


ABRANGÊNCIA E PÚBLICO ASSISTIDO PELA EMATER/RS-ASCAR

493 Municípios
Atendidos

A Emater/RS-Ascar trabalha
com a família e procura 

envolver o homem, a mulher, 
o jovem e o idoso.



Trabalho realizado para 

mulheres quilombolas, 

pescadoras, indígenas, 

assentadas da reforma 

agrária, agricultoras e 

pecuaristas familiares.

PÚBLICO



• Para atividades 

específicas com 

Mulheres Rurais -

52.850 

• Para o conjunto de 

atividades de 

ATERS - 151.346 

mulheres = 65%

MULHERES RURAIS ASSISTIDAS PELA EMATER/RS-ASCAR - 2017



COMO É VISTA A AÇÃO DAS MULHERES  NOS ESPAÇOS QUE OCUPA?

• Mulher como ajuda.

• Invisível.

• Mulher do lar.

• Mulheres rompendo barreiras 
e assumindo o protagonismo.

• Ocupando espaços em 
conselhos, sindicatos, 

cooperativas, organizações.



Trabalho voltado para:  

• Acesso a políticas públicas sociais e para a 
produção.

• Busca  da inclusão econômica, social e política.

• Acesso e fortalecimento às oportunidades de 
trabalho e renda de atividades agrícolas e não 
agrícolas.

• Fortalecimento das suas organizações produtivas.

• Rejeição das discriminações entre os gêneros.

• Rejeição de todas as formas de violência contra as 
mulheres.

• Protagonismo da mulher como cidadã e 
trabalhadora rural.

EMATER /RS-ASCAR  ATERS  PARA MULHERES RURAIS



O QUE A MULHER FAZ NA  PROPRIEDADE?

• As tarefas domésticas 
são de responsabilidade 
da mulher.

• Participa das atividades 
agropecuárias.



Consequências

• Sobrecarga da mulher.
• Pouca participação do homem nas atividades domésticas.

• Gestão centralizada do homem.

• Pouca participação na tomada de decisão.

O QUE REALMENTE A MULHER FAZ NA PROPRIEDADE?



AÇÕES A SEREM REFORÇADAS

• A mulher como protagonista de sua história, de sua vida e como 
trabalhadora rural.

• Valorização dos saberes das mulheres como oportunidade de negócio.

• Participação efetiva das mulheres nos processos organizativos e 
produtivos.

• Formulação de políticas públicas específicas para as mulheres.

• Acesso a instrumentos de apoio para as mulheres incluindo aspectos 
de saúde, previdenciários e contra as diversas formas de violência e 
discriminação.

• Mudança na postura dos integrantes da família, da própria mulher na 
divisão do trabalho e na gestão da UPF.

• Oportunidade de acesso à atividades sociais e de lazer.

• Valorização da mulher como trabalhadora e cidadã pelos agentes de 
desenvolvimento, pelos  representantes de diferentes entidades  e da 
extensão rural.



FORMA DE ATUAÇÃO DA EMATER/RS-ASCAR

• Planejamento das ações previamente, partindo de diagnóstico 
realizado, antes da execução do trabalho.

• Definição de metas.

• Capacitação dos extensionistas, sensibilizando-os para que vejam 
a  propriedade como um todo e não só a atividade econômica .

• Trabalho voltado para toda a família,  dando visibilidade para as 
mulheres, jovens e idosos.

• Toda as atividades realizadas são monitoradas através de um 
sistema (SISPLAN).

• Esse resultado depois é enviado para os agentes que financiam as 
ações da Emater/RS-Ascar, para depois serem oferecidas novas 
políticas.





Clarice Vaz Emmel Böck
Gerência Técnica - NDS
Responsável por ATER Mulheres Rurais, 
Juventude Rural e Educação do Campo
cbock@emater.tche.br
(51)999775357

OBRIGADA!

mailto:cbock@emater.tche.br

