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RESUMO: Aproximadamente metade dos agricultores no mundo são mulheres, e pode-se perceber o 
empenho delas na maior parte das atividades agrícolas além das atividades domésticas, caracterizando 
extensas jornadas de trabalho. Entretanto inversamente ao trabalho executado majoritariamente por 
homens, o feminino não é valorizado, sendo habitualmente qualificado como leve ou como ajuda. Tal 
interpretação foi ainda fortalecida pelas políticas públicas que as negligenciaram em suas ementas 
durante um longo período e ainda hoje são insuficientes. Entretanto a partir da década de 80 observa-se o 
surgimento de grupos organizados de mulheres camponesas que reivindicam, sobretudo nesse momento 
o reconhecimento e a visibilidade do papel de trabalhadoras rurais, além da criação de políticas agrícolas 
mais adequadas às suas realidades. Inseridas em movimentos sociais, passam a assumir novas posições 
nas relações de poder locais e passam a questionar as diversas hierarquias existentes que garantem a 
manutenção das desigualdades de gênero bem como os mecanismos de opressão contra elas. Mesmo que 
tenham alcançado conquistas consideráveis no âmbito das políticas públicas e conquista de direitos, se 
colocando como sujeitos políticos participativos, é ainda questionável o reconhecimento da abrangente 
importância do papel das mulheres nos sistemas produtivos familiares. O seguinte trabalho permite-nos 
compreender a partir da análise de caracterizações de seis agroecossistemas de referência ou em transição 
agroecológica localizados na região Norte de Minas, de que forma através do exercício de atividades 
prioritariamente executadas por elas, as mesmas assumem o papel de agentes fundamentais de garantia 
da segurança e soberania alimentar, geração de renda e bem estar para a família, sustentabilidade, 
conservação da agrobiodiversidade e da construção de uma forma mais igualitária das tomadas de 
decisão. Observa-se ainda a relevância desses fatores para a continuidade desses sistemas.

PALAVRAS-CHAVE: Agrobiodiversidade; Mulheres camponesas; Políticas agrícolas; Sistema 
produtivo familiar.
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INTRODUÇÃO

A agroecologia muito mais que uma alternativa à agricultura convencional, é uma ciência, um 
modelo de vida, uma construção social que se fundamenta em pilares ambientais, econômicos, culturais, 
políticos, sociais e éticos. Ela se concretiza quando simultaneamente atende esses pilares. A agroecologia 
como se embasa no equilíbrio e na interação do homem com seu meio possibilita a recuperação de 
agroecossistemas degradados por práticas convencionais não sustentáveis, geração de renda, produção 
de alimentos saudáveis, divisão sexual do trabalho e valorização justa do mesmo, entre outras vantagens, 
sempre levando em consideração o conhecimento popular e a evolução dos conhecimentos científicos.

São considerados agroecossistemas agroecológicos ou em transição aqueles que se encontram em 
processo de reformulação ou redesenho dos seus sistemas produtivos a fim de torna-los mais equilibrados 
e sustentáveis. Faz parte dessa transformação a divisão do trabalho na família, a diminuição ou não 
utilização de insumos químicos, e a preservação e fortalecimento da biodiversidade local.

A agroecologia almeja e garante a segurança e a soberania alimentar, proporcionando para 
família autonomia sobre suas produções, geração de renda por meio dos excedentes da produção e 
o mais importante alimentos saudáveis e tradicionalmente consumidos pelo povo local. A mulher é 
protagonista desse processo, tendo visto que ela é a responsável pelo beneficiamento dos produtos e pela 
alimentação da família.

O seguinte trabalho tem como objetivo caracterizar agroecossistemas de referência em transição 
agroecológica no norte de minas e correlacionar esse processo com o papel da mulher no campo. 
Entendendo que na ausência dessa figura não haveria possibilidade de inserção dos agroecossistemas 
em padrões agroecológicos.

AGROECOLOGIA E TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA

A agroecologia é um conjunto de princípios. Uma construção social que se fundamenta em pilares 
ambientais, econômicos, culturais, políticos, sociais e éticos. Ela se concretiza quando simultaneamente 
atende esses pilares. Portanto agriculturas ecológicas não podem ser chamadas de agroecológicas, 
pois nem sempre atende todos esses quesitos e em sua maioria seguem uma ideologia mercadológica 
(MATTOS et al., 2006) .

A agroecologia possibilita a recuperação de agroecossistemas degradados por práticas 
convencionais não sustentáveis. Tal recuperação é realizada através da reconstrução dos sistemas 
atendendo o conceito da sustentabilidade, levando em consideração o saber popular e a evolução dos 
conhecimentos científicos (MATTOS et al., 2006).

A transição agroecológica pode ser dividida em etapas. As práticas e as quantidades nessas etapas 
variam dependendo do contexto sociocultural e ecológico da propriedade e da distância que o sistema 
se encontra da sustentabilidade. Redução e racionalização de uso de insumos químicos, substituição de 
insumos químicos por insumos de ordem biológica, manejo da biodiversidade e redesenho dos sistemas 
produtivos são métodos e passos utilizados dentro dos sistemas de produção que constituem a transição 
agroecológica, contribuindo para diminuição dos impactos ambientais causados por agriculturas 
convencionais (MATTOS et al, 2006).

Mudanças técnicas de manejo são de extrema importância para transição agroecológica, mas 
para que essa alcance a estabilidade é necessário também que haja mudanças externas ao sistema de 
produção. Como a reorganização dos mercados, infraestrutura das cidades para o recebimento dos 
produtos e produtores, mudanças institucionais enquanto ao ensino, pesquisa e extensão, assistência 
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técnica específica, profissionais com o perfil adequado, formulação de políticas públicas e legislação 
ambiental com enfoque agroecológico (MATTOS et al., 2006)

É importante reconhecer que a transição agroecológica não é um processo linear, avanços e 
recuos são necessários e presentes em toda ação que propõe mudança social, sobretudo é um processo 
fundamental para a implementação de modelos de produção sustentáveis, se tornando uma das principais 
demandas para pesquisa em agroecologia (MATTOS et al., 2006).

AGROECOSSISTEMAS DE PRODUÇÃO

De acordo com Feiden (2005) agroecossistema trata-se de um ecossistema natural transformado pelo 
homem, a fim de produzir bens necessários para sobreviver. Essa transformação é caracterizada pela 
substituição dos mecanismos naturais por mecanismos artificiais. A lógica é definida pelo contexto 
social em que se encontra o agricultor.

A biodiversidade é a base dos agroecossistemas, oferece para os mesmos, equilíbrio ecológico 
e estabilidade. Compõe e fortalece a agroecologia através da contribuição para diversidade ecológica, 
sociocultural e também de ideias (MATTOS et al, 2006)

São considerados agroecossistemas de referencia em transição agroecológica aqueles que 
estiverem em processo de reformulação dos seus sistemas produtivos a fim de torna-los mais equilibrados. 
Levando em consideração a divisão do trabalho na família, e a diminuição ou não utilização de insumos 
químicos, visando o manejo sustentável em suas propriedades. Segundo Monteiro (2011) o desenho de 
agroecossistemas produtivos, saudáveis e sustentáveis, depende fortemente dos ecossistemas naturais 
de cada local. A biodiversidade nativa deve ser estimulada nos agroecossistemas, a fim de promover a 
convivência harmônica entre produção e preservação.

Agroecossistemas que atendem os princípios da agroecologia buscam relações de maior 
autonomia com o ambiente econômico externo e acaba por garantir a diversidade de produção para 
autoconsumo, que é também entendida como renda não monetária. Evita ou minimiza o consumo de 
insumos e equipamentos industriais e prioriza os mercados locais, evitando relações de subordinação 
aos mercados capitalistas. (MONTEIRO, 2011)

Cooperação, solidariedade, resgate do patrimônio cultural e participação livre dos jovens e das mulheres, 
são propostas da construção agroecológica (MONTEIRO, 2011).

AGRICULTURA FAMILIAR

A agricultura familiar reúne aproximadamente 14 milhões de pessoas ocupadas no mundo, 
sendo que no Brasil há um total de 4,3 milhões de unidades produtivas, representando 84% do total 
de unidades produtivas do país. A produção que se origina dessas áreas tem um papel importante na 
garantia da segurança alimentar das populações urbanas, principal destino dos alimentos produzidos 
(EMBRAPA, 2014).

Segundo Wanderley (2004) não é tarefa fácil conceituar a Agricultura Familiar difusa no Brasil. 
Mas é muito comum se que confunda esse conceito com a definição operacional utilizada pelo PRONAF. 
Um dos conceitos acerca dos campesinos diz que eles podem ser compreendidos como “uma forma 
social particular de organização da produção”. Desta maneira, faz-se referência à uma agricultura que é 



8 9

estruturada a partir da unidade de produção gerida pela família.

A lei N° 11.326, de 24 de Julho de 2006, diz que para um agricultor se enquadrar como agricultor 
familiar deve atender aos seguintes requisitos:

 - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) I 
módulos fiscais;

 - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas II 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

 - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades III 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

 - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua famíliaIV 

Segundo a EMATER (2014), existem no Norte de Minas aproximadamente 214.434 agricultores 
familiares, dessa forma a região se caracteriza como a região de maior concentração desses agricultores. 
Destaca-se o expressivo potencial de retorno desse grupo quando é atendido por políticas públicas, e 
recebem assistência técnica que os assiste e estimula.

RELAÇÕES DE GENERO E TRABALHO NO CAMPO

Durante os anos 70, no panorama efervescente dos movimentos femininos, inicia-se a elaboração 
e consolidação do conceito de gênero. Fortemente ligado à ideia de que os conceitos relacionados ao 
antagonismo de classes, em fundamento, não eram suficiente para expor de que forma as relações 
homem/mulher se caracterizavam como opressoras para as mulheres. Esse trabalhos desenvolvidos por 
antropólogos e sociólogos, tiveram um papel importante na desconstrução de conceitos relacionados ao 
naturalismo e ao fatalismo, que colocam a mulher como biologicamente incapaz e inferior, o fazendo 
através da construção do conceito de sexo social (gênero) (HIRATA e KERGOAT, 1999).

Ainda segundo Hirata e Kergoat, as relações de sexo são estruturantes e fundamentais, pois 
todos os indivíduos são homens ou mulheres. Dessa forma podemos concluir que os conceitos a serem 
desconstruídos relacionados aos sexos, estão presentes também na agricultura.

Conceitua-se divisão sexual do trabalho como sendo a forma em que se divide o trabalho social 
resultante das relações sociais entre feminino e masculino. Histórica e socialmente construída, a divisão 
sexual do trabalho propõe a atribuição ao gênero masculino, tarefas ligadas ao âmbito produtivo e de 
valor social, enquanto ao feminino são designadas as tarefas de reprodução (HIRATA e KERGOAT, 
2007).

É nessa esfera que Melo (2002) afirma que o trabalho da mulher na agricultura familiar não é 
reconhecido, e incute-se que ele não gera valor econômico e social, é considerado como gratuito ou 
“ajuda”. Enquanto ao homem são relacionadas as atividades produtivas.

Estudos relacionados à economia demonstraram-se insuficientes durante muitos anos, no que 
diz respeito às contribuições do trabalho doméstico. A partir dos anos 90 consolidou-se como campo 
do conhecimento a “Economia Feminista”, que propõe ,dente outras questões, o reconhecimento das 
atividades reprodutivas como econômicas (SABBATO et al., 2009).

No campo, o trabalho doméstico e produtivo executados por mulheres se confundem, e ainda 
que tais mulheres conquistem autonomia econômica, prosseguem executando o trabalho doméstico e 
o entendendo como uma responsabilidade atribuída à elas (SABBATO et al. 2009). Herrera (2013) 
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considera que: o trabalho da mulher rural representa um conjunto de atividades imperceptíveis à 
sociedade, e que ultrapassam o âmbito das atividades domésticas. E afirma que elas realizam também 
trabalhos produtivos, como plantios, colheitas e processamento de produtos dentre outros, mas ainda 
assim seus trabalhos não recebem devido reconhecimento.
Mas atualmente tem surgido esforços de diversas instituições, como por exemplo do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, afim de proporcionar reconhecimento do trabalho das mulheres no campo.

Mas para além do reconhecimento muito se tem falado do importante papel da mulher na garantia 
da soberania alimentar (SABBATO et al., 2009). Pois as mulheres desempenham um papel fundamental 
na criação e manutenção dos “quintais”. Considerando que nesses quintais são produzidos sobretudo 
alimentos para o autoconsumo além do potencial de geração de renda, há sim participação das mulheres 
em atividades socioeconômicas (ALMEIDA et al. 2014). A existência dos quintais contribui ainda para 
a conservação da agrobiodiversidade (SABBATO et al., 2009).

O não reconhecimento da mulher como produtora rural é reproduzido não somente pelos homens, 
mas também pelas próprias mulheres. A ausência desse reconhecimento enquanto produtoras rurais, 
resulta não somente na desvalorização do seu trabalho e na não participação nos lucros da unidade 
familiar, mas também na não criação de politicas públicas direcionadas às mulheres, bem como na 
criação de políticas públicas direcionadas ao campo que as excluem (MELO, 2002).

No entanto nas últimas décadas podemos observar diversas manifestações de lutas de mulheres 
organizadas do campo, que se apresentam com pertinentes reivindicações acerca do seu reconhecimento 
como trabalhadora e cidadã, com destaque para as lutas de aceitação como sindicalizadas, direito de 
acesso à previdência, licença maternidade e o acesso titulação conjunta nos processos de reforma 
agrária. Ainda que distante o reconhecimento econômico e de igualdade de gênero no campo, podem 
ser observadas mudanças resultantes desses processos luta e organização das mulheres (SABBATO et 
al., 2009). Uma das ultimas conquistas importantes alcançada por elas foi projeto Fomento Mulher, que 
segundo Decreto N° 8.256, de 26 de maio de 2014 “refére-se à implantação de um projeto produtivo 
sob responsabilidade da mulher titular do lote, no valor de até R$ 3 mil, em operação única, por família 
assentada.

SEGURANÇA E SOBERANIA ALIMENTAR

A soberania alimentar garante o direito dos indivíduos, dos povos, das comunidades e dos países á 
alimentação e a produzir alimentos livre de veneno, nutritivos e culturalmente apropriados. Aos recursos 
para produzir seus alimentos, suprir as suas necessidades e as da comunidade. O direito de definir suas 
próprias políticas agrícolas e trabalhistas, o manejo de solos e água de forma ecológica, econômica e 
socioculturalmente apropriada em seus contextos. Visa manejar e utilizar os recursos naturais de forma 
consciente e sustentável. Promove a autossuficiência e autonomia alimentar (PIMBERT, 2009).

A soberania alimentar fomenta a autonomia da comunidade permitindo que homens e mulheres 
decidam como manejar seus agroecossistemas e aponta para a responsabilidade que os povos e governos 
devem ter em relação aos processos políticos e econômicos. (PIMBERT, 2009).

A conexão entre mulheres e soberania alimentar é forte e evidente já que são responsáveis 
pela alimentação da família, por parte do trabalho de produção agrícola e pelo comércio de alimentos. 
Devido a essa estreita relação da produção e autoconsumo as mulheres são detentoras de conhecimentos 
milenares e tradicionais sobre sementes e técnicas de cultivo. Porém não são reconhecidas, e a maioria 
delas não tem direito de acesso à terra, muito menos à intervenção nas tomadas de decisão em suas 
famílias e comunidades (PIMBERT, 2009).
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As mulheres camponesas foram responsáveis por séculos e ainda são pelas tarefas domésticas, 
cuidado com as pessoas, alimentação de suas famílias, e pelo cultivo para o autoconsumo, além das 
trocas e comercialização dos excedentes. A Mulher historicamente se encarrega do trabalho reprodutivo, 
produtivo e comunitário, mas em contrapartida ocupa uma esfera privada e invisível. Enquanto os homens 
são responsáveis pelas principais transações econômicas agrícolas, com a compra e venda de animais, 
as feiras, a comercialização de grandes quantidades de cereais ocupando a esfera pública camponesa 
(VIVAS, 2010).

As mulheres representam a metade da mão de obra no campo em escala mundial, qualquer 
ideologia, economia e soberania alimentar que não inclua uma perspectiva feminista, que valoriza e 
enxerga o trabalho da mulher e sua importância para o desenvolvimento estará condenada ao fracasso. A 
soberania alimentar provoca não somente o rompimento de um modelo agrícola não sustentável, como 
também com de um sistema patriarcal que oprime e subordina as mulheres (VIVAS, 2010).

Pimbert (2009) alerta que movimento de soberania alimentar enfrenta fortes ameaças de uma 
rede poderosa que é agronegócio e os grupos dominantes, vinculados à ciência. Campos e Campos 
(2007) explana em sua pesquisa o cenário paradoxal causado pelo agronegócio, os gráficos de produção 
e produtividade de super-safras aumentam exponencialmente, o índice de exportação e ocupação do 
território é cada vez maior, porém se escondem atrás deles os indicadores de aumento da pobreza, da 
desigualdade social, do desemprego e precarização das condições de trabalho, dos conflitos no campo, e 
de desequilíbrios ambientais. Ambos após os relatos declaram que a soberania alimentar é uma alternativa 
pertinente contra os impactos socioeconômicos e ambientais causados pelo agronegócio.

Pimbert (2009) conclui que para a reversão desse quadro é necessário que os agricultores 
familiares, processadores locais de alimentos e lideranças femininas se fortaleçam politicamente e 
pautem a produção de conhecimento a cerca da ecologia, da sustentabilidade, da igualdade entre gêneros 
e que seja culturalmente construído, respeitando o contexto tradicional.

A soberania alimentar implica, sobretudo na implementação de uma reforma agrária radical e 
a distribuição equitativa, entre homens e mulheres, do direito ao acesso e uso de recursos naturais 
(PIMBERT, 2009).

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Foram selecionados 6 agroecossistemas de referência em transição agroecológica, com apoio de 
instituições parceiras localizados em diferentes municípios do Norte de Minas Gerais. Para entendermos 
a atuação das mulheres nesses agorcossistemas se fez necessário a caracterização dos mesmos em 
diferentes aspectos, usando de técnicas participativas, referenciando-se na Análise Diagnóstico de 
Sistemas Agrários (INCRA/FAO, sd), no Diagnóstico Rápido Participativo (Chambers, 1992) e na 
Pesquisa-ação (Barbier, 2007).

Foram levantadas informações e realizadas reflexões sobre os ambientes, sobre a ocupação 
territorial cronológica, a divisão sexual do trabalho, os subsistemas de produção, fluxos de renda e 
produtos internos e externos, e condições socioeconômica e cultural das famílias por meio das seguintes 
atividades/técnicas:

1 Contexto da localidade

Essa era a primeira das etapas, assim que chegávamos à propriedade, através do diálogo com a família 
preenchíamos um relatório com as seguintes informações:
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Contexto da comunidade/assentamento/aldeia, sua constituição, aspectos históricos, formas • 
organizativas, relações com o entorno, infraestrutura comunitária, equipamentos coletivos, etc.
Histórico e contexto da família, sua constituição, sua formação e interação com o • 
agroecossistema.
Histórico e evolução do agroecossistema, resgate do contexto ambiental/social/econômico, • 
quando teve início, quais as mudanças que sofreu ao longo do percurso, as incidências e seus 
impactos, as inovações tecnológicas introduzidas e, ou, modificações nas tecnologias adotadas, 
etc.
Manejo Técnico dos subsistemas produtivos, descrição os itinerários técnicos dos subsistemas • 
de produção: instrumentos e insumos utilizados, a força de trabalho, as técnicas e inovações 
utilizadas, os produtos obtidos, etc.
Segurança e Soberania Alimentar e geração de renda, levantamento de quais produtos a família • 
precisa adquirir de fora do agroecossistema para sua alimentação/consumo, o membro da família 
responsável pelo beneficiamento e preparo do alimento e as suas fontes de renda/entrada de 
recursos.

2 Mapa do agroecossistema e estratificação ambiental

Após o relatório construía-se o mapa da propriedade juntamente com os membros da família, localizando 
nele os ambientes e os subsistemas de produção. Informações eram levantadas simultaneamente a 
construção do mapa, como a ocupação da propriedade ao longo do tempo e os responsáveis por cada 
atividade.
3 Caminhada no agroecossistema

A caminhada na propriedade era sempre realizada depois da construção do mapa na companhia de 
um dos membros da família, a fim de reconhecer os componentes descritos no mapa e tirar quaisquer 
possíveis dúvidas a cerca dos subsistemas de produção.

4 Fluxograma

Em um fluxograma colocamos, junto da família todos os subsistemas de produção e como esses se 
auto sustentavam e sustentavam a família e qual era relação entre o agroecossistema e o meio externo, 
considerando vendas, compras, trocas e doações.

RESUTADOS OBTIDOS

Todas as atividades realizadas aglutinou uma gama de informações e permitiu a compreensão de 
diversos aspectos do agroecossistema e as relações de trabalho para com os membros da família.

A construção do contexto da localidade e histórico da família possibilitou identificar os principais 
conflitos existentes na região. O quanto os povos eram resistentes e como resistiam. Possibilitou também o 
levantamento das potencialidades e fragilidades dos agroecossistemas quanto a transição agroecológica. 
E destacou como ao longo do tempo a figura da mulher se comporta para manter o bem estar da família 
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e da comunidade em geral.
A confecção do mapa do agroecossistema/estratificação de ambientes permitiu a identificação e 

distribuição dos diversos ambientes presentes na propriedade e também a identificação dos subsistemas 
produtivos, as diferentes formas como são manejados, e qual é a utilidade final dos seus produtos, além 
de apontar as inovações tecnológicas existentes. Curiosamente em todas as comunidades estudadas a 
mulher não se colocava como protagonista para construir o mapa, julgando-se menos entendida sobre a 
propriedade. Isso é retrato de como suas funções que não são poucas são secundarizadas e naturalizadas, 
trazendo a concepção de que não colaboram com o desenvolvimento do agroecossistema, deixando-as 
inseguras e tímidas sobre qualquer assunto a cerca de suas propriedades.

A Caminhada no agroecossistema possibilitou a verificação de algumas informações obtidas com 
a construção do mapa e o reconhecimento dos componentes do agroecossistema como os ambientes, 
os subsistemas de produção e as infraestruturas. E o comportamento das mulheres nessa etapa não era 
diferente, julgando-se não colaboradoras as mulheres nunca nos acompanhavam nas caminhadas, mas 
não por isso, era nessa hora que elas iam dar conta das demais atividades, como arrumar as crianças para 
aula, quando tinha, preparar o almoço da família, ou terminar os afazeres do lar.

Na construção do fluxograma foram representados os fluxos internos e externos e a reflexão sobre 
eles permitiu a compreensão da interdependência entre os subsistemas de produção, do nível de soberania 
alimentar e da geração de renda da família e de sua autonomia em relação ao meio externo. Com o 
fluxograma finalizado percebemos em todos os agroecossistemas que as mulheres eram as responsáveis 
pelos subsistemas de produção próximos à casa da família e também por todos que produziam alimentos 
primários, como horta e pomar. Nos demais subsistemas de produção a contribuição das mulheres era 
principalmente na colheita e no beneficiamento e preparo dos produtos.

Quanto a geração administração da renda a mulher era responsável pelo beneficiamento e 
venda ou troca dos produtos excedentes a necessidade da família, era responsável também por fazer as 
compras mensais, e quando tinha tempo e habilidades ainda contava com a produção de artesanatos para 
complementar a renda da família.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade realizada além de proporcionar a compreensão e reflexão sobre os processos 
constituintes do funcionamento do agroecossistema possibilitou o entendimento e a importância da 
figura das mulheres no campo, como agentes protagonistas da transição agroecológica e, sobretudo da 
transformação social.

Pimbert (2009) afirma a necessidade dos cidadãos, principalmente as mulheres, de cultivar 
habilidades e se tornarem participadoras cívicas ativas na abordagem de assuntos públicos, pois só assim 
será possível a elaboração de reformas que pautem a soberania alimentar além de tornar os espaços 
públicos mais democráticos.

Ainda segundo Pimbert (2009) atualmente muitas mulheres e suas redes estão se engajando 
nos processos de transformação. O que nos dá um fio de esperança e permite que a luta pela soberania 
alimentar se globalize.

Santos (2009) reforça que o papel da mulher tem fundamental importância na mudança da 
estrutura econômica, social, cultural. E que somente através da organização o embate social tanto em 
espaços políticos quanto em seus lares se concretizará.
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