 

fidedignos possíveis; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores 

(MARTINS, 2004; GOLDENBERG, 2004). A pesquisa foi realizada nos municípios de Cachoeira do 

Sul, na localidade de Três Vendas, e Paraíso do Sul/ RS, na localidade de Mangueirinha, entre os 

meses de maio de 2020 a março de 2021. Essas localidades caracterizam-se pela produção maior de 

tabaco nos municípios. 

Duas mulheres que trabalham diretamente na produção de fumo e que fazem parte da 

categoria “agricultura familiar” foram entrevistadas. A seleção da amostra foi de forma dirigida e 

intencional, com o objetivo é investigar um público-alvo específico: mulheres agricultoras familiares que 

trabalham na produção de tabaco e que são pluriativas. Conforme Vieira (p. 43, 2008), a seleção da 

amostra dirigida e intencional “depende de um critério subjetivo, normalmente, uma opinião pessoal. O 

caráter da pesquisa caracteriza-se qualitativo. Na pesquisa qualitativa não se prioriza a 

representatividade numérica das fontes de dados, mas, o aprofundamento da compreensão de um 

grupo social determinado (GOLDENBERG, 2004). 

Para a coleta de dados aplicou-se a técnica da entrevista. Conforme Haguette (2000), a 

entrevista ocorre através de um processo de interação social entre duas pessoas, sendo uma o 

entrevistador(a), que tem por objetivo a obtenção de informações, e o entrevistado(a), que tem as 

informações a serem reveladas. Os dados foram obtidos através de um roteiro de entrevista, contendo 

tópicos e pontos previamente estabelecidos de acordo com a problemática a ser investigada. A 



 

realização das entrevistas ocorreu com a autorização para gravação e captação de informações. Ela 

foi realizada via whatsapp1, em função da pandemia da COVID-192, que exigiu distanciamento social. 

As duas mulheres entrevistadas estão identificadas como agricultora 01 e agricultora 02. A entrevista 

com a agricultora 01 ocorreu no dia 20 de fevereiro de 2021 e a da agricultora 02 ocorreu no dia 27 do 

mesmo mês. Ambas as entrevistas duraram em torno de uma hora cada e ocorreram após 

agendamento com as agricultoras; para o melhor horário de disposição das mesmas.  

A análise dos dados coletados foi realizada manualmente, a partir da transcrição das 

entrevistas. Após a transcrição ocorreu a leitura e releitura do texto para a sistematização dos dados e 

posterior análise dos resultados, discussão e redação do texto final. A análise dos dados ocorreu a 

partir da aplicação da técnica análise de conteúdo, utilizada em pesquisas para as ciências sociais, a 

partir de textos, transcrição de entrevistas, etc, e na perspectiva qualitativa. Análise de conteúdo, 

conforme Bardin (1977, p. 42) é definida como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimento às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. 

 Após a transcrição e escuta das entrevistas procedeu-se a análise dos resultados. Foram 

analisados os termos mais recorrentes e similaridade nas falas. Isso para a análise do conteúdo, 

respondendo aos objetivos do trabalho de conclusão do curso, apresentados na próxima seção. 

A mulher, a pluriatividade e o tabaco na agricultura familiar 

Até a década de 1990 não havia referência teórica e nem conceitual bem definidos ao termo 

agricultura familiar. Tal público já exercia atividades rurais e não era identificado por autores da 

economia e sociologia rural como um ator social ou uma categoria social de análise. Os termos 

utilizados eram ‘pequena agricultura’, ‘pequeno agricultor’, ‘agricultura de subsistência’ (WANDERLEY, 

2009). Em 2006, a Lei 11.326, no seu Art. 3º, define a agricultura familiar, sendo agricultores familiares 

aqueles que possuem atividades no meio rural e que atenda simultaneamente as condições 

estabelecidas na lei. 

Na agricultura familiar a mulher exerce papel fundamental, pois o desempenho dela se encontra 

em todas as atividades desenvolvidas na propriedade onde produz, reproduz, comercializa, gerencia e 

exerce seu papel de mãe, dona de casa, esposa e trabalhadora, etc. Ela contribui com um maior 

investimento em capital humano na forma de saúde, nutrição e educação; resultando em um melhor 

uso dos recursos econômicos (BALDO, 2019).  

Conforme Silva e Schneider (2010), o papel e a visibilidade da mulher motivaram mudanças na 

sociedade em relação à inserção dela no mercado e na valorização das atividades domésticas 

                                                           
1WhatsApp: aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de mensagens de 

texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF e fazer ligações por meio de conexão com 

a internet (WIKIPEDIA, 2021). 
2 A Covid-19: infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de 

elevada transmissibilidade e de distribuição global. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021).  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aplicativo_m%C3%B3vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mensageiro_instant%C3%A2neo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo


 

enquanto trabalho. Com isso, a pluriatividade ganha notoriedade no meio rural ao possibilitar uma 

alternativa à atividade agrícola já exercida, especialmente para mulheres jovens que proporciona maior 

valorização do trabalho realizado, mais autonomia e socialização quando exercida fora da propriedade. 

Como Schneider (2003) relata que a pluriatividade implica uma forma de gestão do trabalho 

doméstico em que o trabalho agropecuário está sempre incluído, sendo ou não a atividade principal da 

propriedade. Para o sustento e suporte da propriedade rural outras atividades podem se tornar 

protagonista da aquisição de renda. A pluriatividade pode ser exercida por um período de tempo ou 

concebida como um ‘mal necessário’ no desenvolvimento econômico das unidades produtivas, das 

famílias ou das áreas rurais. 

Para identificar e descrever o processo de diversificação que acontece no interno e externo das 

propriedades rurais onde emerge um conjunto de novas atividades rurais estão sendo utilizadas as 

temáticas de pluriatividade. Nesses termos, uma das mais rigorosas definições encontra-se no trabalho 

de Fuller, citado por Schneider (2003, p. 79): 

A pluriatividade, portanto, refere-se a uma unidade produtiva multidimensional, onde se pratica 
a agricultura e outras atividades, tanto dentro como fora da propriedade, pelas quais são 
recebidos diferentes tipos de remuneração e receitas (rendimentos, rendas em espécie e 
transferências). 

As mulheres no meio rural desempenham papel essencial na economia rural. Assim, também 

ocorre em propriedades produtoras de tabaco, onde as mulheres agricultoras familiares exercem 

importante papel para sua reprodução social e econômica (CALVO, 2019). 

Conforme dados da Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) o Brasil é o segundo 

país em produção de fumo e o primeiro em exportação deste produto; no quesito produção. Os estados 

que possuem representatividade na produção desse produto são: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, Bahia, entre outros. 

A concentração da produção no Sul do país justifica-se pela tradição dos povos europeus com 

a cultura do fumo, as condições climáticas, os solos favoráveis e a renda econômica que a cultura 

proporciona em pequenas propriedades (SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO 

ABASTECIMENTO E DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL, 2019). Além de famílias numerosas, 

estes estados contam com propriedade de pequeno porte e com disponibilidade de mão-de-obra, muito 

requisitada pela fumicultura. 

Conforme Nóbrega (2019) o cultivo de tabaco tem elevada importância econômica e social para 

o Brasil. Além da geração de renda e emprego, o setor exerce contribuição importante para a balança 

comercial do país. Sob o prisma social, a atividade acarreta melhores condições de saúde, educação 

e segurança em boa parte da região Sul, onde a cultura do fumo se concentra.  

Resultados e Discussões 

As mulheres agricultoras familiares 

As duas mulheres agricultoras familiares entrevistadas estão na faixa etária entre 40 e 45 anos; 

ambas casadas, cada uma possui dois filhos. Elas são mulheres que manifestaram ter dedicação e 

orgulho no que fazem. “Eu sou profissionalizada no fumo; eu faço o que gosto, gosto mais do trabalho 

da lavoura do que da casa”, “eu tenho orgulho mesmo de ser colona, produtora rural”. Falas das 

agricultoras 01 e 02 respectivamente. 



 

As duas mulheres possuem o ensino fundamental incompleto; condizente com dados oficiais 

do IBGE, censo agropecuário (2017). Para o público rural no município de Cachoeira do Sul, dos 2.780 

agricultores, a cifra de 1.958 não possui ensino fundamental completo, no município de Paraíso do Sul 

ocorre o mesmo, 927 agricultores não completaram o ensino fundamental, dos 1.057 pesquisados no 

censo. 

Em relação à permanência dos filhos das entrevistadas ou não na produção de tabaco, 

somente a filha mais nova da agricultora 02, de 16 anos, permanece na atividade. É importante ressaltar 

que a menina está concluindo o ensino médio. A agricultora entrevistada relatou que acredita que a 

filha não vai continuar por muito tempo em função das dificuldades da atividade. O filho mais novo da 

agricultora 01 ainda reside com a família e ajuda nos afazeres da propriedade. A mãe relatou que 

acredita que o filho não irá permanecer na atividade do tabaco. Pois, o mesmo manifesta o desejo de 

estudar em áreas do agronegócio, pretende fazer curso técnico na área e agronomia, tem planos de 

trabalhar com piscicultura. “Incentivo eles a fazer o que eles gostam, incentivei a estudar, mas a mais 

nova não quis, o menor desde pequeno teve a intenção de estudar, mas sempre ensinamos ele a 

trabalhar na agricultura, tem na cabeça que quer estudar, mas um técnico agrícola ou agronomia algo 

assim”. Portanto, pode-se perceber que ambos os filhos da agricultora 01 muito provável não 

continuarão exercendo as atividades de seus pais.0 

Embora a maior fonte de renda das famílias vem do cultivo do tabaco, as duas entrevistadas 

têm em suas propriedades atividades diversificadas. Elas possuem hortas, criam galinhas, porcos, 

possuem arvoredo, etc. Porém, há uma diferença entre as duas: a agricultora 01 possui a criação de 

bovinos de leite. Realizam a produção para consumo próprio e para a venda o excedente. 

A agricultora 01 possui carteira de habilitação. A renda é conjunta com o esposo. A conta 

bancária e os bens também são em conjunto. Se sente protagonista e gestora da propriedade. “Sim, 

porque até mesmo nós começamos do zero, tivemos ajuda da terra, mas, o resto, construímos tudo 

novo, quando cheguei aqui era tudo caindo, forno caindo, varanda caindo, fizemos tudo novo, 

compramos trator em tudo eu tenho parte, ajudei a comprar tudo”, relata. Não se sente inferior nem 

subordinada nas atividades, trabalham juntos. 

A propriedade da agricultora 01 também possui horta, galinhas, porcos, vaca leiteira e pomar. 

As atividades são revezadas entre ela, o marido e o filho. Eles cuidam da sogra, como a sogra reside 

ao lado da sua residência a mulher e o marido tem a responsabilidade de assistir à sogra em suas 

necessidades. Há algum tempo atrás a sogra teve um câncer e quem se envolveu no tratamento foi a 

agricultora entrevistada, também teve ajuda de alguns cunhados, relatou que no momento da partilha 

das terras eles e outro cunhado receberam uma área de terras maior com o objetivo de cuidar da sogra. 

Reforçando assim a análise de que além das atividades domésticas, agrícolas e não agrícolas para 

aumentar a renda da família, a mulher ainda tem a responsabilidade de cuidar dos doentes. Isso realça 

a análise de BALDO (2019), que elas contribuem com maior investimento em capital humano na forma 

de saúde, nutrição e educação; resultando em melhor uso dos recursos econômicos, sendo aposta 

para melhorar o futuro das gerações vindouras. 

Quanto a possuir ou não a carteira de habilitação, a agricultora 02 revelou que não possui 

carteira, em função do alto valor para obtê-la: “é um dos meus maiores sonhos é ter”. Relatou que 



 

pretende tirar a carteira de habilitação, mas não informou quando. Foi notório perceber o orgulho das 

entrevistadas quando foram questionadas sobre a satisfação delas como agricultoras rurais. Ambas se 

sentem satisfeitas e gestoras da propriedade “faço o que gosto eu não me vejo trabalhando em outra 

coisa, eu gosto da lavoura mais do que do serviço da casa” e complementa: “tenho muito orgulho de 

ser produtora rural. Quando me perguntam qual a minha profissão, eu tenho orgulho de dizer sou 

agricultora” (Agricultora 01). Quanto a esse aspecto, a agricultora 02 revelou “tenho orgulho de ser 

produtora rural”, manifestou ser feliz e realizada com a vida na propriedade. 

Nesse aspecto, a agricultora 02 assim fala “eu seria capaz de conduzir uma lavoura de fumo 

sozinha, eu sei tudo, eu sei que sou capaz”. Ela não se sente menosprezada na atividade por ser 

mulher. Para encher o forno quase sempre é com ela (contou em detalhes como ela faz) prefere fazer 

esta parte da produção por ser mais cuidadosa com as posições e distanciamentos das varas. Se forem 

mal colocadas “vai interferir no tempo das folhas na estufa, gerando mais gastos de lenha e tempo”. 

Na divisão de tarefas, o marido fica mais na máquina de esteira. Como as tarefas da produção de fumo 

são realizadas entre ela e o esposo, nos afazeres da casa também há uma complementariedade e 

ajuda entre os dois. 

Quanto à perspectiva para daqui a cinco anos, o sonho da agricultora 01 é ter saúde, uma 

“reservinha no banco” para quando ela e o marido se aposentarem parar de plantar fumo, ficar só com 

a horta e as plantas e cuidar da casa: “curtir a vida um pouco”, disse. Já, os sonhos da entrevistada 02 

é ser avó, tirar a carteira de habilitação e ter a aposentadoria. 

Histórias reveladas de mulheres agricultoras familiares que trabalham na 

atividade do tabaco 

As mulheres agricultoras entrevistadas relataram que iniciaram a atividade do tabaco por 

necessidade financeira da família e falta de opção na época. A partir do relato de suas histórias, 

percebe-se que elas possuem histórico de vida bastante semelhante na produção de tabaco. 

A agricultora identificada aqui como 02 relatou que quando adolescente teve que abandonar a 

escola, em função da logística e dos gastos com o transporte. Naquele período, os pais estavam 

passando por dificuldade financeira e para mantê-la estudando estavam se desfazendo dos bens. Ela 

enfatizou, se emocionando ao relatar, que sofreu muito de ter que deixar os estudos: “eu, para te falar 

bem a verdade, caiu meu chão, eu queria estudar, nunca fiquei em recuperação nem tirei nota baixa 

da media, eu estudava porque gostava”. E complementou: “eu tinha o sonho de ser bancária. Mas, 

sabia que no momento não teria como continuar estudando”. Por tudo isso iniciou a ajudar na renda da 

família através de faxinas na casa de vizinhos e trabalhando por dia na produção de tabaco. Como 

parou de estudar começou a trabalhar por dia na produção do tabaco, começou a ganhar seu 

“dinheirinho”, relata que muito ajudou nas despesas da casa. Isso reforça a análise de Schneider 

(2003), em que há diversas situações e maneiras de a pluriatividade ocorrer nas unidades de produção 

agrícola familiar e ás vezes ela se apresenta como um “mal necessário” para o desenvolvimento 

econômico das famílias rurais terem uma renda extra como garantia. 

A outra agricultora identificada como 01, também relatou que iniciou suas atividades na 

produção de tabaco (fumo) em função de ter de ajudar em casa, na renda familiar. Ela relatou que 



 

iniciou trabalhando “por dia” para os vizinhos. Entre as mudanças de local de moradia, ela residiu por 

um período maior de tempo no interior de Cachoeira do Sul, onde iniciou seu contato com a produção 

de fumo a partir das necessidades financeiras de ajudar em casa; os seus pais não eram agricultores. 

Ela relatou que iniciou aos poucos, ajudando os vizinhos na produção de fumo, para ganhar um 

“dinheirinho” extra. Ela enfatizou que “na época não era proibido o trabalho de menores”, mas, é 

importante ressaltar que desde a promulgação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90), há controle sobre o trabalho de menores, tanto na cidade como no campo. Ela relata que 

fazia um pouco de tudo, vendia produtos da marca Avon, trabalhava de faxina, aprendeu a fazer bolo. 

Parte da renda ajudava em casa e o restante era para comprar roupas novas para ir para os bailes. 

Apesar das dificuldades, ela relatou que “foi bastante feliz nesta época”. 

As duas entrevistadas casaram com rapazes que já trabalhavam na produção de tabaco. Com 

o casamento, a agricultora 01 foi morar no município de Paraíso do Sul/RS; o seu esposo é natural e 

já residia neste município. No início o casal pagava certa porcentagem do valor da produção para o 

sogro; dono da terra onde plantava. Depois de realizada a divisão das terras, partilha entre os 

cunhados, os dois começaram a plantar em terra própria, sendo quatro hectares de planta. A agricultora 

02 casou quanto tinha 17 anos e permaneceu na atividade do tabaco em função de que o esposo já 

plantava fumo, eles plantam em terras arrendadas, em torno de três hectares. 

A agricultora 01, relatou ainda que ao longo do tempo a forma de produção do tabaco foi 

modernizada, com a aquisição de máquinas para exercer a atividade.  “Quando iniciou, atávamos o 

fumo a mão, não tinha máquina para atar. Conseguimos comprar uma máquina usada de duas varas 

e depois a máquina de esteira que é melhor de trabalhar. As mudas também, antes eram de chão, 

agora de bandeja. Tudo vai modernizando, mas tá bom, muitos já tem forno elétrico, mas como o meu 

filho não pensa em continuar na produção não pensamos em investir, que até nos se aposentar o que 

temos dá para produzir” Eles plantam fumo em quatro ha próprios, mais ou menos 40 mil pés de fumo, 

até encaminhar o filho depois vão diminuindo. 

As entrevistadas participam de todas as fases da produção e comercialização do tabaco e 

possuem renda familiar exclusivamente da produção do tabaco.  A agricultora 02 ressaltou que o 

esposo faz questão que ela participe da comercialização. A agricultora 01 falou que a época mais 

trabalhosa e pesada é a da colheita no mês de outubro, novembro e dezembro, tendo bastante esforço 

físico. Na época da colheita, quanto se intensifica a atividade e exige maiores cuidados, eles contratam 

mão de obra externa uma ou duas pessoas. O único processo que a mulher não participa no momento, 

mas já fez, é na aplicação de veneno com a máquina costal em função de problemas de varizes: “única 

coisa que agora não faço, mas já fiz, é passar veneno, mas agora com o problema das varizes nas 

pernas da fleblite, nesta parte do veneno não participo” (Agricultora 01). 

A pluriatividade das mulheres agricultoras 

A diversificação agrícola a pluriatividade ocorreram nas propriedades após as crises na 

produção do tabaco. Conforme o relato da agricultora 01, a crise ocorreu no ano que ela engravidou da 

filha mais velha. Ela até pensou em desistir da produção de tabaco em função que não sobrou nada da 

produção depois de um temporal, onde pensaram em se empregar e trabalhar para outros. Nesse 



 

período, os pais e sogros dela deram uma ajuda e incentivaram para não pararem com a produção de 

tabaco. “Aí continuemos no fumo, descobrimos daí, que não podemos plantar só o fumo, tem que 

plantar o feijão, ter a horta, plantar o milho para alimentar os bichos, plantar mandioca e batata, plantar 

teus alimentos para não ter tanto gasto com o mercado”. No momento, o único alimento que é 

comercializado o excedente é o da mandioca, vendido para os conhecidos e para o comércio local. 

Essa venda iniciou pela necessidade de uma renda extra para proporcionar aula de violão para 

o filho. Teve um período que ela fazia cucas, pães e bolachas e vendia na cidade, para conseguir um 

dinheiro extra. Ela já vendeu langeris e sorvetes. A agricultora também corta cabelos. A atividade iniciou 

devido ao fato da sogra, que mora na mesma propriedade já realizava essa atividade e ensinou para 

ela. Ela iniciou cortando o cabelo de conhecidos e cobrando baratinho, e continuou, pois, os clientes 

gostavam do seu serviço. “Assim, tenho meu dinheirinho extra”, revelou. Ela não pretende se 

especializar nos cortes de cabelo, pensa em até parar para diminuir o trabalho. Tem os extras da 

produção de mandioca e dos cortes de cabelos. Essa renda extra é destinada para ela, para os seus 

cuidados e vaidades. “Não sou profissional no cabelo, a minha especialidade mesmo e meu ganha pão 

é o fumo”, concluiu. 

A agricultora 02 iniciou a diversificação de suas atividades em busca de outras fontes de renda 

e de afazeres sendo: a comercialização de pães, bolos, frangos e alimentos da horta em função de que 

há quatro anos, após estar com a lavoura pronta para colher, na noite anterior ao início da colheita 

ocorreu um temporal que danificou toda a lavoura, ocasionando perda total da lavoura. “O seguro cobre, 

mas não chega nem perto do valor se fizéssemos uma colheita”, revelou. Nesse período, para ter uma 

renda ela começou a trabalhar por dia em outras propriedades, mas como é só no período da colheita 

precisou ter outra fonte de renda, iniciou a produção de pães e foi conquistando clientes. Pensou em 

parar a comercialização dos pães, mas “os clientes não deixam”, segundo ela. A venda de frangos e 

de produtos da horta, também foi por questão financeira. Daqui uns sete anos ela pretende se 

aposentar e parar com o fumo e continuar nestas atividades complementares. 

A agricultora 02 relata as dificuldades da atividade e a necessidade da pluriatividade. “Na real, 

não temos mais mão de obra, o jovem não tem estímulo nenhum dos governantes para poder continuar 

aqui no interior”, disse ela. E continuou: “meu marido fala: os jovens do fumo somos nós que já estamos 

quase com 50 anos”. Relata ainda que na região os jovens não estão continuando na produção do 

tabaco, tudo por falta de incentivo. Não é só a mão de obra, mas depende de fatores climáticos, os 

insumos estão muito caros e a margem de lucro está cada vez menor. “Só nos resta ter outras opções 

eu faço pães e crio frangos e ovos para vender, tenho a horta praticamente orgânica e vendo os 

excedentes, procuremos outras opções, porque só o fumo não tá dando”. 

Na propriedade tem galinhas, frangos, horta. A renda da comercialização dos outros produtos 

é para aquisição de coisas para a família. Os bens e as dívidas são tudo em conjunto.  

Quanto ao lazer, a agricultora 02 relatou que pratica o lazer em festas e bailes e vistas aos 

parentes na cidade e uma vez por semana se reúnem em família. Neste aspecto, a agricultora 01 

relatou que pratica atividades de lazer dessa forma: “adoro tomar um chimarrão com minhas amigas 

nas minhas sombras, cuidar de mim ir no cabelereiro cortar e pintar o cabelo”. Revelou ainda como se 



 

cuida: “sou vaidosa, qualquer saidinha que faço gosto de passar minha maquiagem. Me sinto muito 

vitoriosa por tudo que conquistamos, trabalhamos bastante, mas tenho meus confortos”. 

Análise dos resultados 

Através da pesquisa realizada com duas agricultoras familiares que trabalham diretamente na 

produção de tabaco foi possível reconhecer a história de vida das mesmas. Ambas as mulheres têm 

histórias de vida semelhantes em vários aspectos. Elas são mulheres na faixa etária entre 40 e 45 

anos, que iniciaram na atividade do tabaco para auxiliar seus pais nas despesas da casa. As duas 

mulheres entrevistadas casaram novas com rapazes que já estavam na produção de tabaco, o que 

proporcionou a permanência das mesmas nessa atividade agrícola. 

As agricultoras estão totalmente inseridas na produção do tabaco, trabalham e se dedicam 

desde a produção das mudas, plantação, colheita, classificação e comercialização da planta. 

Revelaram estarem satisfeitas e que possuem orgulho de serem agricultoras familiares. 

As propriedades são diversificadas e pluriativas, possuindo hortas, galinhas, porcos. A 

entrevistada 01 possui bovinos de leite. A propriedade produz para seu consumo, e o excedente é 

trocado ou presenteado aos vizinhos, amigos e parentes e o restante realizam a comercialização para 

auxiliar nas despesas da casa. 

A pluriatividade das mulheres ocorreu após dificuldades na produção do tabaco, quando se 

criaram as oportunidades para aumentar a renda da família. Conforme relato da entrevistada 01, a 

pluriatividade iniciou com a produção de pães, cucas, venda de langeri, sorvete, mandioca e cortes de 

cabelo. Enquanto que da agricultora 02, a pluriatividade iniciou após a perda da produção do tabaco 

causada pelo temporal. Ela passou, então, a trabalhar por dia para os vizinhos, fazer faxinas no meio 

rural e na cidade, a comercializar pães e os excedentes da horta e, por fim, está produzindo e 

comercializando frangos. 

Ambas mulheres são “guerreiras e dedicadas”, como relataram, em tudo o que fazem. Elas 

buscam melhorar a vida e ajudar a família. Elas revelaram-se orgulhosas quando são definidas como 

“agricultoras familiares”. Elas revelaram estar envolvidas diretamente na produção do tabaco e na 

gestão financeira da propriedade. Elas cuidam dos seus e de si, são vaidosas e dedicadas em tudo o 

que fazem, no empenho e no cuidado com seus afazeres. Elas revelaram um sentimento de 

pertencimento na atividade e nas conquistas adquiridas ao longo da vida. 

Quanto às perspectivas, as agricultoras aguardam ansiosas as aposentadorias, com o desejo 

de parar a atividade do tabaco e continuar as atividades complementares; que não exigem tanto esforço 

físico e têm menores riscos. Essas expectativas demostram a importância das atividades 

complementares para a vida das agricultoras familiares. Outro aspecto, a agricultora 02 contou que um 

dos seus maiores sonhos é possuir a carteira de habilitação, o que significa ter mais autonomia e 

liberdade e revela empoderamento. 

Por fim, o que se percebe pelos relatos das agricultoras é a falta de perspectivas de sucessão 

familiar na atividade de tabaco. Dos filhos, somente uma continua na atividade, mas sua mãe acredita 

que “não vai ser por muito tempo”. A agricultora 01 percebe o apreço do filho pela propriedade e pelas 



 

atividades rurais, mas, julga que ele irá realizar seus estudos nas áreas especializadas no agronegócio, 

não no tabaco. 

Considerações finais 

A agricultura familiar tem é importante para o desenvolvimento rural, nela, é possível perceber 

o protagonismo e o papel das mulheres agricultoras familiares que executam os “seus” afazeres 

domésticos, trabalhando e dedicando-se na atividade principal da propriedade: o tabaco. Elas também 

criam novas formas de obtenção de renda pela diversificação de atividades nas propriedades rurais, 

exercendo, inclusive atividades não-agrícolas. 

Nas duas propriedades das mulheres agricultoras entrevistadas, a atividade agrícola que 

possui significativa participação das mulheres é a produção de tabaco. Nela, elas estão totalmente 

inseridas e envolvidas em todas as etapas do processo produtivo e comercial, com exceção, 

atualmente, da aplicação de veneno, relacionada à saúde. 

Em meio às dificuldades e intempéries ocorridas na atividade de tabaco foi necessário buscar 

outras fontes de renda que tiveram como protagonistas as agricultoras. Assim, elas começaram a 

exercer atividades complementares, entre elas a comercialização de produtos agropecuários 

excedentes nas propriedades, a produção e comercialização de panificados, a prestação de serviços 

(como corte de cabelos), sendo, inclusive, revendedoras de produtos adquiridos de fora das 

propriedades (como produtos da Avon, langeris, sorvetes, sorvetes...). 

Em tudo isso se percebe a dedicação e a garra das agricultoras familiares pluriativas para 

manter o sustento e a qualidade de suas vidas e de seus familiares. Através da observação do 

desempenho dessas mulheres na produção de tabaco e nas outras atividades agrícolas e não-agrícolas 

por elas realizadas, é possível considerar que elas são mulheres pluriativas, lutando para alcançar seus 

objetivos. 

Uma situação revelada preocupante refere-se à sucessão familiar. Esse assunto pode ser 

investigado em outro trabalho de pesquisa, abordando especificamente a sucessão familiar na 

atividade do tabaco. 
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