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RESUMO 

 

A presente dissertação analisa a aplicação do crédito fomento mulher às assentadas rurais de dois 
projetos de assentamento situados no município de Espírito Santo, no Estado do Rio Grande do 
Norte, analisando de maneira macro a trajetória da política de reforma agrária numa perspectiva de 
possibilidade de desenvolvimento social materializado nos projetos de assentamento rurais e a 
evolução das lutas das mulheres por igualdade de direitos. Desta forma, o objetivo da pesquisa é 
refletir sobre os efeitos da aplicação do crédito fomento mulher numa perspectiva de empoderamento 
das mulheres beneficiadas nas dimensões familiar, social, política e de autoestima. Os projetos de 
assentamento Mata Verde e Timbó foram os únicos assentamentos rurais a serem contemplados com 
a aplicação do crédito. O estudo é de corte qualitativo analisado sob a teoria feminista, com aplicação 
de entrevistas semiestruturadas a quatorze mulheres beneficiadas demonstrando que uma política 
pública pode gerar resultados diferenciados. Constatou-se a aplicação sob a lógica familiar, onde o 
gerenciamento e o manejo das atividades produtivas ficaram sob a custódia dos homens em um dos 
projetos de assentamento pesquisado, demonstrando que a mulher não foi considerada como o 
centro da ação de crédito, enquanto no outro projeto de assentamento a mulher teve seus interesses 
pessoais realçados o permitiu o incremento na sua participação familiar. Apesar da conquista do 
direito à ação política realizada pelo Estado, questiona-se o empoderamento econômico como fruto da 
aplicação do crédito, embora possa se defender o incremento de sua posição na hierarquia familiar e 
aumento de sua autoestima. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Familiar. Mulher. Crédito Fomento Mulher. Empoderamento. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present dissertation analysis the application of women‟s credit foment for the farmer women in two 
settlements projects located at Espírito Santo municipal district, in Rio Grande do Norte state, 
analyzing in a macro way the trajectory of politics‟ land reform in one perspective of social development 
possibilities materialized on settlements projects and the fight‟s evolution of women for rights equality. 
Thus, the objective of this research is reflect about the application of women‟s credit foment in one 
perspective of women‟s empowerment benefit on familiar, social, politic and self-esteem dimensions. 
The settlements of landless Mata Verde and Timbó have been the unique ones contemplated with the 
credit‟s application. The study is a qualitative cut analyzed under the feminist theory, with presentation 
of semi-structured interviews of fourteen benefit women demostrating the application‟s effects. It is 
been detected that the application under the familiar logic, where the management of the productive 
activities are under the men‟s custody, thus, the women have not been considered as the center of the 
action‟s credit. Despite the achievement of the rights to political action realized by the State, it is 
questioned the economic empowerment because of the credit application, although it can defend the 
increase of their position in the family hierarchy and increase their self-esteem. 
 

KEYWORDS: Family Farm. Woman. Women‟s Foment Credit. Empowerment. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Política Pública de Reforma Agrária no Brasil contextualiza-se por situações 

diversas e singulares de resistência e de busca da terra pelo homem do campo. A 

persistência das lutas no meio rural em contraponto à legitimação da concentração 

fundiária existente incorpora as dimensões sociais e políticas da construção da 

questão agrária. 

A questão agrária se dilata na esteira da expansão do modo de relações 

capitalistas de produção no campo ou industrialização da agricultura (SILVA, 1994), 

seus principais indicadores dizem respeito à maneira como se organiza o trabalho e 

a produção, o nível de renda e o emprego dos trabalhadores rurais, e a 

produtividade das pessoas ocupadas no campo, ou seja, como se produz, de que 

forma se produz, em contraposição ao padrão da questão agrícola que guarda seu 

interesse na modificação do padrão, no aumento do quantitativo e no valor da 

produção, bem como, no que será produzido (SILVA, 1994). Assim, a questão 

agrária transpassa a questão fundiária, pois, a lógica da posse da terra está 

investida de várias facetas para aqueles que estão submetidos cotidianamente à 

falta de moradia e de condições de trabalho, que tem relações familiares e sociais 

marcadas por privações e expropriações de condições de sobrevivência.  

Um aspecto constante, ao discorrer sobre a Política de Reforma Agrária, é a 

presença de conflitos: inicialmente eram disputas territoriais – por terra, por salários, 

contemporaneamente, apesar destas causas não terem sido totalmente vencidas, 

as demandas estão permeadas nas disputas por diferentes modelos de 

desenvolvimento que ultrapassem a questão de apenas terra, mas que permitam a 

sobrevivência dos trabalhadores rurais e de suas famílias. Para Fernandes (2005, p. 

4), a questão agrária é fruto da contradição estrutural do capitalismo que reproduz 

simultaneamente a concentração de riqueza e a expansão da pobreza e da miséria. 

No contexto destes conflitos e lutas, várias categorias surgem e se entrelaçam num 

movimento constante de enfrentamento e interações na construção desta política 

pública, a exemplo dos latifundiários e camponeses, agronegócio e agricultura 

familiar, aparelho estatal e movimentos sociais, acampado e assentado. 
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A constituição do território brasileiro é marcada pela distribuição de terras 

realizada de forma indiscriminada e desigual – desde a implantação do sistema 

sesmarial, contornando as capitanias hereditárias, permitindo e incentivando a 

escravatura, legislando em favor dos grandes proprietários de terras e furtando-se 

de realizar uma real distribuição de terras, somando-se a esta herança histórica, o 

processo de industrialização vivido pelos grandes centros urbanos, que atraiu o 

trabalhador rural, desprovido de conhecimento e de qualificação profissional, e que 

se submeteu a abandonar o meio rural em busca de sobrevivência, resultando este 

êxodo rural em proletarização do ser humano, no inchaço e na favelização das 

cidades. 

Nestas condições, a reforma agrária implantada com a criação de projetos de 

assentamentos rurais “[...] representam uma importante iniciativa no sentido de 

gerar empregos diretos e indiretos a baixo custo e para estabelecer um modelo de 

desenvolvimento agrícola em bases sociais mais equitativas.” (BERGAMASCO; 

NORDER, 1998, p. 8). Apesar dos vários tipos de projetos de assentamentos 

existentes, para esta dissertação nos deteremos aos projetos de assentamento 

resultantes dos programas de reforma agrária, via desapropriação por interesse 

social, com base no Estatuto da Terra, lei nº 4.504/64, sob a égide do Plano 

Nacional de Reforma Agrária. Conforme Bergamasco e Norder (1998), a criação de 

projetos de assentamento não é resultado de uma política estatal de 

desenvolvimento rural voltada para atender as situações de pobreza e exclusão 

social ou mesmo para resgatar o potencial produtivo da agricultura familiar, mas 

uma estratégia de atenuação dos conflitos sociais no campo.  

Com a criação de Projetos de Assentamentos pelo Estado, surge um novo 

“segmento social, de dimensões razoáveis e de grande visibilidade, formado por 

pequenos agricultores relacionados com o Estado - O assentado.” (LEITE, S. et al 

2004, p. 64). Para Medeiros (2004), assentar significa o reconhecimento pelo Estado 

de uma situação de conflito, de demandas sociais e de transformação em direitos 

antes ignorados agora reconhecidos. Sendo o projeto de assentamento criação do 

Estado, que se compromete a viabiliza-lo com condições de produção e sujeição do 

assentado à sua gestão, consequentemente, na mesma medida deste aparente 

privilégio, o projeto de assentamento fica totalmente exposto às ações e omissões 
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do Estado. Bergamasco (1998, p. 7) conceitua assentamento rural como “criação de 

novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas governamentais visando 

o reordenamento do uso do uso da terra em benefício de trabalhadores rurais sem 

terra ou com pouca terra”.  

A criação de projetos de assentamento altera a estrutura da concentração 

fundiária, alterando paralelamente o modo de relações de trabalho, e promove 

dinamismo às regiões onde estão inseridos, tanto nos seus aspectos econômicos, 

com formação de mercados locais, quanto políticos com a formação de lideranças e 

representantes, e também sociais com reagregação familiar (MEDEIROS, 2015), 

assim, reconhecer a importância dos projetos de assentamentos “é reconhecer o 

envolvimento das inter-relações entre diversos planos da realidade social que aí se 

imbricam”. (NEVES, 1997, p. 229) 

Conforme os dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária/INCRA, no Estado do Rio Grande do Norte, há 295 (duzentos e noventa e 

cinco) Projetos de Assentamentos, beneficiando 20.043 (vinte mil e quarenta e três) 

famílias assentadas. Estas famílias após serem assentadas, devem ser beneficiadas 

com as ações previstas na Política de Reforma Agrária, quais sejam: direito à 

infraestrutura de água e estradas nos Projetos de Assentamento; aplicação dos 

créditos instalação; acesso à assistência técnica através da Assistência Técnica e 

Extensão Rural/ATER; acesso à Educação no Campo (PRONERA); acesso à 

comercialização e Programa de Fomento à Agroindustrialização; e à 

Comercialização (TERRA SOL). Todas estas ações têm como objetivo a 

emancipação do Projeto de Assentamento buscando garantir a 

autossustentabilidade das famílias assentadas. 

Deste total de Projetos de Assentamento existentes no Estado do Rio Grande 

do Norte, apenas dois Projetos de Assentamento foram contemplados, no ano de 

2010, com a aplicação da ação Crédito Instalação – Modalidade Apoio Mulher, que 

consistia conforme a Instrução Normativa/79/08, Art. 6º em ”promover a inserção e a 

participação das mulheres na dinâmica produtiva e econômica, bem como, contribuir 

na superação da desigualdade de gênero no meio rural”, devendo ser aplicado em 

três parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais). 
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 Os Projetos de Assentamento contemplados com aplicação do Crédito Apoio 

Mulher foram os Projetos de Assentamento Mata Verde e Timbó, ambos localizados 

no município de Espírito Santo, estado do Rio Grande do Norte. 

O Instrumento jurídico que parametrizou a forma de aplicação do Crédito 

Instalação Apoio Mulher foi a Norma de Execução nº 79/08, que entre outros 

ordenamentos preconizava que a utilização dessa modalidade de crédito era de 

exclusividade da mulher titular do lote, além de definir que seu emprego não poderia 

ser de forma individualizada. 

 

 “Os recursos desta modalidade serão aplicados, exclusivamente, 
em projetos de caráter associativo ou coletivo por grupos produtivos 
de mulheres”. (Norma de Execução nº 79/08). 

 

 A Norma de Execução nº 79/08 considerava grupo produtivo de mulheres, 

organizações e/ou coletivos, com no mínimo 05 (cinco) mulheres titulares de lotes, 

podendo ter registro legal ou não e, que realizassem atividades econômicas de 

produção de bens ou prestação de serviços de comercialização ou consumo 

solidário e, que exercessem a gestão coletiva dos resultados das suas atividades. 

Assim, esta modalidade de crédito estava destinada ao desenvolvimento de 

atividades econômicas, como aquisição de máquinas e equipamentos bens de apoio 

à produção, beneficiamento e comercialização; projetos hortifrutigranjeiros; cultivo 

de plantas medicinais; produção de fitoterápicos; produção de artesanatos; 

confecção de roupas; beneficiamento de alimentos; animais de grande, médio e 

pequeno porte, exceto bovino de corte. 

Além da titularidade do lote e composição de um grupo de produção, outro 

critério exigido para alcançar o Crédito Apoio Mulher consistia na apresentação de 

um projeto básico de produção elaborado por técnico do INCRA, da assistência 

técnica ou através de termo de convênio celebrado pelo INCRA e órgão público que 

contemple este objetivo. 

Nos dois Projetos de Assentamento – Mata Verde e Timbó - onde houve a 

aplicação do Crédito Apoio Mulher, ambos apresentaram projeto produtivo de 

bovinocultura semiextensiva com foco na produção de leite – encontra-se presente 

como objetivo em Processo Administrativo: 
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O foco principal do crédito de instalação modalidade “apoio mulher”, 
é melhorar a geração de renda e garantir a segurança alimentar das 
famílias assentadas, principalmente no tocante a participação da 
mulher assentada como geradora de renda de forma direta, dando-
lhes um melhor estímulo a sua labuta diária, assim como melhorar 
sua autoestima e confiabilidade num futuro melhor. (Processo 

Administrativo INCRA/SR-19/n 54330.001034/2009-55, p. 37) 
 

O trabalho feminino da agricultura familiar marcadamente está nas atividades 

de cuidado da casa (limpeza e preparação de alimentos), participação da agricultura 

com a preparação do solo, plantio, tratos culturais, colheita, pós-colheita e, também, 

o cuidado com o “quintal” da casa, onde são realizadas atividades agrícolas de 

horta, criação de animais de pequeno porte, que tanto podem se destinar à 

comercialização como pode ser utilizado para consumo da família. Porém, por 

estarem circunscritas à proximidade da moradia da família são vistas como 

atividades domésticas e não são contabilizadas como trabalho. (SILIPRANDI & 

CINTRÃO, 2015) 

As políticas públicas pensadas para a agricultura familiar trazem em seu bojo 

uma estrutura calcada na produção e na melhoria econômica das famílias dos 

pequenos agricultores rurais, excluindo as mulheres rurais tanto da negociação 

quanto da execução destas políticas (SILIPRANDI & CINTRÃO, 2015), desta forma, 

duas questões importantes podem ser negligenciadas: que as mulheres também 

são produtoras rurais, independente de seus vínculos familiares e que as mulheres 

rurais podem demandar por outro tipo de políticas públicas que privilegiem outros 

temas além da produtividade. 

A escolha do projeto produtivo – bovinocultura semiextensiva, nos instiga a 

mergulhar sobre a participação do trabalho feminino no mundo rural, no tocante ao 

impacto desta política social para a vida das mulheres nos projetos de 

assentamento de reforma agrária, desvendando se houve incremento da autonomia 

da mulher nas suas relações familiares e sociais ou se permanece o ciclo que 

reforça a “invisibilidade” do seu trabalho e de sua produtividade. Portanto, é 

necessário investigar quais os resultados deste programa de crédito sobre as 

condições sociais, políticas e familiares das mulheres beneficiadas.  
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O cenário de pesquisa é a percepção do que é projeto de assentamento, sua 

origem, sua constituição, o desenvolvimento das relações familiares, sociais, 

produtivas, políticas e, sobretudo sobre o reconhecimento do papel da mulher 

assentada enquanto sujeito de direitos.  

A problemática da pesquisa se funda na participação da mulher na divisão do 

trabalho nos projetos de assentamento e no direito a ser reconhecida como 

beneficiária dos rendimentos da atividade de agricultura familiar. A pertinência esta 

fundamentada na posição subordinada do seu trabalho, que se reveste do caráter 

de “ajuda”, mesmo quando trabalham tanto quanto os homens ou exercem a mesma 

atividade que ele. Para Brumer (2002), há dois motivos que podem explicar a divisão 

de trabalhos exercidos entre homens e mulheres: o primeiro o aspecto é o da 

igualdade entre a unidade produtiva e a unidade de consumo, ou seja, todos os 

membros da família se esforçam para produzir e o consumo será de todos e, 

segundo, a sociedade patriarcal e machista na qual se atribui ao homem o papel de 

provedor das necessidades da família. 

Outra denominação utilizada para caracterizar o trabalho no meio rural é 

classifica-lo como trabalho “leve” ou “pesado”, sendo considerado trabalho “pesado” 

o realizado nas atividades de limpeza do mato e na criação do gado, “o pesado” 

está direcionado ao masculino, principalmente roçar e cavar a terra. “Roçar significa 

derrubar o mato grosso, inclusive árvores a machado a foice”. Trabalho “leve” é 

feminino, é plantar, arrancar o mato miúdo, e adubar (PAULILO, 1994, p. 2). No seu 

estudo a autora aborda que, trabalho “pesado” e “leve” está classificado conforme o 

desempenho do serviço seja realizado por homem ou mulher, sendo invariavelmente 

o trabalho feminino mais barato, embora não signifique o mais “agradável”, para a 

autora, esta situação relaciona-se com a valorização do homem enquanto chefe de 

família, ficando o trabalho dos demais membros das famílias rotulado de “ajuda” na 

composição do orçamento doméstico.  

Neste sentido, busca–se neste estudo revelar se com o acesso ao Crédito 

Instalação - Apoio Mulher a beneficiária conseguiu ter sua participação do processo 

produtivo familiar valorizado pela família e pela comunidade ou, se o seu trabalho 

continua a ter um caráter de subordinação. Portanto, busca-se interpretar as 
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relações produtivas e sociais que envolvem a mulher rural, captando as reflexões 

que as beneficiárias fazem sobre si mesmas. 

Os pressupostos considerados como condicionantes para o acesso ao 

crédito, à formação de associação, apresentação de projeto produtivo e a 

titularidade da unidade produtiva do projeto de assentamento, reforçam a 

necessidade na ênfase no fortalecimento da mulher, enquanto ser social que produz 

e se reproduz, como elemento chave para a igualdade das relações de gênero 

existentes no meio rural.  

Considerando como hipótese que o acesso ao Crédito Instalação – Fomento 

Mulher implica no reconhecimento do trabalho da mulher como importante para a 

composição do orçamento, num processo de transformação social pela valorização 

das suas atividades laborais e, consequentemente provoca um impacto diferencial 

nas relações de gênero no que tange à distinção entre os papéis masculino e 

feminino. Considera-se que este microcrédito é “uma ação que pode ser utilizada 

para o despertar de uma consciência sobre as condições de „opressão‟ e de 

„subordinação‟ da mulher na sociedade”. (CARNEIRO; TEIXERA, 1995) 

Por conseguinte, esta dissertação procurou responder: Qual o resultado da 

aplicação do Crédito Fomento Mulher para as mulheres que o acessaram e em que 

medida promoveu a construção da mulher no processo produtivo familiar? 

Seus questionamentos específicos foram: 

 Em que medida as condições de acesso ao Crédito Fomento Mulher 

empoderaram a mulher nos aspectos familiar, emocional e social? 

 De que forma o Crédito Fomento Mulher redefiniu a participação da mulher no 

processo produtivo familiar? 

 Tendo como objetivo geral: 

 Analisar o resultado da aplicação do Crédito Fomento Mulher na perspectiva 

de gênero, no reconhecimento da participação da mulher no processo 

produtivo familiar. 

E, teve como objetivos específicos: 

 Estudar os procedimentos de acesso ao Crédito Fomento Mulher pelas 

mulheres beneficiárias da Política Nacional de Reforma Agrária, no ano de 

2010, com evidência no processo de formação de associações, elaboração 
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do projeto produtivo, implantação e acompanhamento do projeto, 

identificando os fatores que permitam ou limitam o empoderamento das 

mulheres assentadas; e, ainda, identificar quais mudanças ocorreram – 

familiar, social e emocional – na participação da mulher no processo produtivo 

familiar, no contexto dos projetos de assentamentos, percebidas pelas 

beneficiárias do crédito.  

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Como procedimentos metodológicos, nos propomos a descortinar o processo 

sobre a participação feminina na atividade produtiva familiar, numa perspectiva de 

empoderamento das mesmas, esta pesquisa se guiou pela teoria feminista, 

considerando as categorias analíticas de trabalho e gênero. O modelo de estudo 

adotado foi da pesquisa qualitativa a ser aplicada, que conforme Goldenberg: 

 

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com 
aprofundamento da compreensão do grupo social, de uma 
organização, de uma instituição, de uma trajetória, etc. (2005, p. 14) 

 

A aplicação da pesquisa ocorreu em dois Projetos de Assentamentos no 

Estado do Rio Grande do Norte - Mata Verde e Timbó, tendo como unidade de 

análise as mulheres assentadas rurais que acessaram o Crédito Fomento Mulher, 

no ano de 2010, período no qual foi realizada a aplicação deste crédito pelo Instituto 

Nacional de Reforma Agrária/INCRA. A pesquisa buscou a recuperação das 

experiências mulheres em relação ao crédito com o intuito de descobrir se o 

recebimento deste crédito promoveu alterações nos aspectos econômicos, sociais e 

familiares em suas vidas, a partir de suas próprias falas e interpretações sobre si 

mesmas. 

 A opção pela pesquisa qualitativa foi por entendê-la mais adequadamente 

aos objetivos propostos, neste aspecto trazemos Giddens (2005, p. 509) quando 

nos informa que “para atingir esses objetivos, precisamos conhecer os métodos de 

pesquisa mais uteis a serem aplicados em determinado estudo e a melhor maneira 
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de analisar os resultados”, assim a preocupação não se concentra na 

representatividade numérica, mas em perceber a trajetória deste grupo social – 

assentadas de projeto de assentamento, visto que “um dos objetos privilegiados da 

pesquisa qualitativa é, portanto, o sentido que adquirem a ação da sociedade na 

vida e os comportamentos dos indivíduos”. (POUPART, 2008, p. 130) 

O trabalho empírico iniciou-se com informações exploratórias sobre em quais 

projetos de assentamento do Estado do Rio Grande houve aplicação do Crédito 

Instalação Apoio Mulher, o qual no ano de 2014 recebeu novos contornos passando 

a ser denominado de Crédito Fomento Mulher, termo que utilizamos para esta 

dissertação. Em seguida foi realizado estudo nos processos administrativos 

existentes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na 

Superintendência do Rio Grande do Norte/SR-19, descortinando o universo da 

aplicação do crédito, permitindo conhecer o quantitativo de crédito aplicado, os 

projetos produtivos aprovados e as mulheres beneficiárias em cada projeto de 

assentamento. 

Partindo dessas informações, para a coleta de dados foram utilizadas as 

ferramentas da entrevista e da observação direta, Haguete define entrevista: 

  

A entrevista pode ser definida como um processo de interação social 
entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 
objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o 
entrevistado. As informações são obtidas através de um roteiro de 
entrevista constando de uma lista de pontos ou tópicos previamente 
estabelecidos de acordo com uma problemática central e que deve 
ser seguida. (2010, p. 41) 

 

Sendo definido que deveriam ser entrevistadas as mulheres que moram nos 

referidos projetos de assentamento e que tenham recebido o crédito fomento 

mulher, além das entrevistas, a observação direta foi utilizada como fonte de 

evidências e que serviram para corroborar ou valorizar as evidências coletadas. 

 Visto que o esforço da pesquisa esteve concentrado na busca da 

compreensão dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos, 

quando da aplicação de uma política pública, a estratégia adotada que se mostrou 

como ferramenta apta a responder às questões elaboradas, foi o estudo de caso, 

“se você precisasse saber "como" ou "por que" o programa funcionou (ou não), teria 
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que dirigir-se ou para o estudo de caso ou para um experimento de campo. ” (Yin, 

2001, p. 24). O próprio Yin, ainda nos traduz que o estudo de caso deve ser a opção 

de escolha quando se deseja examinar acontecimentos contemporâneos, mas 

quando não se podem manipular comportamentos importantes.  

A relevância da pesquisa foi concentrada na sensibilidade da descoberta do 

ser social imersa em sua individualidade e nas suas relações familiares, sociais e 

políticas a partir do acesso ao microcrédito Fomento Mulher, aliado a isto, o próprio 

cenário da pesquisa já se mostrou um desafio, pois o contexto de um projeto de 

assentamento é peculiar com todas as nuances que o envolvem – trajetória de vida, 

social e política dos assentados – com todas as suas articulações de sobrevivência 

e de reprodução social.   

As categorias trabalhadas e o objeto de estudo conduziram primariamente a 

uma pesquisa qualitativa, visto que esta “lida com interpretações das realidades 

sociais. ” (GASKELL; BAUER, 2002, p. 22), pois buscar a existência da percepção 

das mulheres entrevistadas sobre si mesmas aliando à reflexão da pesquisadora 

para compor o processo de percepção da realidade subjetiva que a cercam, 

tornando a pesquisa mais instigante à medida que busca luz e novos enfoques 

sobre a condição do ser social – mulher, assentada, mãe, produtora/agricultora 

familiar. Desta forma foram aplicadas 14 entrevistas, sendo 08 (oito) e 06 (seis) 

entrevistas no projeto de Assentamento Timbó e Mata Verde, respectivamente. 

A amostragem foi realizada com base na saturação da amostra, na medida 

em que as respostas se tornavam repetidas demonstrando que as entrevistadas 

perceber o ambiente à sua volta de forma igualitária, verbalizando mesmos 

sentimentos. Sendo realizadas com base num roteiro semiestruturado: 

Perfil das mulheres entrevistas: idade, estado civil, quantidade de filhos, idade 

dos filhos, escolaridade da entrevistada e renda; 

Perfil da unidade produtiva: tamanho da área produtiva, utilização do quintal, 

utilização da área coletiva, produtos cultivados, condições de produção; 

Condicionantes produtivos: distância da unidade produtiva da residência de 

moradia, realização da atividade produtiva (sozinha ou acompanhada); 

Aspectos emocionais e familiares: tomada de decisão quanto ao projeto 

produtivo, acesso à renda do trabalho, mudanças nas relações familiares. 
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A coleta de dados foi realizada através de pesquisa documental e 

bibliográfica, devido a necessidade de conhecer a ação do crédito fomento mulher, 

enquanto servidora da instituição governamental que aplica a ação e foi se 

constituindo progressivamente com o levantamento e a análise documental sobre a 

aplicação desta ação existente no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária/INCRA-RN.  

 Foi realizada busca teórica na literatura à procura de autores que discutam e 

pensam o “objeto pensado” na construção de conhecimento teórico. Poupart (2008, 

p. 135) defende que “quanto mais o pesquisador tiver um conhecimento 

aprofundando sobre seu tema, mais ele estará apto a construir o seu objeto e 

delimitar uma amostra pertinente”.  

 

Trabalho de Campo 

 

Para o cumprimento das entrevistas nos projetos de assentamento Mata 

Verde e Timbó, foram realizadas três visitas aos projetos de assentamento. A 

primeira visita ocorreu no intuito de conhecer as presidentes das associações dos 

assentados no intuito de apresentar o trabalho a ser realizado e seu objetivo. Neste 

momento foi agendada reunião com as mulheres beneficiárias do crédito com o 

objetivo de apresentação dos motivos da entrevista. Na data agendada, no projeto 

de assentamento Mata Verde, das treze beneficiárias cinco compareceram e 

justificaram a ausência das demais por diversos motivos sendo eles: a ida à cidade 

para buscar sementes para o plantio, visto que se iniciava a “invernada”, ida ao 

médico e à cidade para fazer compras. Compareceu à reunião também um 

assentado, ao qual foi explicado o que iríamos fazer naquele momento e solicitamos 

um espaço para conversar apenas com as mulheres, no que prontamente ele pediu 

para fôssemos a sua casa para também entrevistar sua mãe, que estava muito 

ocupada fazendo o almoço dos trabalhadores, o que atendemos ao fim da reunião. 

Após a exposição das entrevistas, todas as presentes quiseram ser entrevistadas e 

solicitaram outra data para as faltantes, sendo acordada nova visita a este projeto 

de assentamento no intuito de realizar as entrevistas com as mulheres que não 
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puderam se fazer presentes, desta forma foram realizadas mais duas visitas neste 

projeto de Assentamento.  

No projeto de assentamento Timbó, a primeira visita ocorreu no intuito de 

conhecer a presidente da associação dos assentados para apresentar a entrevista e 

seu objetivo. Neste momento foi solicitado que a presidente da associação 

agendasse reunião com as mulheres beneficiárias do crédito Fomento Mulher com o 

objetivo de apresentação dos motivos da entrevista, porém na data marcada houve 

pouca presença das mulheres, o que nos levou a realizar as entrevistas de casa em 

casa.  

Para análise de dados com base em entrevistas semiestruturadas, as 

entrevistas, ou os dados, foram transcritos em texto e documentos, para que 

houvesse sua análise, conforme Flick (2009), o texto tem três finalidades na 

pesquisa qualitativa: representam não apenas os dados essenciais nos quais as 

descobertas se baseiam sua base das interpretações, mas também o meio central 

para apresentação e comunicação de descobertas. Desta forma, o texto foi 

resultado da coleta de dados e o instrumento da interpretação. 

No que concerne à análise de dados para este estudo de caso, temos que “A 

análise de dados consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas ou, do 

contrário, recombinar as evidências tendo em vista proposições iniciais de um 

estudo.” (YIN, 2001, p. 127) 

A abordagem analítica utilizada para análise das evidências teve como 

objetivo “tratar as evidências de maneira justa, produzir conclusões analíticas 

irrefutáveis e eliminar interpretações alternativas.” (YIN, 2001, p. 133). Nesta 

perspectiva, como guia de análise do estudo de caso foi utilizada a abordagem que 

se baseia em proposições teóricas, por compreender que as proposições utilizadas 

nortearam o plano de coleta de dados, ajudando a pôr em foco dados e ignorar 

outros, além de servir de guia para toda o desenvolvimento da pesquisa.  

Para a análise de dados desta pesquisa nos orientamos por Gaskell (2002, p. 

83), ao definirmos como objetivo amplo desta fase “procurar os sentidos e 

compreensão, que é realmente falado constitui dados, mas a análise deve ir além 

da aceitação deste valor aparente”. Compreendendo ser um trabalho meticuloso 
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com padrões e conexões, bem como as contradições, não permitindo que este 

processo ocorra de maneira mecanizada. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, sendo o primeiro capítulo 

determinado a explicar o porquê da pesquisa e consequentemente da dissertação, 

apresentando a introdução, o problema da pesquisa Crédito Fomento Mulher 

redefinindo a participação da mulher no processo produtivo familiar: um estudo de 

caso nos Projetos de Assentamento Mata Verde e Timbó, seus objetivos geral e 

específicos, as hipóteses principal e secundárias, quais os procedimentos 

metodológicos nortearam a pesquisa, sua amostragem, coleta de dados e 

finalmente o modo da análise dos dados obtidos. 

No segundo capítulo discorremos sobre a Política Nacional de Reforma 

Agrária, com um breve histórico das formas de aquisição de terras no país e pontuar 

os principais acontecimentos que puseram a questão agrária na agenda pública 

governamental com seus aspectos sociais, políticos e ideológicos. Demonstrando 

que a reforma agrária ultrapassa a questão de política de acesso à terra afetando 

um conjunto de condições sociais, econômicas e políticas. 

O cenário para este capítulo são as relações excludentes e desiguais 

impostas pelo modo de produção capitalista, sendo tal modelo abraçado pelo 

Estado Brasileiro, buscando mostrar a discussão sobre o projeto de sociedade, com 

o confronto político entre grupos de interesses apoiada pela oligarquia fundiária e 

pelo setor da agricultura patronal, grande parte da classe política e empresarial 

brasileira é contra a reforma agrária (SABOURIN, 2008), obscurecendo um modelo 

de desenvolvimento que permitisse transformações profundas na sociedade, bem 

como, demonstrar os avanços e retrocessos da questão agrária. 

Para encerra-lo, a discussão sobre a reforma agrária na contemporaneidade, 

demonstrando que apesar de todos os “entraves” e das precariedades das 

condições dos projetos de assentamento, de maneira geral, os seus resultados são 

significativos em termos de reelaboração de história de vida e de relações sociais, 

que conforme Saubourin: 

 

É, portanto, em torno desses valores e das relações que podem 
mobilizá-los e reproduzi-los que é possível reconstruir uma 
identidade positiva e estruturas sociais de coesão social adaptadas 
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para permitir aos novos agricultores responder aos numerosos 
desafios a enfrentar, tanto no plano individual e familiar como no 
coletivo e institucional. (2008, p. 177) 

 

O terceiro capítulo está dedicado a discutir a questão de gênero, participação 

e empoderamento como forma de desenvolvimento no meio rural, marcadamente no 

que concerne ao cenário dos projetos de assentamentos e agricultura familiar. 

No quarto capítulo o objetivo é demonstrar e contextualizar quais são os 

créditos destinados à agricultura familiar, especificamente a ação do Crédito 

Fomento Mulher e sua aplicação, com as especificações e mediações promovidas 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA em dois projetos 

de assentamento do Estado do Rio Grande do Norte, denominados Mata Verde e 

Timbó.  

No quinto capítulo apresentamos o Estudo de Caso de aplicação do Crédito 

Fomento Mulher nos Projetos de Assentamento Mata Verde e Timbó, no Estado do 

Rio Grande do Norte, na perspectiva de se compreender a dimensão desta ação, as 

categorias perfiladas sobre as questões de gênero que estão presentes nas 

relações sociais e a participação da mulher no processo produtivo familiar, na 

perspectiva do empoderamento, pois parte-se do princípio que a mulher tem um 

papel determinante nas relações sociais existentes num projeto de assentamento, 

enquanto ser humano, esposa, mãe e sujeito capaz de produzir e reproduzir-se nas 

constituições políticas e sociais do seu campo de existência. 

 

Capítulo 2. Política Nacional de Reforma Agrária 

 

Este capítulo tem como pretensão demonstrar que compreensão da Política 

Nacional de Reforma Agrária incide necessariamente pelo conhecimento da 

distribuição de terras realizadas pelo Estado no decorrer de nossa história. Entender 

o papel da terra no passado como eixo norteador do processo de desenvolvimento 

econômico, político e social do nosso país é desvendar como desde o princípio a 

terra não estava destinada a todos criando o que normalmente se aceitou como 

excluídos. 
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A questão agrária ultrapassa a questão fundiária, para Stédile (2011, p. 15) 

“questão agrária é o conjunto de interpretações e análises da realidade agrária, que 

procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o uso e a utilização das 

terras na sociedade brasileira”. A lógica da posse da terra será vista como tema que 

se subjaz em várias facetas: a da falta de condições de sobrevivência, de moradia, 

de condições de trabalho, de relações familiares e sociais marcadas por privações e 

expropriações que continuam numa linha constante do tempo até os dias atuais. 

Não se resume ao fato de apenas “possuir a terra‟, “ter a sua posse”, mas, neste 

cerne esta contido o movimento de relações sociais onde as pessoas criam e 

recriam condições da própria existência. Para tanto discorreremos sobre a questão 

agrária numa perspectiva de desenvolvimento rural e de pessoas, demonstrando 

como a Política Nacional de Reforma Agrária se pôs no cenário político-social com 

seu contexto histórico, seus avanços e entraves para o desenvolvimento de famílias 

agricultoras rurais. 

 Marcada principalmente pelo conflito, onde de um lado encontram-se famílias 

que ocupam terras para que possam subsistir e se reproduzirem enquanto seres 

sociais e, de outro lado, os proprietários da terra, quase sempre latifundiários. As 

ocupações de terras e a perspectiva de tornar-se um beneficiário da Política de 

Reforma Agrária têm a sua origem no desemprego estrutural gerado pela 

mecanização da própria agricultura, pela falta de qualificação das pessoas para 

encontrarem empregos urbanos e de todos os processos de expropriação de 

trabalho e renda que as pessoas sem a qualificação necessária estão submetidas, 

tornando a ocupação de terras oportunidade para as pessoas construírem uma nova 

trajetória de vida e de possibilidades. Segundo Fernandes (2005), “o começo foi 

gerado pela expropriação, pelo desemprego, pelas desigualdades resultantes do 

desenvolvimento contraditório do capitalismo”. 

Na compreensão de Gorender (2013), capitalismo é definido conforme o 

pensamento de Karl Marx: 

 

[...] como modo de produção em que operários assalariados, 
despossuídos de meios de produção e juridicamente livres, 
produzem mais-valia; em que a força de trabalho se converte em 
mercadoria, cuja oferta e demanda se processam nas condições da 
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existência de um exército industrial de reserva; em que os bens de 
produção assumem a forma de capital, isto é, não de mero 
patrimônio, mas de capital, de propriedade privada destinada à 
reprodução ampliada sob a forma de valor, não de valor de uso, mas 
de valor que se destina ao mercado. 

 

Definição que deve ser adaptada à agricultura, à medida que esta se 

incorpora como atividade predominantemente econômica, onde se desenvolvem 

relações capitalistas que atuam num movimento contraditório de desigualdade por 

dentro do desenvolvimento econômico, na medida em que promove cada vez mais o 

assalariamento do pequeno agricultor em suas plantações de cana de açúcar, café e 

outras. Para Oliveira (2013, p. 59), “na agricultura, adquirem terras e outros meios 

de produção e contratam trabalhadores para trabalharem em troca de salário.”, 

consolidando uma política agrícola totalmente voltada para o mercado. Alia-se 

também a compreensão de relações capitalistas na agricultura que advém da 

utilização em grande escala do setor tecnológico – máquinas, fertilizantes, 

agrotóxicos, sementes selecionadas -, ao tempo em que articulam uma rede de 

produção, desenvolvem mecanismos de escoamento e armazenamento da mesma 

e ampliam os mercados de consumo, portanto, a relação capitalista se faz presente, 

pois possuindo capital o destina à produção. 

Em meio à concentração da terra se apresenta a exclusão social, quando 

uma parcela da população rural é empurrada aos centros urbanos formando uma 

massa de pessoas destituídas de formas de sobrevivência nas cidades. 

 

2.1 Capitanias Hereditárias e Escravidão: Heranças à Terra 

 

Após o descobrimento do Brasil, em 1500, Portugal necessitava garantir a 

posse e a colonização das terras recém-descobertas, para tanto utilizou dos 

institutos de capitanias hereditárias e de sesmarias, que consistiam em espaços de 

terras “doadas para todo o sempre para o donatário e seus herdeiros." (BORGES, 

2011, p. 259). Sendo determinado que cada donatário recebesse uma faixa de terra 

de dez léguas, contadas a partir da faixa litorânea e, distribuísse como sesmarias o 

restante do território nacional, desta forma alcançava um duplo objetivo: não 

dispendia esforços econômicos com a colonização e, ainda, provia-se de novas 
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fontes de rendas (BORGES, 2011), buscava-se suprir as necessidades de defesa de 

solo, de ocupação territorial e, principalmente de exploração das riquezas existentes 

para a Europa, a exemplo do pau-brasil, açúcar, ouro e diamantes. 

O que torna peculiar as sesmarias no território brasileiro é que conforme 

Borges (2011), a característica de que tais propriedades serem livres de encargos 

“sesmarias completamente livres de foro, pensão ou tributo, salvo dízimo a Deus” e 

a condição de as mesmas serem povoadas. Para Stédile (2011) são concessão de 

uso, mas sem direito a vender ou compra de propriedades vizinhas.  

 Também, em sesmarias ocorreu a doação de terras com o término da guerra 

holandesa, “quando o rei ordenou que fossem distribuídas todas as suas terras com 

os oficiais e soldados que lutaram contra o invasor, e, mais tarde, com a doação 

arbitrária das terras conquistadas aos negros dos Palmares.” (BORGES, 2011, p. 

280). Para os colonos pobres desprovidos de acesso a terra restava as posses, que 

com o decorrer do tempo se avolumaram a tal ponto que o instituto das sesmarias 

foi suspenso, resultado da própria desordem da repartição de terras. (GORENDER, 

2013) 

Desta forma, a demarcação fundiária tornou-se um problema que irá perdurar 

por vários séculos, visto que o sistema fundiário brasileiro se inicia de forma 

desordenada e incontrolada, devido à dificuldade de fiscalizar áreas territoriais tão 

grandes com poucos fiscais administrativos existentes à época e aliada à dificuldade 

de comunicação. Borges (2011) aponta que por falta das demarcações necessárias, 

combinado com um serviço organizado de terras, muitas vezes as mesmas terras 

eram doadas a muitas pessoas.   

O sistema produtivo adotado para o atingimento dos objetivos propostos pela 

Coroa foi o cultivo de monocultura em grandes áreas para abastecimento da 

Europa, sendo produzida cana-de-açúcar, café, algodão tendo como principal força 

motriz a utilização da mão-de-obra escrava. Stédile traduziu este modelo de 

produção como de plantation: 

 

É a forma de organizar a produção agrícola em grandes fazendas de 
área contínua, com a prática da monocultura, ou seja, com a 
plantação de um único produto, destinado à exportação, seja ele a 
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cana-de-açúcar, o cacau, o algodão, gado, etc, com o emprego da 
mão-de-obra escrava. (2011, p. 21) 

 

Neste sentido, Gorender (2013) utiliza o termo plantagem definindo-o como 

uma “forma de organização econômica adequada ao emprego do trabalho escravo”, 

para Vinha (2011) esta conjunção de fatores: colônia, monocultura destinada à 

exportação e trabalho escravo fizeram surgir o aparecimento do latifundiário, que vai 

consolidar toda a estrutura agrária do país ao longo de sua história. Apenas no ano 

de 1888, após pressões internacionais, o Brasil põe fim ao trabalho escravo, mas, 

isto não resultou em alterações na estrutura da econômica e agrária do País, visto 

que os grandes proprietários rurais que tinham seu sistema produtivo fundado na 

escravatura já estavam consolidados e os mesmos disponham de poder econômico 

e político. Para Sodré (2011), o destino dos escravos recém-libertos foi apenas dois: 

a servidão ou semiservidão constituindo uma massa humana sobrante, migraram 

principalmente para as áreas portuárias para sobreviver da única coisa que 

detinham sua força de trabalho, para Schilling (2011) nascia as favelas. 

Apenas quatorze dias após a após a promulgação da Lei Euzébio Queiroz, 

que encerrava definitivamente o tráfico de escravos africanos, a Lei de Terras, de 18 

de setembro de 1850 foi promulgada permitindo que as áreas das propriedades 

fossem ampliadas baseadas na posse e impedindo que os trabalhadores negros 

continuassem no meio rural, ocorrendo o esvaziamento do campo de trabalhadores 

agrícolas. (STÉDILE, 2011) 

 Com o advento da abolição da escravatura foi necessário encontrar mão-de-

obra disposta a trabalhar no campo, ocorrendo o incentivo do governo brasileiro a 

imigração dos europeus pobres para o país, principalmente da Alemanha, Portugal, 

Itália e Espanha (STÉDILE, 2011), incialmente, eram isentos dos custos da viagem 

e instalação com a distribuição de pequenas propriedades de terras lhes era 

financiadas de acordo com a Lei de Terras e deveriam ser exploradas pela família, 

em seguida foi adotado o sistema de colonato que consistia na variação de 

pagamento entre fixo, por pés de café tratado e outra variável proporção à colheita 

(ROMEIRO, 2013), para Maestri (2011) este processo resultou em comunidades de 

pequenos camponeses proprietários que, com o passar do tempo, modificaram de 
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forma qualitativa, as orientações social, política e econômica das regiões onde se 

estabeleceram principalmente o Sul do Brasil. 

 Nas regiões onde não houve um processo significativo de mão-de-obra 

imigrante, a exemplo do Nordeste, foram adotados outros tipos de arranjos, a 

exemplo do contrato de parceria, que sedimentaram práticas de paternalismo e 

garantiram aos grandes proprietários mão-de-obra submissa e barata (ROMEIRO, 

2013). Floresce o coronelismo, que era em sua essência a descentralização política 

do Governador. Funcionando através de acordos entre os governadores dos 

Estados com os grandes proprietários rurais de sua região, buscando apoio eleitoral 

para os candidatos do partido do poder, barganhando a nomeação de juízes e de 

delegados, fornecendo a base para a existência dos jagunços a serviço dos 

coronéis. Assim, foram sistematizadas condições, para mais uma vez, haver a 

apropriação de terras públicas por particulares. 

No modelo de produção adotado no país, de concentração fundiária e de 

regime escravocrata, atenção a Lei de Terras nº 601 deve ser conferida, visto que a 

mesma entrega a terra como propriedade privada apenas aos fazendeiros, lei 

“escravizou, portanto, a terra e transformou um bem da natureza, que deveria ser 

democrático, em um bem privado, acessível apenas aos ricos” (BORGES, 2011, p. 

285). Neste sentido, Wright (2012, p. 114) vem corroborar os desdobramentos do 

aspecto da Lei de Terras ao nos remeter para o conceito científico de latifúndio, que 

“quer dizer, rigorosamente, grande propriedade”. Estão presentes duas formas de 

propriedade da terra, a dos latifundiários e os de pequenas propriedades ou posses, 

que são os posseiros, os meros ocupantes de terras, os sitiantes, moradores que 

estão baseados numa economia natural e com grau variado de comercialização.  

Após a libertação dos escravos, a forma encontrada pelos produtores de cana 

de açúcar e de café para pagamento aos trabalhadores em suas plantações foi o de 

concessão de lotes ou do direito de intercalar gêneros de subsistência na plantação, 

Gorender (2013), dialogando com este autor Oliveira (2013, p. 56) vem dizer que há 

um movimento capitalista na medida em que “se utilizam dessas relações de 

trabalho para não terem que investir parte do seu capital na contratação de mão-de-

obra. Ao mesmo tempo, a utilizam sem remunerá-la, recebem uma parte do fruto do 

trabalho desses trabalhadores”, no que o autor denomina de nascimento da classe 
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capitalista no campo quando há sujeição da renda da terra ao capital. Assim, 

Oliveira pontua que: 

 

[...] capitalistas são, portanto, todos aqueles que, possuidores de 
capital, o destinam à produção. Na agricultura adquirem terras e 
outros meios de produção e contratam trabalhadores para 
trabalharem em troca de salários. (2013, p. 59) 

 

Demonstrando que o capitalista se tornou proprietário de terras, portanto, 

latifundiário, num processo continuado de desigualdades de oportunidades às 

pessoas, por fim, conclui que: 

 

Podemos afirmar com segurança que a estrutura fundiária brasileira 
herdada dos regimes das capitanias/sesmarias muito pouco foi 
alterada ao longo dos 400 anos de história do Brasil, e, 
particularmente, na segunda metade deste século, o processo de 
incorporação de novos espaços – assaltados, tomados das nações 
indígenas – tem feito aumentar ainda mais a concentração das terras 
nas mãos de poucos proprietários. (2013, p. 67) 

 

A concentração fundiária articulada com a exploração dos camponeses rurais 

historicamente destituídos de iguais oportunidades, através de formas degradantes 

de modos de subsistência – posseiros, meeiros, parceleiros, colonos, 

assalariamento, marca a história do mundo rural no Brasil o que também trará 

desdobramentos de lutas e avanços desta parcela da população por uma forma de 

adquirir visibilidade a sua situação social e de trabalho. 

 

2.2 Das Ligas Camponesas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

 

O cenário do Brasil a partir da década de 1920 encontra-se sob uma vigorosa 

diversificação da agricultura, parte das terras que anteriormente era destinada ao 

cultivo do café, “é convertida para produção de matérias-primas agrícolas 

destinadas ao consumo ao mercado urbano-industrial em rápida expansão.” 

(ROMEIRO, 2013, p. 143), face ao momento da industrialização brasileira em 

ascensão e às condições de exploração no campo o resultado foi um deslocamento 

de massa de camponeses em direção ao setor urbano-industrial que ainda não 
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estava estruturada de forma suficiente para gerar oportunidades de emprego, 

moradia e infraestrutura urbana a esta massa de desprovidos que se deslocava em 

direção às cidades (ROMEIRO, 2013), visto que não houvera modificação na 

estrutura fundiária que permanecia concentrada. 

Segue no Brasil um intenso crescimento industrial e de urbanização que irá 

se modificar a partir de 1950, quando as taxas de crescimento industrial começam a 

declinar, tendo sido a estrutura agrária concentrada - latifúndio, apontada como a 

causa do desequilíbrio e das pressões inflacionárias. A crise econômica rapidamente 

se transforma em crise político-institucional (ROMEIRO, 2013), que se desdobra em 

importantes modificações nas relações de trabalho prevalecentes no campo. O 

padrão das relações existentes no campo era de clientelismo que sofre dois 

impactos: de um lado, os próprios movimentos sociais buscam uma política social 

reformista, entre suas demandas estava a reforma agrária e, de outro, o surgimento 

de organizações sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais. O autor, ainda 

informa que na conjuntura existente que preponderava que: 

 

[...] consenso que se formara sobre a situação injusta e miserável 
em que se encontrava o trabalhador rural sobre o absurdo de uma 
exploração desenfreada com terras agrícolas mantidas inexploradas, 
bem como a elevação do grau de consciência política da própria 
massa camponesa passaram a representar uma séria ameaça aos 
interesses tradicionais dos grandes latifundiários do país.” (Romeiro, 
2013, p. 144) 

 

Conforme Oliveira (2001) nas décadas de 1950 e 1960 foram vividos 

momentos de intensidade e conflitos que vão deflagrar mudanças na conjuntura 

política do país, principalmente com o aparecimento das ligas camponesas que 

surgem no nordeste e ganham projeção nacional. As ligas camponesas “se inserem 

como o mais importante movimento social camponês organizado pelo povo 

brasileiro.” (STÉDILE, 2012, p. 12), não tinham muita formalidade organizativa e 

seus espaços de encontros eram no local de moradia e suas lutas sociais eram para 

resolver problemas específicos. Porém, era “um poderoso movimento de massas, 

com enorme capacidade de mobilização, para defender a urgência da realização da 

reforma agrária, com a palavra de ordem: Reforma agrária na Lei ou na marra”. 

(STÉDILE, 2012, p. 13) 
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As Ligas Camponesas se expandem num momento de democracia no Brasil, 

principalmente com a eleição de Juscelino Kubitschek e João Goulart para 

presidência, sendo as ligas camponesas a maior expressão da necessidade de 

reforma agrária, tema, aliás, que conseguiu entrar na agenda. No campo apesar da 

exploração existente do assalariado agrícola, o operário do campo, sendo este 

“indivíduo que vendia sua força de trabalho para o capitalista rural que, por sua vez, 

era proprietário da terra e dos meios de produção, dos instrumentos de trabalho.” 

(MORAIS 2012, p. 33). Para este autor o as condições do assalariado agrícola se 

assemelhavam ao trabalho escravo, visto que não existia sindicato rural onde 

pudesse reclamar a exploração, os maus-tratos e as despedidas arbitrárias.  

O sindicato rural passa a existir somente a partir de 1963, após pressões do 

partido comunista e da igreja que se interessam pelos problemas do campo.  Nasce 

o Estatuto do Trabalhador Rural, Lei Nº 4.214/63, que estendia a legislação social 

dos trabalhadores urbanos aos rurais, porém sem o direito à greve e sob tutela do 

Estado. Neste mesmo ano, é criada também a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura/CONTAG, sendo considerado o acontecimento mais 

importante da história do campesinato brasileiro.  

As ligas camponesas permaneceram no cenário brasileiro por apenas dez 

anos, trazendo repercussão nacional e internacional para o cenário do campo no 

Brasil, quando foram proscritas pelo regime militar em 1964, “significou 

principalmente o fechamento das Ligas Camponesas e foi no setor rural que ocorreu 

a maior parte dos assassinatos, prisões e perseguições do Governo Dutra”. 

(MORAIS, 2012, p. 23) 

Com o regime militar, a partir de 1964, há um enfrentamento da questão 

agrária com a promulgação da Lei n. 4.504, conhecida como Estatuto da Terra que 

permanece em vigor até os dias atuais, sendo a primeira lei criada para realizar a 

reforma agrária, onde seu artigo primeiro anuncia:  

 

“Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a 
promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no 
regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça 
social e ao aumento de produtividade”. 
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 Porém, apresenta-se de forma contraditória, se por um lado, traz o conceito 

de módulo rural, que consiste numa medida de terra em hectare, que deveria 

apresentar condições suficientes para a sobrevivência de uma família, inovando em 

conceitos de tipos de propriedades como minifúndio, latifúndio por extensão, por 

exploração e empresa rural. Por outro, consagra a unidade empresarial com a 

política de disponibilização de créditos e de incentivos fiscais, inviabilizando a 

reforma agrária no país.  Paralelamente foi criado o Instituto Brasileiro de Reforma 

Agrária/IBRA, extinto em 1970 e absorvido pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária/INCRA, bem como instituições com propostas de desenvolvimento 

rural foram instituídas como: a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste/SUDENE, a Comissão do Vale do Vale do São Francisco/CODEVASF, a 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia/SUDAM (GOMES, 2011). 

Nos anos 1980 há uma efervescência social e política ocorrendo no cenário 

brasileiro. A sociedade civil move-se em busca de uma abertura política, há os 

movimentos em busca da anistia e de eleições diretas, no campo há o aumento 

significativo de violência no campo fazendo com que a Central Única dos 

Trabalhadores/CUT, o Partido dos Trabalhadores/PT e demais partidos de esquerda 

apoiassem a luta dos camponeses sem terra.  

 Em 1986, com a retomada da democracia é lançado o I Plano Nacional de 

Reforma Agrária, “elaborado às sombras do Estatuto da Terra.” (NETO, 2013, p. 

288), previa beneficiar mais de um milhão de agricultores sem-terras por meio de 

desapropriações, principalmente no centro-sul do país. Para Neto (2013), o PNRA 

previa caminhar no sentido da justiça social e resgatar a enorme dívida existente 

com os trabalhadores rurais, porém, como a questão da terra não era tratada como 

prioridade, a meta não foi cumprida e os conflitos agrários se intensificaram. 

 Importante movimento social nascido nesta década, 1980, o Movimento dos 

Sem Terra/MST se criou à margem da organização sindical no campo, fomentado 

pela Igreja e por alguns partidos políticos, tal movimento, mostrou grande 

capacidade de mobilização, foi o responsável por invasões de terras e pelos 

acampamentos dos “sem terra” presentes nas lutas agrárias nesta. Enquanto 

movimento social contemporâneo e chama atenção sobre os problemas agrários, a 

exemplo disto, a ocorrência do “o massacre de Eldorado dos Carajás”, em 1986, no 
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município de Eldorado dos Carajás/PA, com repercussões internacionais, onde, 

após o episódio foi criado o Ministério da Reforma Agrária, mais tarde 

transformando-se em Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA.  

 O Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA tem como desafio unificar as 

políticas voltadas para assentados e agricultores familiares, centralizando recursos 

públicos e estrutura operacional, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária/INCRA lhe passa a ser vinculado. (TEIXEIRA, 2013) 

Na Constituição de 1988 a reforma agrária está prevista em um capítulo onde 

primeiro estipula a função social da propriedade como interesse do Estado e, em 

seguida, declara a desapropriação para aqueles que não efetivam a função da 

social da sua propriedade. Como primeiro presidente eleito democraticamente, 

Fernando Collor de Melo não consagrou a reforma agrária como prioritária na sua 

gestão, utilizando a violência para reprimir as ocupações, com prisões das 

lideranças dos movimentos sociais, resultando num decréscimo no número de 

ocupações e, em 1992, o presidente Fernando Collor sofre um processo de 

impeachment. 

O Governo de Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994, com a promessa 

de realização de reforma agrária em 1995, projetou, no seu primeiro mandato, como 

o “maior número de famílias assentadas na história do Brasil.” (FERNANDES, 2015, 

p. 228), porém na mesma medida de assentamentos de famílias havia o aumento 

do número de famílias que ocupavam terras. No seu segundo mandato, por medida 

provisória, criminalizou as ocupações e privilegiou os latifundiários impossibilitando a 

desapropriação por dois anos e, quatro anos se houvesse reincidência na ocupação. 

As ocupações eram acompanhadas com rigor pelo Governo, que conseguia 

liminares judiciais em menos de 24 (vinte e quatro) horas para desocupação da área 

ocupada, procedimento que foi denominado como “judiciarização da luta pela 

reforma agrária”. (FERNANDES, 2015, p. 229) 

Luís Inácio Lula da Silva ganha as eleições para Presidência da República 

em 2002, ano em que as ocupações de terras voltam a crescer. Em 2003 é lançado 

o II Plano Nacional de Reforma Agrária que vai além da garantia do acesso a terra. 

Prevê ações para que homens e mulheres possam produzir, gerar renda e ter 

acesso aos demais direitos fundamentais, como saúde e educação e saneamento. 
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Porém, para Fernandes a reforma agrária não avançou, mesmo com as linhas de 

crédito, interrompidas no Governo de FHC, retomadas, tenha havido a implantação 

de uma nova ação de assistência técnica e a formação profissional dos assentados 

tenha sido ampliada. 

Neste compasso, conforme Silva (2013a), o que é possível se encontrar no 

meio rural, enquanto não ocorre uma reforma agrária efetiva é a escalada da 

violência no campo, revestida de agora de características singulares: violência 

seletiva, institucionalizada e impune, aumento da concentração fundiária e da 

pobreza rural e a inércia governamental no que concerne a ações expropriatórias. 

Resta ainda, a esperança por uma reforma agrária ampla e massiva, junto com uma 

política agrícola consistente e apropriada onde todos ganhem com a diminuição das 

desigualdades e fortalecimento da democracia. 

   

2.3 Reforma Agrária ontem, hoje e amanhã 

 

 No Brasil, as diversas oportunidades de se garantir amplo acesso à 

população através de uma Política de Reforma Agrária foram perdidas. Para os 

autores Silva (2013) e Germer (2013), a luta de 1964 foi perdida devida a uma 

aliança equivocada tentada com a burguesia e, em 1985, justamente pela falta de 

alianças que os trabalhadores rurais pudessem estabelecer ou conforme 

(ROMEIRO, 2013, p. 148) a reforma agrária foi resolvida a “contento, no que 

concerne ao aumento da produção agrícola necessária para atender às demandas 

do setor urbano-industrial.”, porém, tais demandas excluem a satisfação das 

necessidades mínimas de grande parte da população.  

 Entre os autores Romeiro (2013) e Silva (2013) o que se pontua é a 

necessidade de uma Reforma Agrária que se ampliem as oportunidades de 

emprego no campo, sendo ela - “reforma agrária” - uma necessidade dos 

trabalhadores rurais e continua presente no debate nacional, ainda restando 

solidificado o conceito que a terra é uma reserva de valor para os seus proprietários. 

 Apesar de na Constituição Federal de 1988, Título VII, capítulo III, no que 

pertine a questão agrária, existirem fragilidades explícitas, elencadas por Silva 

(2013a): a) afrouxamento da desapropriação por interesse social, tanto na 
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abrangência como na exigência do prévio pagamento, arts. 185 e 184, 

respectivamente; b) não declarou o valor para fins de cobrança de Imposto Territorial 

Rural/ITR; c) recuou na questão da usucapião e d) não avançou no limite para 

alienação ou concessão de terras públicas. Além da dificuldade conceitual criado em 

torno da expressão “propriedade produtiva” presente no art. 185. 

 Porém, este mesmo autor, também elenca alguns avanços trazidos pela 

Carta Magna, sendo estes: a) capítulo diferenciado para o tema reforma agrária; b) 

explicitou o que é função social; c) previu perda sumária para áreas com plantio de 

plantas psicotrópicas; d) determinou a reavaliação de todos os incentivos fiscais; e) 

determinou a demarcação de terras públicas em um prazo de cinco anos; e, f) 

estipulou prazo de três anos para revisão de concessão de terras públicas 

superiores a três mil hectares.. 

As estratégias defendidas para uma Política de Reforma Agrária passam 

inicialmente por uma pressão tributária e pela desapropriação de terras ociosas, 

sendo a aquela, através da efetivação plena do Imposto Territorial Rural/ITR, para 

que seja “cobrado com forte efeito dissuasivo sobre a especulação fundiária, 

podendo, num curto prazo, desconcentrar a posse da terra.” (ROMEIRO, 2013, p. 

156), no que Silva (2013) corrobora ao informar que o imposto territorial é um 

elemento fundamental de transformação e, ambos partilham da ideia que o imposto 

territorial rural no Brasil é inócuo. Silva (2013) defende, também, a efetivação de um 

programa de regularização fundiária, em decorrência de todos os processos de 

ocupação, algumas vezes “improprias” ao longo da história do país.  

Para, além disso, certos autores argumentam que defender a reforma agrária 

é pensar num projeto de mudanças para o campo, que alterem além do uso e posse 

da terra, “promovam alterações nas estruturas econômico-politicas da sociedade 

como um todo, para permitir a integração de todos como sujeitos, como cidadãos.” 

(GRZYBOWSKI, 2013, p. 352). Persistindo a necessidade de se pensar uma 

reforma agrária que crie novas formas de inserção produtiva para as famílias, numa 

perspectiva de valorização das atividades rurais, priorização do social, eliminação 

dos focos dos conservadorismos econômicos e políticos, representados pelo 

latifúndio patrimonialista e implantação do desenvolvimento sustentável, novo 

conceito a ser reconstruído e ampliado. Para Muller: 
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O mundo atual das atividades agrária não é apenas pautado pelas 
relações monetizadas, tampouco pela industrialização de sua esfera 
produtiva. As relações sociais, políticas e culturais são outras. 
Movimentos sociais de produtores-proprietários, a sindicalização dos 
trabalhadores, o acesso a previdência social, o envolvimento com o 
meio de comunicação em massa, o crescimento das empresas 
cooperativas revelam uma nova sociabilidade. (2012, p. 263) 

 

Neste diálogo, ampliar o referencial da Política Nacional de Reforma Agrária 

defendendo que a reforma agrária não pode ter um caráter essencialmente agrícola, 

mas buscar uma reforma agrária que combine atividades agrícolas com não-

agrícolas. Trata-se de “buscar novas formas de ocupação para essa população 

sobrante, do ponto de vista estritamente agrícola e industrial, de ex-parceiros, ex-

meeiros, ex-bóias-frias.” (SILVA, 2013b, p. 75), objetivando uma profunda alteração 

no processo de construção do desenvolvimento do país e da cidadania das pessoas 

que vivem e sobrevivem do que a terra lhes oferece.  

 

Capítulo 3. Gênero, Participação e Desenvolvimento na Questão Rural 

 

A Constituição Federal de 1988 contempla a igualdade de acesso entre 

homens e mulheres à política de reforma agrária ao determinar no seu Art. 189, que 

o “título de domínio e concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou 

a ambos, independente do estado civil”, Deere (2000) se posiciona que mesmo 

conquistado o direito à igualdade à terra, a distribuição conjunta aos casais, ainda 

não é amplamente praticada. A autora nos traz que a conquista deste direito formal 

foi resultado das demandas das mulheres do meio rural, organizadas através de 

sindicatos e do movimento autônomo de trabalhadoras rurais e de suas alianças 

com o movimento de mulheres do meio urbano e o Conselho Nacional dos Direitos 

da Mulher.   

Relevante é a ponderação que Buarque (2002, p. 14) traz ao informar que a 

“Reforma Agrária é ordenada por uma cultura patriarcal, patrimonialista e 

paternalista”, não sem razão, ao refletirmos como ocorreu o processo de 

concentração fundiária do Brasil centrado na dominação de poder masculino, Melo 

& Di Sabato (2008) amplia esta concepção ao informar que no mundo rural, isto se 
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torna mais acentuado, visto que há a introjeção, pelas próprias mulheres da 

ideologia patriarcal, “a mulher rural só se torna visível quando transformada em 

sujeito coletivo.” (CARNEIRO, 1995, p. 47), para autora a lógica da construção da 

identidade da mulher rural não deve ser sustentada no papel de mãe e esposa, 

mas, decorrente também, da produção familiar no campo. A busca pelo 

reconhecimento como produtora familiar tem raízes na invisibilidade e 

desvalorização do trabalho feminino, estando de acordo quando advoga que “[...] a 

visão dos homens em relação à participação e trabalho das mulheres no 

assentamento reproduz o pouco reconhecimento em relação aos esforços 

despendidos por elas.” (FERNANDES, 2009, p. 4), porém, esta situação não é 

exclusiva das trabalhadoras rurais, mas refere-se à vida feminina como um todo, 

embora a inferioridade feminina seja mais visível no mundo rural, evidenciada pelo 

caráter de “ajuda” ou “complemento” de suas atividades e/ou renda (CARNEIRO, 

1995). 

É significativo o crescimento e avanço dos movimentos de mulheres rurais 

desde os anos 1980, demonstrando “uma evolução tanto na sua forma de 

organização como no seu aparecimento público” (SILIPRANDI; CINTRÃO, 2015, p. 

572), a exemplo da Marcha das Margaridas, que faz emergir o questionamento do 

papel feminino no mundo rural e aprofunda discussão sobre as relações de gênero. 

A resposta ofertada pelo Estado veio em forma de implantação de um conjunto de 

políticas públicas com a intenção de reconhecer as mulheres rurais como cidadãs, 

trazendo modificações nos programas de créditos, comercialização, acesso à terra e 

combate à violência. Para Hora e Butto, não há políticas neutras:  

 

Pela ação estatal reconhece-se a permanência das relações 
patriarcais no campo e adota-se uma estratégia de superação, por 
parte do Estado. Constroem-se novos arranjos institucionais e 
qualificam-se as políticas públicas objetivando visibilizar e 
reconhecer as mulheres como sujeitas de direito e efetivar uma ação 
de garantia de proteção pelo Estado. (HORA; BUTTO 2014, p. 29) 

 

Na perspectiva de um desenvolvimento que não seja reduzido ao plano 

econômico, mas que aborde as várias dimensões da vida humana como política, 

social, cultural, ambiental, ou seja, que guarde aspectos multidimensionais, o 
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enfoque adotado foi o do empoderamento “encarado como estímulo e motor do 

desenvolvimento e superação da pobreza” (ANTUNES, 2002). A perspectiva sobre 

empoderamento começa a surgir na década de 1960, a partir da luta de dois grupos: 

a dos negros que exigiam o fim do preconceito e da discriminação sofrida pelos 

mesmos e o das mulheres que questionavam as interações e as estruturas dos 

papéis diferentes entre homens e mulheres, desde então o tema empoderamento 

vem se expandindo junto ao debate sobre desenvolvimento. Neste diálogo o 

conceito apresentado por Romano (2002, p. 17), ao pontuar duas dimensões de 

empoderamento, enquanto abordagem que “coloca o poder e as pessoas no centro 

dos processos de desenvolvimento”, e enquanto processo, por possibilitar que as 

“pessoas, as organizações, as comunidades assumam o controle de seus próprios 

assuntos, de sua própria vida e tomem consciência da sua habilidade e 

competência para produzir, criar e gerir.”. O processo de empoderamento não é uma 

dádiva, que possa ser outorgada por uma pessoa a outra, mas uma abordagem e 

um processo de desenvolvimento que implica empreender esforços para que 

indivíduos e comunidades destituídos de autonomia ampliem seus recursos através 

do aumento da autoestima e autoconfiança individual e coletiva, resgatando suas 

identidades, aumentando seu poder de autogestão e mobilização social para agir 

sendo agentes de seu próprio desenvolvimento. 

Na abordagem de desenvolvimento de Sen (2010) que olha o processo de 

desenvolvimento nos moldes atuais de forma critica, a mudança de cenário ocorrerá 

a partir do reconhecimento da condição de agente das pessoas, e não apenas como 

meros expectadores das propostas de desenvolvimento. Para ele, desenvolvimento 

deve estar alicerçado na expansão das capacidades, onde para que haja 

desenvolvimento é preciso eliminar as principais fontes de privação das liberdades e 

que se ampliem as liberdades substantivas e instrumentais das pessoas.  

No protagonismo das mulheres rurais na Política de Reforma Agrária foram 

construídas alternativas para superação das desigualdades de gênero existentes no 

campo, através do Programa Territórios da Cidadania que adotou uma agenda de 

Políticas Públicas para Mulheres Rurais incentivando a participação política e a 

melhora dos rendimentos das mulheres rurais, através da construção e 

reelaboração de alguns normativos, bem como readequação de programas e 
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políticas públicas presentes na política de reforma agrária, tendo como objetivo a 

ampliação da autoestima e autoconfiança individual e coletiva, do resgate de suas 

identidades e, aumento do seu poder de autogestão e mobilização social para que 

possam agir sendo agentes de seu próprio desenvolvimento. 

 

3.1 As questões de gênero no mundo rural 

 

Preliminarmente duas questões devem ser esclarecidas: primeira, a qual 

mundo rural está referenciando nesta dissertação e, segundo, de que questão de 

gênero está pontuando ao pesquisar e discorrer sobre as vidas das mulheres 

assentadas em projetos de assentamento. 

Há três características essenciais para se refletir ao conhecer o mundo rural. 

Primeiro, o mundo rural não é uma categoria a-histórica, mas guarda uma estreita 

relação com a trajetória da formação social do estado brasileiro. Segundo, o espaço 

rural é um espaço heterogêneo que, entre outras formas se apresenta nas 

diferentes maneiras de propriedade da terra, de organização econômica e social. 

Terceiro, o rural brasileiro tem um caráter periférico e residual nas estratégicas e 

ideologias adotadas de desenvolvimento pelo estado brasileiro. Além destas 

características, compreensão que “o rural não se resume às formas de produção 

agropecuária. O rural é lugar de produção e também um lugar de vida e moradia.” 

(WANDERLEY, 2013, p. 415), na sua peculiar forma de organização social, de 

acesso e uso de recursos naturais, à busca aos bens e serviços de cidadania, ao 

modo de vida e a cultura das pessoas que habitam este espaço. Tais características 

dizem respeito a uma nova ruralidade que se traduz no “respeito às particularidades 

do espaço rural, às relações, às representações e aos sentimentos de 

pertencimento, referidos ao meio rural e aos modernos processos de integração 

campo-cidade” (WANDERLEY, 2011, p. 120). 

Neste conceito está imbuída uma maior integração do espaço rural com o 

urbano no estabelecimento de suas relações, onde não se pode mais falar em 

isolamento de um em relação ao outro, mas deve ser considerada a interpenetração 

entre o campo e a cidade, nas relações sociais, de produção e de cultura, quando 

ambos se influenciam reciprocamente. 
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A compreensão de gênero apropriada este trabalho é como “categoria 

política, para mobilização das transformações culturais, necessárias à 

transformação das realidades socioeconômicas desiguais” (BUARQUE, 2002, p. 

14), tendo como referencial o princípio da igualdade de gênero e o feminismo 

orientado “pela construção de um mundo no qual a igualdade seja um princípio 

organizador” (MORENO, 2015, p. 8) pela conquista do espaço feminino na 

sociedade brasileira.  Para (GUZMÁM, 2000, p. 43), a igualdade deve ser 

compreendida na proposta feminista é “entendida em relação não apenas à 

distribuição dos bens, dos direitos e das obrigações, mas também à participação 

dos sujeitos sociais na determinação das regras normativas da sociedade”. 

 No Brasil os estudos sobre a situação da mulher remontam a 1967, 

caracterizando-se como um tema relativamente novo ao ser comparado com outras 

temáticas de tradição já consolidada.  

O feminismo se desenvolve no Brasil na década de 1970, com algumas 

particularidades, entre elas a oposição à ditadura e lutas pelas liberdades 

democráticas, enquanto no cenário internacional era comemorado o Ano 

Internacional da Mulher, em 1975, declarado pela Organização das Nações 

Unidas/ONU (SARTI, 2001). Assim, internacionalmente se discutia a condição 

feminina e, internamente a ditadura militar calava as vozes que lhe eram 

discordantes, tornando imperativo, no caso brasileiro, a luta contra o autoritarismo.  

A legitimação das mulheres enquanto sujeitos sociais, embora ainda não 

estivesse alicerçada na promoção de mudanças dirigidas para a mulher, pois sua 

atuação estava pautada no compromisso contra a ditadura, com processos de 

democratização e defesa de direitos humanos, permitiu que a experiência coletiva 

mudasse a perspectiva de ser mulher na medida em que “essas organizações 

enriqueceram as práticas associativas das mulheres e permitiram-lhes tratar dos 

problemas e demandas derivados de sua condição de gênero” (GUZMÁM 2000, p. 

41). A experiência e a produção de conhecimento fez nascer um sentimento de 

pertença a um gênero e debater suas singularidades: violência doméstica, 

desigualdade, direitos reprodutivos e outros (GUZMÁM, 2000), deslocando para 

estes movimentos sociais a legitimidade de formular seus próprios projetos e acesso 

a espaços públicos para negociação de suas demandas. 
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Aliado à distensão militar, a modernização do país com a expansão do 

mercado do trabalho gerou novas oportunidades para as mulheres (SARTI, 1998), 

porém apesar dos avanços, existe uma diferenciação entre as conquistas 

alcançadas pelas mulheres pertencentes aos espaços urbanos e a “situação e 

atuação das mulheres das periferias, das camponesas ou das sindicalistas que 

integraram o movimento” (GUZMÁM, 2000, p. 45), devido ao fato de a maioria dos 

conselhos e institutos terem sido constituídos por mulheres urbanas, com 

preocupações urbanas, houve um prejuízo de visibilidade às necessidades das 

mulheres pertencentes ao espaço rural, para Buarque (2002), as classes 

trabalhadoras urbanas conquistaram espaços e direitos que os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais só vão conquistar décadas depois. Neste aspecto, Deere (2000, 

p. 54) concorda ao afirmar que “a situação da mulher rural no Brasil não avançou, 

embora o movimento feminista em geral tenha avançado.”, de uma forma geral, 

segundo esta autora, a reforma agrária tem se caracterizado pela exclusão da 

mulher como beneficiária direta. 

Situação que começa a se delinear com mudanças a partir da década de 

1980 com o desenvolvimento dos movimentos de mulheres rurais, gestados no 

interior dos sindicatos rurais, com a intenção de atender as demandas das mulheres 

rurais (DEERE, 2000), e alcançando em 1985, com a Nova República, a criação dos 

“Conselhos da Condição Feminina, nos níveis nacional e regional, inaugurando uma 

nova perspectiva para o tratamento da mulher no espaço do governo” (BUARQUE, 

2002, p. 11). 

Os fatores de exclusão da mulher a terra na política de reforma agrária 

implantada no Brasil são explicados por Deere (2000), ao discriminá-los em legais, 

estruturais, ideológico-culturais e institucionais. Para ela, os fatores legais são os 

que deixam implícitos a discriminação em desfavor da mulher, na medida em que o 

beneficiário tem sido o chefe de família ou uma pessoa da família. Nesta análise é 

enfocado que culturalmente o homem é percebido como o chefe da família, 

consequentemente é ele que historicamente tem sido beneficiário. Juntem-se aos 

fatores legais os fatores estruturais, que dizem respeito à definição de quem o 

beneficiário da reforma agrária. Sendo o beneficiário usualmente contemplado 

aqueles que são pequenos agricultores, parceleiros, meeiros e etc, assim, como as 
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mulheres demoraram a conquistar a condição de agricultora, consequentemente 

ficaram excluídas da política de reforma agrária. 

Porém, a autora chama atenção que, apesar dos fatores acima mencionados, 

no caso do Brasil, a exclusão das mulheres da reforma agrária deveu-se 

principalmente por causa dos fatores ideológico-culturais. Segundo ela, há a 

ideologia existente que “beneficiando a família, o Estado beneficiava todos os 

membros da família.” (DEERE, 2000, p. 57), nesta ponderação, conforme a autora, 

a pesquisa feminista contribuiu com a reflexão, de que ser beneficiada indiretamente 

é diferente de sê-lo diretamente, pois o acesso à terra enquanto beneficiária direta 

inclui acesso ao crédito, à participação e a todo um leque de direitos, além de tornar 

visível o trabalho da mulher na agricultura familiar. Neste exercício, os fatores 

institucionais estão diluídos pela falta de providências dos órgãos governamentais 

para efetivar a mudança desta prática.  

Ilustrando a prática dos órgãos governamentais na não valorização do 

trabalho feminino, Buarque (2002) em sua pesquisa informa que na década de 

1950, os órgãos Instituto Nacional de Imigração e Colonização/INIC e o Serviço 

Social Rural/SSR, ligados ao Ministério da Agricultura e posteriormente futuro 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA, não apenas 

desconheciam, como rejeitavam a agricultura familiar como atividade produtiva, 

“todo labor das mulheres em prol da sustentabilidade das famílias era classificado 

como atividade doméstica” (BUARQUE, 2002, p. 10), isto é fundamental para 

demonstrar o não-reconhecimento das mulheres como trabalhadoras, sendo suas 

atividades fundidas apenas como trabalho doméstico. 

Enquanto espaço de produção, “a economia rural sempre esteve marcada 

pela divisão sexual do trabalho” (BUTTO, 2011, p. 12), onde os homens estão 

imersos nas atividades que geram emprego, ocupação e renda, enquanto as 

mulheres ocupadas em atividades que privilegiam o autoconsumo familiar, 

consequentemente com baixa renda. Para Butto (2011) e Faria (2011), o trabalho 

feminino no mundo rural é considerado como extensão dos cuidados dos filhos, da 

casa, seu trabalho é concebido como “ajuda”, decorrente do ocultamento do 

trabalho delas, denominado de invisibilidade.  
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Esta realidade proveniente das relações patriarcais desenvolvidas 
historicamente permite com que se idealize “uma família como um 
todo homogêneo em que o homem representa os do conjunto e 
detém o poder de decisão.”, constitutivamente se naturaliza a 
hierarquia de gênero, onde o homem tem o poder de decisão sobre 
a mulher e os filhos. (FARIA, 2011, p. 40) 

 

Esta naturalização da relação social homem e mulher tem como base 

material uma divisão de trabalho, concebidas como divisão sexual de trabalho.  

A divisão sexual de trabalho “é a forma de divisão do trabalho social 

decorrente das relações sociais entre os sexos, mais do que isso, é um fator 

prioritário para sobrevivência da relação social entre os sexos” (HIRATA; KERGOAT, 

2007), por ser historicamente constituída, tem como característica marcante a 

designação do homem à esfera produtiva e à mulher a esfera reprodutiva. Assim, as 

autoras desenvolvem a leitura de dois princípios norteadores desta divisão: o 

princípio da separação e o princípio hierárquico.  

O princípio da separação traduz-se na existência de trabalho de homens e de 

trabalho de mulheres, enquanto o princípio hierárquico reza que o trabalho do 

homem vale mais do que o trabalho da mulher (KERGOAT; HIRATA, 2007). Afirmam 

as autoras que estes princípios são válidos para todas as sociedades conhecidas, 

no tempo e no espaço. Por isso, a diferença de gênero é responsável pela 

diferenciação de papéis sociais específicos, para Faria (2011) irá implicar na 

valorização diferenciada do trabalho masculino e feminino, com prejuízo de valor ao 

trabalho feminino, que mesmo alcançando a esfera produtiva, continua sendo 

responsabilizado e perquirido pelas ações pertinentes à esfera reprodutiva, visto que 

sua inserção econômica não altera suas responsabilidades no trato doméstico e 

familiar. 

 Ao observar a divisão de trabalho no campo, a partir da agricultura familiar, 

sendo esta “uma forma de produção em que a unidade de trabalho se confunde com 

a organização da família” (SILIPRANDI; CINTRÃO, 2011, p. 155), encontra-se que 

divisão sexual e geracional do trabalho onde os papéis exercidos por homens, 

mulheres e jovens estão hierarquizados, cabendo aos homens os espaços de 

produção e às mulheres e jovens destinados o de reprodução (SILIPRANDI; 

CINTRÃO, 2011), esta forma de organização compromete a autonomia da mulher, 
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visto que ela participa de praticamente todas as atividades da produção, porém não 

participa das decisões sobre os recursos produtivos e nem tem acesso à renda 

gerada. Hora e Butto (2014) confirmam esta posição quando dizem que a não 

inserção monetária as concentra em atividades direcionadas para o autoconsumo e 

fazem com que elas assumam sozinhas o trabalho doméstico, o que vai resultar 

numa jornada de trabalho maior e, as autoras ampliam a reflexão ao pontuar as 

condições de exercício do trabalho doméstico da mulheres rurais, que não raras 

vezes não dispõem de água encanada e nem fogão a gás, necessitando buscar 

água em rios e catar lenha para atender as necessidades da família.  

Para Butto (2015), superar a divisão sexual de trabalho no campo significa 

romper com a hierarquia existente entre as tarefas de homens e de mulheres, 

reconhecendo que essa hierarquia é resultado de construções sociais que 

perpetuaram o patriarcado na sociedade, assim para ela significa também visibilizar 

e valorizar o trabalho produtivo e reprodutivo feito pelas mulheres na casa ou no 

roçado e aceitar que tanto homens quanto mulheres podem realizar ambas as 

tarefas. 

Neste sentido, Buarque, além de concordar, traz mais um elemento de 

análise sobre o sujeito social “mulher” em suas demandas frente ao Estado. 

 

Nossa primeira conclusão é que as mulheres da Reforma Agrária 
vêm enfrentando dupla jornada de trabalho e dupla jornada política 
para serem reconhecidas pelas práticas dos governos, como sujeitos 
de direito, pelos mercados como agentes produtivos e não apenas 
de consumo, pela política como sujeitos transformadores e pela 
família, como indivíduos autônomos. (2002, p. 32) 

 

Considerando um Estado Democrático de Direito, onde os cidadãos podem e 

devem conhecer o quê seus Governos estão fazendo, e tendo como referência 

Romano (2002), ao afirmar que ao olhar para uma política pública é preciso 

entender o seu caráter relacional, seja com mecanismos alternativos entre distintos 

grupos, ou mesmo com subsistemas suscetíveis que em sua atuação possibilitam a 

ação do governo, é importante conhecer a atuação do Estado enquanto resposta 

aos movimentos sociais de mulheres no campo, principalmente no que pertine à 

redução das desigualdades de gênero existentes no meio rural. 
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As políticas públicas desenvolvidas para as mulheres no meio rural têm como 

desafio promover ações para reverter às desigualdades entre homens e mulheres 

no meio rural, entre campo e cidade e, no próprio campo na disputa entre o 

agronegócio e a agricultura familiar. O Estado Brasileiro permeado pelas demandas 

dos movimentos sociais de mulheres constituiu uma agenda de Desenvolvimento 

Rural e Sustentável com igualdade entre homens e mulheres, esta agenda supera a 

concepção do rural como algo atrasado em relação ao meio urbano, sendo este 

percebido como espaço de vida e reprodução. Para Hora e Butto:  

 

Como parte desta estratégia, qualificaram-se programas já 
existentes e impulsionaram-se novas políticas públicas para a 
efetivação da cidadania e promoção da autonomia das mulheres 
trabalhadoras rurais. São ações que contemplam garantia dos 
direitos à cidadania, acesso à terra e aos recursos produtivos, 
acesso aos serviços rurais e ao comércio, resgate da memória 
coletiva e apoio a estudos feministas no campo, além do 
alargamento dos direitos das mulheres rurais no cenário 
internacional. (2014, p. 14) 

 

 Nesta nova orientação, institucionalmente foi criada a Secretaria de Políticas 

para Mulheres/SPM, ligada diretamente à Presidência da República e no Ministério 

do Desenvolvimento Agrário/MDA, além de medidas governamentais para 

valorização do salário mínimo e o fortalecimento dos programas de transferência de 

renda, sendo ações integradas e combinadas com a participação social 

arregimentou o enfrentamento das desigualdades, dentre elas a de gênero, a partir 

do Programa Territórios da Cidadania, que tem como objetivo romper com antigo 

paradigma de um rural atrasado para afirmá-lo como espaço de vida, concepção 

que foi enfrentada com a proposta de três eixos direcionais: apoio a atividades 

produtivas, cidadania e direitos e infraestrutura, os quais serviram de base para a 

implantação de uma agenda de Políticas Públicas para Mulheres Rurais nos 

Territórios (HORA; BUTTO, 2014). 

 A agenda de Políticas Públicas para Mulheres Rurais é operacionalizada por 

uma matriz de ações, onde as políticas públicas ofertadas se direcionam a toda 

população rural, porém reconhecendo e buscando superar as desigualdades de 

gênero. Nesta agenda foram incorporados dois eixos do Programa Territórios da 
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Cidadania: apoio a atividades produtivas e cidadania e direitos, tendo como desafio 

ofertar politicas específicas para as mulheres (HORA; BUTTO, 2014). Conforme 

estas autoras, nestes eixos, foram implantados os seguintes programas: Programa 

Nacional de Documentação para Trabalhadora Rural/PNDTR, Crédito Especial para 

Mulher/PRONAF, Assistência Técnica Setorial para Mulheres, Programa de 

Organização Produtiva para Mulheres, Criação da Modalidade Adicional Crédito 

para Mulher na Reforma Agrária-Apoio Mulher, ainda no lançamento do Plano Brasil 

sem Miséria encontra-se presente a transversalidade de gênero, com destaque para 

cotas de atendimento e de aplicação de recursos específicos para mulheres. 

No decorrer da história do nosso país o processo de organização e 

mobilização das mulheres desenvolvendo uma visão crítica referente ao patriarcado, 

as discussões sobre o papel da mulher nas esferas privadas e públicas, o 

enfrentamento das desigualdades naturalizadas entre homens e mulheres, e, ainda, 

a apresentação de proposições de ações fundamentas na igualdade entre homens e 

mulheres, trouxeram à cena pública e política a visibilidade da mulher enquanto ser 

capaz de produzir e reproduzir-se, tornando-as protagonistas de mudanças que 

alteraram a realidade das mulheres no meio rural, através das políticas públicas 

implantadas  pelo Estado. 

As realizações materializadas hoje não implicam no fim das discussões, das 

proposições ou que a realidade já é satisfatória, significa tão somente que o 

caminho passa necessariamente pela auto-organização e reconhecimento das 

mulheres como sujeitos políticos, aliás, condição determinante para que possam 

alterar a invisibilidade do seu trabalho, vencerem as situações de exclusão e de 

discriminação e consequentemente possam desfrutar de sua plena cidadania.    

 

3.2 Participação e Empoderamento: Alternativas para o desenvolvimento rural 

 

As mudanças no reconhecimento da importância da distribuição de terra às 

mulheres ocorreram a partir de pesquisas e projetos desenvolvidos com apoio 

internacional, nas décadas de 1970 e 1980, tendo como tema Mulheres, Gênero e 

Desenvolvimento, que promoveu uma mudança de argumentação sobre a 

importância do acesso à terra pela mulher (DEERE, 2000). A princípio a questão 
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estava centrada em incrementar a produtividade da mulher, o que seria resolvido 

com o acesso ao crédito, porém para acessar crédito necessitava ter o seu nome 

inserido no título da terra.  

Evoluindo esta questão, surgiu a necessidade de dar à mulher a propriedade 

da terra em razão do seu próprio bem-estar, dos seus filhos e da família, pois 

pesquisas indicavam que a relação estabelecida entre a mulher e dinheiro beneficia 

diretamente a família, na medida em que os gastos são efetuados em razão das 

prioridades da família, como alimentação dos filhos, por exemplo. Diferentemente da 

relação estabelecida pelos homens com sua renda, que conforme as pesquisas 

bebem e fumam, muito mais que as mulheres e, entregam à família apenas uma 

parte residual de sua renda (DEERE, 2000). 

Outro fator considerado pela autora, que se trata de uma forma de 

empoderamento, foi denominado de “poder de barganha da mulher” (DEERE, 2000, 

p. 58), que diz respeito ao trato da mulher com a propriedade e renda de seu 

trabalho. Para autora, quando há problemas mais críticos na relação conjugal, o 

poder de negociação da mulher é maior quando a mesma tem a casa ou a 

propriedade em seu nome, pois a mesma, não fica sujeita a sair da propriedade, 

podendo negociar a mudança da relação, gerando uma diferença na posição da 

mulher, assim a autora conclui que “a propriedade da terra é um forte elemento de 

empoderamento, e não somente de produtividade da mulher” (DEERE, 2000, p. 59). 

Na perspectiva empoderamento para mulheres rurais é necessário dialogar 

com (ROMANO, 2002, p. 17), que apresenta duas dimensões de empoderamento, 

enquanto abordagem que “coloca o poder e as pessoas no centro dos processos de 

desenvolvimento.”, e enquanto processo, por possibilitar que as “pessoas, as 

organizações, as comunidades assumam o controle de seus próprios assuntos, de 

sua própria vida e tomem consciência da sua habilidade e competência para 

produzir, criar e gerir”. O autor afirma, ainda, que o processo de empoderamento é 

relacional e conflituoso, à medida que sempre envolve vínculos com outros atores e 

que sempre busca a modificação nas relações de dominação existente. Neste 

sentido a estratégia de empoderamento das mulheres rurais no enfoque de gênero 

inclui um leque de capacitações e ferramentas para subsidiar o alcance de suas 

autonomias.  
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A utilização do conceito de gênero por áreas técnicas e dirigentes de 
forma eficiente para gerar o empoderamento das mulheres e um 
equilíbrio das relações de gênero, inclui um processo de capacitação 
que vai desde o repasse de conhecimentos sobre a história de 
construção desse conceito, pelo feminismo, até o manejo de 
ferramentas de mobilização/sensibilização, de diagnóstico e 
formulação de estratégias. (BUARQUE, 2002, p. 22) 

 

Um processo de empoderamento deve acolher a dois níveis de atenção: o 

individual e o grupal/coletivo. Em termos individuais Lorio (2002) informa que o 

empoderamento deve efetivar mudanças não apenas em termos de controle de 

recursos, mas também em termos de autonomia e expressão de autoridade sobre 

as decisões que afetam a própria vida do indivíduo. E, no aspecto grupal/coletivo, 

unificando a história do grupo, buscando compor os motivos da exclusão – 

econômico, sociais, culturais - do grupo que permitiram a marginalização e exclusão 

do grupo.  

Apesar do empoderamento ser encarado como estímulo e motor do processo 

de desenvolvimento e superação das pobrezas e, os agentes externos de mudança 

possam catalisar ou criar um ambiente de apoio, são as pessoas que empoderam a 

si mesmas, “cabendo aos agentes externos de desenvolvimento o papel de 

facilitador e catalizador do processo (e por vezes de estimulador) ” (ANTUNES, 

2002, p. 100). A participação é elemento fundamental deste processo porque atine 

ao engajamento na tomada de decisões, expressão de opiniões e controle das 

decisões tomadas, concomitantemente extrapola o instrumento de democracia 

participativa (eleição) e aumenta o acesso a informação.  

Nesta perspectiva de desenvolvimento, o direcionamento dos esforços para 

promover o potencial da agricultura visando à possibilidade dos agricultores 

familiares se tornarem agentes de seu próprio desenvolvimento e, especificamente, 

a geração de oportunidades para que as mulheres agricultoras familiares sejam 

capazes de constituírem sua autonomia, por meio do reconhecimento e valorização 

de suas atividades laborativas, tanto nas atividades produtivas quanto nas 

atividades reprodutivas, a implementação da política pública sob a ótica de 

territórios da cidadania, Hora nos traz o conceito desta política pública.  
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Os territórios da Cidadania se propuseram a concretizar uma 
abordagem territorial de desenvolvimento que supera o enfoque 
setorial, articula políticas e pensa os espaços não apenas do ponto 
de vista da produção econômica, mas como espaços de vida. (2014, 
p. 11) 

 

 A participação é a maior ferramenta desta política, onde que são discutidos 

na instância dos territórios da cidadania os diversos conceitos de desenvolvimento 

rural, sendo negociado em instância paritária entre Estado e sociedade civil – 

colegiados territoriais, onde se busca superar além dos interesses econômicos, os 

diferentes interesses e demandas trazidas à cena por atores e atrizes que se fazem 

presente neste espaço inaugurado para o diálogo e trazem consigo o conflito social 

resultante do processo histórico de desigualdade.  Neste sentido a abordagem 

territorial é: 

 

 A estratégia de promoção de desenvolvimento rural sustentável e 
solidário superou a concepção do meio rural como residual ou 
atrasado em relação ao urbano. O rural passou a ser percebido 
como espaço de produção, de vida e de sustentabilidade ambiental. 
Reconheceram-se as distinções entre os diferentes segmentos da 
agricultura familiar e o papel ativo destas populações na superação 
dos entraves ao desenvolvimento e buscou-se atuar no combate às 
desigualdades de gênero, geração, raça e renda ainda presentes no 
Brasil. (HORA, 2014, p. 14) 
 

 

Evoluindo neste conceito Antunes (2002) reflete sobre a necessidade de 

desenvolvimento alternativo, no qual o empoderamento seja um conceito-chave, que 

contenha reivindicações políticas-chave a integração política (democracia 

participativa), a integração econômica (crescimento econômico adequado), a 

integração social (igualdade de gênero) e a integração futura (sustentabilidade), 

conformando com o pensamento das autoras Hora e Butto (2014, p. 14), que 

consideram o Programa Territórios da Cidadania como a “síntese entre o 

desenvolvimento, redução da pobreza e das desigualdades.” na medida em que é 

concebido o território como local de construção social e política, oportunizando que 

os sujeitos sociais assumam o seu papel na orientação de desenvolvimento, e ainda 

tornando possível romper com as formas de clientelísticas e patriarcais ainda 

existentes no meio rural.  
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No cenário do Programa Territórios da Cidadania está consolidada a agenda 

de Políticas Públicas para Mulheres Rurais que permite dar materialidade ao 

desenvolvimento rural com igualdade para mulheres, estabelecendo a interface do 

fortalecimento das instâncias territoriais com políticas voltadas para as mulheres: 

organização produtiva, crédito, ATER, comercialização e Programa de 

Documentação da Trabalhadora Rural, assim a estratégia de construção de políticas 

para mulheres rurais envolve a integração do acesso à cidadania, promoção da 

autonomia econômica e participação social.  

Nesta construção novos arranjos institucionais foram efetuados 

acompanhados de um novo arcabouço normativo que garantiram, no que pertine à 

Política de Reforma Agrária, a inclusão das mulheres em todas as fases do 

assentamento, principalmente como titulares do lote em detrimento de sua presença 

apenas como cônjuge e enquanto agricultora familiar conquistou o registro à 

Declaração de Aptidão ao Pronaf/DAP. Esta dupla titularidade trouxe no seu bojo a 

garantia às mulheres a acessarem diferentes programas e políticas públicas, 

enquanto beneficiárias diretas, a exemplo dos programas de inclusão produtiva: 

Crédito, ATER, Programa de Aquisição de Alimentos/PAA). Da mesma forma 

passaram a ser titulares de benefícios sociais, como o Bolsa Família, Minha Casa 

Minha Vida e Garantia Safra. 

“Ter direito a terra permite à mulher acessar outras políticas de 

desenvolvimento econômico, bem como ter reconhecido o trabalho produtivo que 

realizam” (HORA, 2014, p. 31), a titularidade do lote em projetos de assentamento 

da reforma agrária, enquanto direito igualitário a terras para mulheres e homens, é 

garantido por meio da titulação obrigatória e conjunta, instituída desde o ano de 

2003. Após a titularidade, outros instrumentos estão posto à disposição para que 

mulher rural possa dar visibilidade ao seu trabalho, a sua posição social e familiar, 

sendo de grande valor a Assistência Técnica e Extensão Rural/ATER, visto que esta 

política incorporou a política setorial de ATER para mulheres, que tem entre outros 

objetivos fortalecer a organização produtiva das mulheres rurais.  

Outras políticas e programas específicos para a mulher rural foram 

conquistados ou foram reformulados pela percepção das questões de gênero no 

cenário rural, modificações e implantações advindas pelo protagonismo das 
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mesmas em suas lutas em busca de visibilidade de suas existências, assim 

programas como os instituídos de apoio à produção e a comercialização, programas 

de acesso ao crédito, dentre eles destaque para o Pronaf Mulher e o crédito 

fomento mulher, que objetivam ampliar a participação da mulher expressam  o rico 

processo de auto-organização das mulheres e o impacto favorável das condições de 

vida das mulheres rurais.  

 

Capítulo 4. Política de Crédito para Agricultura Familiar 

 

A referência “agricultura familiar” entra na agenda política do nosso país na 

década de 1990, substituindo expressões como “minifúndios”, “pequenos 

agricultores” e “agricultura de subsistência”, sendo consolidada pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar/Pronaf, criado em 1995, que 

institucionaliza o termo e delimita o grupo de agricultores que estão sob tal 

denominação (NAVARRO, 2010). O Pronaf visa financiar a taxas diferenciadas de 

juros, as atividades exploradas pelo produtor rural e sua família, sendo os créditos 

concedidos pelo programa os que apresentam o menor encargo financeiro entre 

aqueles disponibilizados pelo Sistema Nacional de Crédito Rural/SNCR. 

O financiamento da produção pela agricultura familiar através do Pronaf 

constituiu-se a política de maior debate com a sociedade e de atuação do Governo 

Federal, desde 1995. No arrefecimento do debate estava presente a proposta dos 

movimentos sociais em criar uma linha de crédito voltada para as trabalhadoras 

rurais com condições mais facilitadas de financiamento e de pagamento (BUTTO, 

2011). Como frutos do debate são criados o PRONAF Mulher e no âmbito da política 

de reforma agrária, em 2008, é criado o crédito instalação apoio mulher. 

Para Faria (2011), simbolicamente as questões de acesso ao crédito, 

comercialização e gestão ainda estão muito identificadas como padrões masculinos, 

o que remete ao desafio de fortalecimento da autoestima das mulheres.  

Para este trabalho não vamos elaborar uma sistematização sobre a história 

do Crédito Rural Brasileiro, vamos empreender recursos para demonstração do 

funcionamento contemporâneo da concessão de crédito no âmbito da Política de 

Reforma Agrária e quais as modalidades disponíveis para o acesso, sem desviar o 
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olhar das mudanças significativas que ocorreram em relação à introdução de uma 

agenda pautada nos direitos da mulher e nas questões de gênero, onde a 

disponibilização de crédito é mais uma conquista da nova institucionalidade 

presente em nosso país. 

 

4.1 Os Créditos disponíveis para Agricultura Familiar 

 

 O crédito rural sempre foi orientado para o aumento da produção e 

qualificação, este padrão foi significativamente desconstituído com a criação do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar/Pronaf, concebido em 

resposta às diversas mobilizações dos agricultores familiares, conduzidos pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura/CONTAG e pela Central 

Única dos Trabalhadores (SCHNEIDER, 2004). Heredia e Cintrão (2006) citados por 

Brumer (2011) defendem que o Pronaf foi criado com o objetivo de “minimizar as 

desigualdades histórias existentes na zona rural no acesso às políticas que levam à 

concentração do crédito rural nos setores empresariais e patronais da agricultura, 

excluindo os agricultores familiares”, democratizando o acesso ao crédito e 

favorecendo um público que até então tinha dificuldades de obter financiamentos 

bancários. 

As linhas de crédito do Pronaf estão divididas em modalidades distribuídas 

em: Pronaf custeio, Pronaf maio alimentos/investimento, Pronaf agroindústria, 

Pronaf agroecologia, Pronaf eco, Pronaf floresta, Pronaf jovem, Pronaf custeio e 

comercialização de agroindústrias familiares e Pronaf Mulher. 

Além dos recursos estabelecidos pelo Pronaf, a Política Nacional de Reforma 

Agrária tem disponível para os assentados da reforma agrária uma cartela de 

créditos concebidos como créditos instalação que têm por objetivo promover de 

maneira satisfatória que os assentados possam instalar-se num projeto de 

assentamento, sendo acessada de maneira progressiva, a depender do tipo da 

necessidade do assentado, estando os créditos apresentados em ciclos de evolução 

produtiva, compreendendo os seguintes ciclos: 

 



 
 

56 
 

 Ciclo I – Compreende os créditos concebidos como instalação, que por sua 

vez estão divididos em Apoio Inicial I e II, Fomento I e II e Fomento Mulher, 

neste ciclo o assentado ou a assentada pode acessar até o valor de R$ 

14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais). O Crédito Apoio Inicial I, é voltado 

à instalação no assentamento e aquisição de itens de primeira necessidade, 

no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por família e, o Apoio 

Inicial II é voltado à aquisição de bens duráveis de uso doméstico e 

equipamentos produtivos, no valor de até R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais) por família. O Fomento I e II é fomento à viabilização de projetos 

produtivos de promoção da segurança alimentar e nutricional, além de 

estímulo da geração de trabalho e renda, no valor de até R$ 6.400,00 (seis 

mil e quatrocentos reais) por família assentada, operacionalizados em duas 

etapas de até R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). O Fomento Mulher é 

voltado à implantação de projeto produtivo sob responsabilidade da mulher 

titular do lote, no valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais), em operação única, 

por família assentada (MDA, 2016). 

 Ciclo II – Compreende os créditos de Inclusão Produtiva, com microcrédito de 

R$ 4.000,00/ano (quatro mil) limitados a três operações por assentado ou 

assentada, e podendo ser realizado até o valor de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais). O microcrédito é voltado à inclusão produtiva das famílias, 

possibilitando aumento da capacidade de produção e ingresso dos itens nos 

mercados consumidores a partir de assistência técnica. (MDA, 2016). 

 Ciclo III – Compreende a estruturação produtiva, são designados recursos 

para atividades produtivas de custeio e investimento de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), é voltado às famílias que desejam expandir as atividades 

produtivas e não acessaram outro investimento anteriormente, está sob a 

denominação de “Mais Alimentos Reforma Agrária”. (MDA, 2016). 

  

Além da concessão de créditos e de investimentos na unidade produtiva 

familiar, através do Pronaf, foram implementados dois programas de acesso ao 

mercado, sendo eles o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), de 2003, com o 

objetivo de “promover o acesso a alimentos às populações em situação de 
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segurança alimentar e a inclusão social e econômica no campo, por meio da 

agricultura familiar” (CARVALHO, 2015, p. 84) e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), reformulado em 2009, em consequência da grande 

participação das organizações sociais, firmou-se como um programa de 

fortalecimento da agricultura familiar, garantindo que 30% dos repasses do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE aos estados e municípios fossem 

adquiridos pelo segmento de agricultores familiares.  

A implementação de uma política agrícola com viés de gênero voltada para os 

desafios presentes nas atividades profissionais da mulher, enquanto agricultora 

familiar, espelha a transformação social buscada pela mulher através dos 

movimentos sociais femininos, porém, para (MELO; CAPPELLIN; CASTRO, 2008) 

apesar dos avanços conquistados, a crescente participação da mulher no mercado 

produtivo e consequentemente como provedora de renda para a família,  não as 

eximiram das responsabilidades inerentes ao trato doméstico: cuidar da casa e 

filhos, na realidade expressam a conciliação de atividades a que a mulher rural 

ainda está submetida, ou seja, o trabalho produtivo e reprodutivo marcam a vida das 

trabalhadoras rurais que são sobrecarregadas com os afazeres domésticos e o 

cuidado com as roças e os quintais.  

 Brummer e Spavanello (2002) referindo-se a uma pesquisa realizada em 

2004 informam que a participação da mulher como tomadora de crédito foi menor do 

que esperado, no que atribuem os motivos de a) baixa autonomia econômica e 

dificuldade de gerenciamento dos recursos frutos do seu trabalho, por causa da falta 

de experiência em gestão e comercialização de produção; b) falta de documentação 

para abertura de contas bancárias em agências de crédito; c) no caso do Pronaf, o 

endividamento do marido e, d) a insegurança em assumir dívidas.  

As políticas públicas voltadas para as mulheres buscam incidir sobre as 

dificuldades apresentadas pelas mulheres no campo, através dos movimentos 

sociais, no tocante à cidadania, à renda e à visibilidade do seu trabalho.  Numa 

primeira análise, percebe-se o encontro da legitimidade das reinvindicações das 

mulheres rurais com a implantação de políticas públicas que se direcionam para 

este segmento com ações afirmativas na incorporação de direitos da mulher 

trabalhadora rural.  
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 4.2 O Crédito Fomento Mulher 

 

Com a criação de um Projeto de Assentamento, o INCRA, através de suas 

Superintendências Regionais, tem a incumbência de promover condições de vida, 

produtividade e reprodução social às famílias assentadas, para tanto foi instituído e 

regulamentado uma série de disponibilidade de créditos a serem repassados às 

famílias. O instrumento jurídico que viabilizou a concessão de créditos pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrára/INCRA até o ano de 2014, foi a Norma 

de Execução n 79/DD, de 26 de dezembro de 2008, que estabelecia o fluxo 

operacional para concessão, aplicação e prestação de contas dos créditos do 

Crédito Instalação, no âmbito dos projetos de assentamento integrantes do 

Programa de Reforma Agrária, neste bojo de créditos disponíveis encontrava-se o 

Crédito Instalação Apoio Mulher.   

O Crédito Instalação Apoio Mulher, conforme a IN/79/08, Art. 6º, buscava 

“promover a inserção e a participação das mulheres na dinâmica produtiva e 

econômica, bem como contribuir na superação da desigualdade de gênero no meio 

rural”, devendo ser aplicado em três parcelas de R$ 800,00 (oitocentos reais). 

A Norma de Execução n 79/08 preceituava, para o Crédito Apoio Mulher, que 

a utilização dessa modalidade seria exclusiva da mulher titular do lote, além de 

definir que seu emprego não poderia ser de forma individualizada: “Os recursos 

desta modalidade serão aplicados, exclusivamente, em projetos de caráter 

associativo ou coletivo por grupos produtivos de mulheres”. 

Neste sentido, a Norma de Execução citada, definia que para seus efeitos, 

considerava grupo produtivo de mulheres, organizações e/ou coletivos, com no 

mínimo 05 (cinco) mulheres titulares de lotes, podendo ter registro legal ou não e, 

que realizassem atividades econômicas de produção de bens ou prestação de 

serviços de comercialização ou consumo solidário e, que exercessem a gestão 

coletiva dos resultados das suas atividades. Assim, esta modalidade de crédito 

estava destinada ao desenvolvimento de atividades econômicas, como aquisição de 

maquinas e equipamentos bens de apoio à produção, beneficiamento e 

comercialização; projetos hortifrutigranjeiros; cultivo de plantas medicinais; produção 



 
 

59 
 

de fitoterápicos; produção de artesanatos; confecção de roupas; beneficiamento de 

alimentos; animais de grande, médio e pequeno porte, exceto bovino de corte.  

Além da titularidade do lote e composição de um grupo de produção, outro 

critério exigido para alcançar o Crédito Apoio Mulher era a apresentação de um 

projeto básico de produção elaborado por técnico do INCRA ou da assistência 

técnica ou, na impossibilidade destes, através de termo de convênio celebrado pelo 

INCRA e órgão público que contemple este objetivo. Outros critérios exigidos eram a 

data de criação do projeto de assentamento que não poderia ser anterior a 01 de 

janeiro de 2008, item que foi alterado pela Norma de Execução n 86/2009, para 01 

de janeiro de 2000, prestação de contas de parcelas já aplicadas devidamente 

aprovadas, e, por último, apresentação do Plano de Exploração Anual/PEA ou Plano 

de Aplicação, para cada parcela de aplicação.  

No ano de 2014, o Decreto nº. 8.256/14, alterou a composição do Crédito 

Instalação sob supervisão do INCRA, na nova formatação o crédito destinado 

exclusivamente à mulher consta no conjunto de créditos ofertados sob a égide de 

Ciclo I – Crédito Instalação, especificamente Fomento Mulher com o objetivo de 

implantar projeto produtivo sobre responsabilidade da mulher titular do lote, a ser 

aplicado em operação única, no valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais).  

Além da nova nomenclatura de Crédito Instalação Apoio Mulher para Crédito 

Instalação Fomento Mulher, houve a evolução no aumento do valor disponibilizado 

de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) por 

família assentada e da forma de aplicação, que deixa de ser em três parcelas e 

passa a ocorrer em parcela única. Outros critérios para o acesso ao crédito foram 

inseridos, para Programas Sociais do Governo Federal/CadÚnico e comprovação de 

renda familiar com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou 

que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos, conforme o Decreto 

n° 8.256/14. 

O Decreto n° 8.256/14, reza em seu art. 6º, que cumulativamente deverão ser 

atendidas as seguintes disposições para o recebimento do crédito: I) ter os dados 

atualizados perante o INCRA; II) ser atendida por serviço de ATER, responsável por 

apresentar projeto de estruturação da unidade produtiva, podendo ser individual ou 
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coletivo; III) não ter recebido anteriormente o crédito instalação na modalidade apoio 

mulher e IV) estar inscrita no CadÚnico e atender aos critérios de renda mensal. 

Assim, permanece inalterada a imposição da titularidade do lote, criando a 

obrigatoriedade de assistência técnica no Projeto de Assentamento sendo esta 

responsável pela elaboração do projeto produtivo e facultado a utilização do crédito 

de forma individual ou coletiva. No que concerne às condições de reembolso do 

crédito, este deverá ocorrer a partir de um ano a contar do recebimento, em parcela 

única, com rebatimento de oitenta por cento.  

O Objetivo do Crédito Instalação Fomento Mulher está contido na Norma 

Técnica n. 03/2014/INCRA/DD, de 21 de julho de 2014, que reza “para implantar 

projeto produtivo sob responsabilidade da mulher titular do lote valor, no de até R$ 

3.000,00 (três mil reais), em operação única, por família assentada”. 

A identidade da agricultora rural vem sendo reconhecida nas políticas 

públicas e nas interações com os agentes públicos, apesar dos avanços 

conquistados e da crescente visibilidade alcançada pelos movimentos sociais 

femininos que trouxeram à tona as questões de gênero vivenciadas cotidianamente 

pelas mulheres rurais, a valorização do trabalhado da mulher no meio rural ainda 

solicita a criação de ambientes propícios para que a mulher, nas suas 

multidimensões de mãe, esposa, agricultora rural e cidadã alcance sua autonomia e 

contribua de maneira igualitária com o desenvolvimento local. 

 

Capítulo 5. Aplicação do Crédito Fomento-Mulher nos Casos Analisados: 

Autonomia e Empoderamento das Beneficiárias 

 
FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO/RN 
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Mesmo a reforma agrária sendo uma política pública nacional os efeitos da 

criação de projetos de assentamentos na vida das famílias assentadas ocorrem em 

várias direções, dependendo de variáveis econômicas, políticas, sociais e 

ambientais que repercutem tanto no processo de desenvolvimento do próprio 

assentamento quanto na região onde o projeto de assentamento se insere (LEITE, 

S; HEREDIA, B; MEDEIROS, L., 2004). Estas diferentes direções se traduzem nas 

distintas oportunidades e competências de que cada assentado dispõe aliadas com 

as ações de mediações exercidas pelos órgãos públicos que atuam junto aos 

assentamentos, visto que a condição de ser assentado determina um novo diálogo 

com o Estado acarretando novas possibilidades de desenvolvimento.  

Nos projetos de assentamentos objetos desta pesquisa a organização 

espacial é dividida em agrovilas, área coletiva, área comunitária e lotes de produção. 

As agrovilas são núcleos habitacionais, onde as casas foram construídas pelo 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA, através do crédito 

instalação-habitação. Nos projetos de assentamentos estudados as casas são de 

dois quartos, sala, banheiro e cozinha, algumas já foram reformadas e ampliadas, 

podendo ser encontradas casas com alpendres. As duas agrovilas já têm acesso à 

energia elétrica e água encanada, qualificando as condições de moradia como boas.  
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A área coletiva constitui-se num espaço territorial reservado para exploração 

agropecuária realizada em conjunto por todos os assentados, sendo proibida pelo 

INCRA a individualização deste espaço. A área comunitária é reservada para a 

organização social das famílias assentadas, nos dois projetos de assentamentos, 

nestes espaços foi encontrada construção de igrejas e, no projeto de assentamento 

Mata Verde a existência da sede da associação de assentados. Os lotes produtivos 

ficam distantes das agrovilas e já foram demarcados com área de apenas 05 (cinco) 

hectares, portando, nestes dois projetos de assentamentos toda a organização 

territorial encontra-se delimitada, inclusive com a separação da área para reserva 

ambiental com o objetivo de prevenir ações que possam impactar 

desfavoravelmente o meio ambiente.  Conforme (FRANÇA, 2004, p. 15) Nestes 

espaços de vida, produção e reprodução são onde “a condição de assentado 

inaugura para a grande maioria o acesso ao crédito e amplia o acesso a meios 

essenciais de produção, como máquinas e implementos”. 

 Os Projetos de Assentamento Mata Verde e Timbó estão localizados no 

município de Espírito Santo, no estado do Rio Grande do Norte e foram os únicos 

projetos de assentamento desta unidade federativa a serem beneficiados com a 

concessão de crédito instalação – Apoio Mulher, com as aplicações de crédito 

realizadas no ano de 2011, à luz da Norma de Execução nº 79/08, que estabeleceu 

o fluxo operacional, aplicação e prestação de contas do Crédito Instalação, no 

âmbito dos Projetos de Assentamento integrantes do Programa de Reforma Agrária.  

Porém, o recebimento do crédito limitou-se a aplicação de uma parcela no valor de 

R$ 800,00 (oitocentos reais), pois através da Portaria nº 352/2013, todas as 

concessões de crédito no âmbito do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária/INCRA foram suspensas, sendo restabelecidas através da Lei nº 13.001/14 

e Decreto nº 8.256/2014, que em sua nova regulamentação proíbe o recebimento do 

crédito aos beneficiários que já foram atendidos com esta modalidade 

anteriormente. 

Neves ao refletir sobre assentamentos rurais nos indica que enquanto 

espaços territoriais se constituem “em espaço de reorganização dramática das 

relações e de constituição ou de reconversão de posições, permitindo que fatores 

geralmente naturalizados na vida social venham à tona” (NEVES, 1997, p. 06). Num 
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diálogo possível com Carneiro, ao pensar o papel da mulher nos projetos de 

assentamento, a autora nos diz que: 

 

A simbiose mulher-terra-família é constitutiva da identidade feminina 
no campo e impõe-se como paradigma para as relações sociais de 
gênero e para a posição da mulher no campo. A indivisibilidade da 
renda familiar é sustentada pela própria lógica da organização social 
camponesa e com ela é afirmada a estrutura de autoridade dentro da 
família. (CARNEIRO, 1995, p. 11) 

 

Apesar do desafio de ressaltar as questões de gênero no meio rural, através 

de estratégias que incentivem e priorizem a participação da mulher, nos resultados 

desta pesquisa observamos a limitação do espaço feminino, a falta de 

reconhecimento de seu trabalho e, uma baixa atividade nas instâncias de decisões, 

apesar das mulheres desenvolverem atividades de cultivo, de cuidado de animais e 

de artesanato nos projetos de assentamento pesquisados, continua sendo o seu 

principal papel, o de dona de casa. 

 

5.1 A aplicação do Crédito Fomento Mulher no Projeto de Assentamento Mata 

Verde 

 

De acordo com o Sistema de informações de Projetos de Reforma 

Agrária/SIPRA, o Projeto de Assentamento Mata Verde foi criado através da Portaria 

de Criação nº 16/2004, datada de 21 de outubro de 2004 e está localizado no 

município de Espírito Santo, na microrregião litoral sul, possuindo área de 541,0200 

ha (quinhentos e quarenta e um hectares e dois ares) beneficiando 28 (vinte e oito) 

famílias assentadas. Seu itinerário é a partir da primeira entrada do município de 

Espírito Santo, RN-003, sentido município de Goianinha a Santo Antônio, cruza-se a 

RN-003 e encontra a estrada carroçável que liga o município de Espírito Santo a 

agrovila do projeto de assentamento Mata Verde, seguindo em frente 

aproximadamente quatro quilômetros da sede do próprio município, do lado 

esquerdo esta localizada a agrovila do projeto de assentamento. 

Das vinte e oito famílias assentadas, apenas quinze famílias seriam 

beneficiadas com ação do Crédito Apoio Mulher, porém destas, apenas treze 
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puderam acessá-lo, pois duas mulheres não atenderam aos critérios de aplicação 

elencados na Norma de Execução n 79/08, arts. 14 e 20, embora não tenha sido 

encontrado qual critério não fora atendido: 

 

§ 1º A utilização dessa modalidade será exclusiva da mulher titular do lote. 

§ 2º Os recursos desta modalidade serão aplicados, exclusivamente, em projetos de 

caráter associativo ou coletivo por grupos produtivos de mulheres. 

§ 3º Para efeito de aplicação desta Norma de Execução, os grupos produtivos de 

mulheres são caracterizados como organizações e/ou coletivos que têm existência 

real, que podem dispor ou não de registro legal, são grupos e/ou coletivos que 

realizam atividades econômicas de produção de bens e/ou prestação de serviços, 

de comercialização ou de consumo solidário, que exercem a gestão coletiva das 

atividades e da alocação dos seus resultados. São compostos por, no mínimo, 03 

(três) mulheres, titular do lote. (Norma de Execução DD/INCRA nº 99, de 

21.09.2011, DOU 22.09.2011) 

 

Para atender a Norma de Execução nº. 79/08, no seu art. 20, que exige a 

apresentação de projeto básico de produção elaborado pela equipe de assessoria 

técnica, por servidor do INCRA ou por integrante de termo de cooperação técnica ou 

convênio, celebrado entre o INCRA e órgão público, federal, estadual, distrital ou 

municipal, foi elaborado projeto produtivo por servidor do INCRA/SR-19, o qual 

propôs a atividade de bovinocultura semiextensiva com foco na produção de leite. A 

proposta está alicerçada em aspectos técnicos de aptidão das famílias, 

comercialização, características edafoclimáticas, capacidade de suporte forrageiro, 

viabilidade econômica e disponibilidade de água. No diagnóstico realizado pelo 

técnico para a proposição da atividade produtiva a ser realizada com a aplicação do 

crédito está a experiência dos assentados “as famílias que serão beneficiadas com 

este crédito, já possuem experiência mesmo que empírica com animais pretendidos, 

visto que na região a atividade pecuária é uma das principais atividades 

agropecuárias existentes”. (PROCESSO ADMINISTRATIVO/INCRA/SR-19/Nº 

54330.001035/2009-08, p. 39) 
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Para o projeto de assentamento Mata Verde foi apresentado e aprovado o 

projeto produtivo de criação de bovinos, viabilizando a aquisição pelo grupo de 

mulheres beneficiárias de treze novilhas com aptidão leiteira, capacidade produtiva 

e reprodutiva, em primeira parcela no valor individual de R$ 800,00 (oitocentos 

reais), totalizando o total de recursos gastos em única parcela R$ 10.400,00 (dez mil 

e quatrocentos reais). Conforme o processo administrativo do (INCRA/SR-19/Nº 

54330.001035/2009-08, p. 08) todas as novilhas foram entregues no projeto de 

assentamento Mata Verde em junho de 2011, na perspectiva de: 

 

[...] melhorar a geração de renda e garantir a segurança alimentar 
das famílias assentadas, principalmente no tocante a participação da 
mulher assentada como geradora de renda de forma direta, dando-
lhes um melhor estímulo a sua labuta diária, assim como melhorar 
sua autoestima e confiabilidade num futuro melhor. 

 

 Neste capítulo destacamos os aspectos relacionados com a ocupação do 

projeto de assentamento Mata Verde, os aspectos da moradia, a composição 

familiar, a escolaridade, a implantação do projeto produtivo, os seus condicionantes 

produtivos, os aspectos de geração de renda e a forma como são realizadas as 

despesas familiares, buscando a partir destas matrizes compreender o contexto que 

envolve a vida das mulheres assentadas no projeto de assentamento Mata Verde, 

tendo como marco inicial a  escolha do projeto produtivo de criação de bovinocultura 

semiextensiva e sua  implementação, objetivando perceber se as beneficiárias do 

crédito fomento mulher conseguem perceber modificações em suas vidas nas 

dimensões familiares, econômicas, sociais, políticas e principalmente emocionais.  

 

5.1.1 Perfil das mulheres entrevistadas: Faixa etária, Composição Familiar e 

Escolaridade 

 

 A faixa etária das mulheres entrevistas esta compreendida entre 42 anos para 

a mulher mais nova e 76 anos para a mulher mais velha, situando que três mulheres 

estão na faixa etária compreendida entre 42 anos e 50 anos, apenas um situa-se 

entre 51 anos e 60 anos e, três estão situadas entre 61 anos e mais de 70 anos. O 

que depreende uma população feminina composta de 50% mulheres adultas e 50% 
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de mulheres idosas, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

jovens são as pessoas compreendidas entre o nascimento até os 19 anos de idade; 

adultos correspondem à população entre 20 anos e 59 anos de idade e idosos 

aquelas que estão na faixa a partir de 60 anos de idade. Em consonância com a 

faixa etária para este projeto de assentamento está a fonte de renda, pois das oito 

mulheres entrevistadas, seis estão aposentadas, apenas uma está inserida no bolsa 

família e uma declarou não ter renda.  

 Neste aspecto, Brumer (2002) reporta que a inclusão dos trabalhadores rurais 

no sistema previdenciário brasileiro ocorreu de forma tardia em relação aos 

trabalhadores urbanos, no caso das mulheres rurais, ocorreu ainda mais tarde, 

porque, segundo a autora, as mulheres deveriam comprovar inicialmente que eram 

trabalhadoras rurais, o que se tornou um desafio efetivar a comprovação, pois o 

trabalho da mulher rural é invisível, sendo considerado como “ajuda” às tarefas 

executadas pelos homens e, principalmente, porque seu trabalho sempre foi 

vinculado às atividades domésticas. A autora reflete que para as mulheres rurais o 

valor da aposentadoria constitui-se não apenas no seu aspecto financeiro, mas a 

questão do valor simbólico para as mulheres rurais, “é a percepção de que foram 

partícipes das conquistas, o que aumenta a consciência sobre seus direitos.” 

(BRUMER, 2002, p. 74). Dialogando sobre a importância da aposentadoria na vida 

das mulheres rurais, Heredia e Cintrão (2006) defendem que o recebimento da 

aposentadoria rural trouxe mudanças significativas para as trabalhadoras rurais, 

visto que ao longo de sua vida produtiva acumularam uma série de desvantagens: a 

dupla jornada de trabalho, o trabalho sem remuneração, a desvalorização de sua 

rotina, assim o benefício da aposentadoria altera as relações, pois provoca a 

valorização da existência feminina que viviam na dependência econômica de seus 

companheiros, filhos ou outros parentes, simbolizando o seu reconhecimento como 

cidadãs.  

 Quanto à composição familiar sete mulheres são casadas e apenas uma 

reportou viver em união estável. Todas têm filhos. Sobre a idade dos filhos três 

mulheres não souberam dizer a idade dos filhos e, das cinco mulheres que 

responderam sobre a idade dos filhos, encontramos a idade compreendida entre 40 

anos e 11 anos. Foram identificados o total de 35 filhos, destes 11,42% são jovens, 
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42,85% são adultos e em 45,71% não foi possível identificar sua faixa etária. 

Considerando família como unidade de consumo e de reprodução, posto que a 

composição familiar tem impacto sobre o aspecto produtivo no que diz respeito à 

mão de obra disponível para o trabalho nas atividades de agricultura. Assim, 

conforme se observa a composição familiar das mulheres entrevistadas são do tipo 

nuclear, formado por pai/mãe e filhos, e apenas a presença de uma família 

ampliada, quando os filhos casam e continuam morando com os pais. 

Consequentemente, em decorrência da composição familiar, não 

identificamos nenhuma mulher entrevistada considerada como chefe de família, 

conforme Fischer (2000), o papel de chefe de família, de acordo com os padrões 

culturais, é exercido por um elemento masculino, geralmente, o marido, na falta 

deste, o filho mais velho, de preferência homem, só podendo ser exercido pela 

mulher na falta destes membros. O que corrobora com a percepção de Medeiros 

(2008) em seus estudos ao demonstrar que a produção agropecuária nos projetos 

de assentamentos está constituída por meio do trabalho da família e que cabe ao 

homem, na qualidade de titular do lote e de chefe de família, as decisões. É ele 

quem organiza a produção, monitora seu desenvolvimento, encarrega-se da 

comercialização e decide sobre os gastos. 

 Quanto à escolaridade, encontramos um baixo nível da mesma, onde apenas 

uma mulher tem o segundo grau completo; duas mulheres concluíram o 

fundamental I (ciclo entre o 1º e 4º ano); duas mulheres iniciaram o fundamental II 

(ciclo entre 5º e 9º ano), porém não o concluíram; e três relatam não saberem ler 

nem escrever. 

 

“Eu não estudei porque eu era muito pobre, só aprendi assinar o 
nome depois que cheguei aqui”. (Informação verbal)

1 

 

“[...] quando eu preciso assinar alguma coisa, vai no dedo mesmo, 
meus filhos e meus netos que me explicam”. (Informação verbal)

 2
 

 

 Na necessidade das próprias mulheres em se justificarem pela baixa 

escolaridade, há demonstração do constrangimento pela falta de estudos, o que  

                                            

1
 Entrevista fornecida por F. C. B., 49 anos, Projeto de Assentamento Mata Verde. 



 
 

68 
 

pode ser um fator limitando para a sua autonomia, visto que a fragilizam na tomada 

de decisões, pois tornam-se dependentes das explicações e, por vezes, do 

entendimento que os seus filhos e netos obtém sobre determinadas situações, como 

por exemplo o contrato para o recebimento do crédito fomento mulher  a ser 

assinado pelas beneficiárias e as instituições financeiras. 

Na tabela 1 disponibilizamos o perfil do grupo produtivo das mulheres que 

foram beneficiadas com o crédito fomento mulher no projeto de assentamento Mata 

Verde e que, a partir do recebimento, tornaram-se novos sujeitos econômicos com 

as responsabilidades de estabelecer novas relações de convivência no seio familiar 

ao assumirem novas funções na relação de produção agropecuária.  

 

TABELA 1 - PERFIL DAS BENEFICIÁRIAS: FAIXA ETÁRIA, COMPOSIÇÃO FAMILIAR E 
ESCOLARIDADE 

Assentada Idade 
Estado 

Civil 
Escolaridade 

Composição 

familiar 
Filho 

Idade dos 

filhos 

1 64 Casada 3ª série 
Mora só com 

o marido 
03 

37,33 e 
29 anos 

2 76 Casada 5ª série 
Mora só com 

o marido 
07 

Não soube 
dizer 

3 66 Casada 
Não sabe ler, 
nem escrever 

Mora com o 
marido e dois 

netos 
04 

40, 39, 38 e 
24 anos 

4 58 Casada 4ª série 
Mora com 

marido, filhos 
e neto 

04 
Não soube 

dizer 

5 49 
União 
estável 

Não sabe ler, 
nem escrever 

Mora com 
marido, filhos 

e neto 
04 

11, 17, 18 e 
23 anos 

6 42 Casada 
2º grau 

completo 

Mora com 
marido e 

filhos 
05 

24, 23, 22, 20 
e 17 anos 

7 47 Casada 5ª série 
Mora com 
marido e 

filhos 
03 

 
22, 21 e 20 

anos 

8 66 Casada 
Não sabe ler, 
nem escrever 

Mora com 
marido e um 

filho 
05 

Não soube 
dizer 

 

A aplicação do crédito fomento mulher no projeto de assentamento Mata 

Verde trouxe na sua essência a oportunidade para um grupo composto por mulheres 

                                                                                                                                        

2
 Entrevista fornecida por A. M. B. da S., 66 anos, Projeto de Assentamento Mata Verde. 
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com baixo nível instrucional, mulheres com idade mais avançada, mães de filhos 

adultos, de reflexão sobre o espaço destinado a elas no âmbito familiar e no de 

produção numa perspectiva de nortear novas relações que promovam a sua 

participação e valorização de suas ações enquanto mulher e agricultora familiar. 

 

5.1.2 Unidade produtiva e recebimento do crédito fomento mulher 

 

 Para o acesso ao crédito fomento mulher, conforme a Norma de Execução n 

79/08, seria necessária a formação de grupo produtivo de mulheres para sua 

aplicação, a intenção deste item é desvendar o funcionamento do projeto produtivo 

e perceber se houve impacto econômico na vida das mulheres beneficiárias do 

crédito. 

 Todas as mulheres entrevistadas estão assentadas no projeto de 

assentamento Mata Verde há dez anos. Para criação do projeto de assentamento 

Mata Verde não foi revelada a ocorrência de conflitos ou acampamentos, as famílias 

assentadas foram selecionadas pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária/INCRA, 

tendo em comum o fato de serem pequenos agricultores rurais desprovidos dos 

meios de produção e em condições de precariedade para sua subsistência, 

buscando novas oportunidades de vida e de produtividade na inserção da política 

nacional de reforma agrária, pois, com a criação do projeto de assentamento o 

“Estado compromete-se a assegurar condições ao assentado para que produza 

dentro desses limites”. (LEITE; HEREDIA; MEDEIROS, 2004, p. 65) 

A aplicação do crédito fomento mulher no projeto de assentamento Mata 

Verde ocorreu no ano de 2011, após o decurso de cinco anos de assentamento, 

revelando o que para Leite, Heredia e Medeiros (2004), é a outra face do privilégio 

de ser assentado, se por um lado o Estado tem a obrigatoriedade de oferecer 

condições de produção, por outro lado os assentados ficam a mercê das ações ou 

omissões do Estado. No caso do projeto de assentamento Mata Verde, a nova 

categoria social de assentados inaugurou novas articulações com o Estado e suas 

instituições na busca da implementação das condições de produção. 

Das entrevistadas, todas as mulheres implantaram o projeto produtivo 

aprovado de bovinocultura semiextensiva com foco na produção de leite. Conforme 
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o diagnóstico do projeto produtivo, a propositura deste projeto produtivo esteve 

centrado em três aspectos: a) na aptidão das famílias, pois as famílias beneficiadas 

já possuíam experiência com os animais, visto que na região a atividade pecuária é 

uma das principais atividades agropecuárias existentes; b) nas características edafo-

climáticas, considerando que a região possui os melhores índices de produtividade 

do estado na bovinocultura, tanto para leite como para corte; e, c) na capacidade de 

suporte forrageiro, visto que a pluviosidade da água em torno de 1.200 mm ao ano, 

o que favorece o bom desenvolvimento de plantas nativas e culturas forrageiras 

para alimentação dos bovinos, capins de corte e de pastoreio (Processo 

Administrativo nº 54330.001035/2000-08, p. 38). 

Dos projetos produtivos implantados, houve um número bastante significativo 

de desistência dos projetos produtivos, das oito mulheres entrevistadas, apenas 

duas mulheres continuam com a atividade produtiva.  Buscamos respostas que 

pudessem dimensionar os motivos para a desistência dos projetos produtivos 

questionando sobre o processo de escolha da atividade de bovinocultura 

semiextensiva, com intuito de revelar o porquê da escolha desta atividade e quais as 

principais dificuldades para o recebimento do crédito fomento mulher.  

Quanto ao recebimento do crédito fomento mulher, uma entrevistada não 

soube precisar as dificuldades para o recebimento, três mulheres disseram que foi 

fácil, três mulheres disseram que foi difícil e uma mulher, embora não soubesse 

precisar o porquê, apesar de ter sido aprovada, não foi contemplada com o crédito, 

mas informou que o seu marido comprou um garrote com recursos próprios e, 

assim, implantou o projeto produtivo de bovinocultura extensiva em seu lote.  

 

“Não foi bem fácil não... só sei que o total não veio pra mão da 
gente!” (Informação verbal)

3
 

 

 O recebimento do crédito fomento mulher implicou para as mulheres do 

projeto de assentamento Mata Verde a compreensão de diferentes mecanismos 

jurídicos e burocráticos. Os recursos para a aplicação do crédito através do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA são depositados em uma conta 

                                            

3
 Entrevista fornecida por M. M. M., Projeto de Assentamento Mata Verde. 
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bancária, num banco oficial. Após a aprovação do projeto produtivo, as beneficiárias 

receberam um garrote ou uma novilha de um fornecedor/produtor e, após a entrega, 

é realizado o pagamento diretamente ao fornecedor, não havendo repasse de 

recursos financeiros à beneficiária.  

 

“Foi fácil, a gente fez várias reuniões. Os grupos se juntaram e aí foi 
aprovada, a gente recebeu”. (Informação verbal)

4
 

 

 O Crédito Fomento mulher vincula à liberação a implantação de projetos 

produtivos em grupos, buscando fortalecer as associações e grupos já existentes e 

incentivando a geração de novos grupos produtivos, está presente nesta dinâmica 

ancorar a organização das mulheres e promover aceleração de suas autonomias 

através de promoção de seus espaços de decisão.   

 O reconhecimento do direito e a efetivação estatal através da aplicação do 

crédito fomento mulher buscavam promover a implantação do processo de 

participação das mulheres no aspecto de produtivo e geração de renda e possibilitar 

oportunidade de ampliação do protagonismo da mulher no projeto de assentamento, 

porém o objetivo central não logrou êxito, visto que no decorrer de cinco anos 

encontramos apenas dois projetos produtivos existindo, uma das alternativas 

encontrada para o insucesso dos projetos produtivos, é o fato de que, apesar da 

dimensão feminina apresentada para a política de crédito, a sua implementação não 

ocorreu na perspectiva do trabalho feminino, posto que o projeto produtivo para sua 

realização plena necessitaria de uma modificação do cotidiano da agricultora familiar 

ou a obrigaria a conciliar suas atividades pré-existentes (quintal, criação de aves, 

apicultura, filhos e doméstico) com a introdução do manejo de bovino. 

 Neste aspecto, o que deveria ser a realização de uma conquista da 

agricultora rural, não alterou significativamente a vida destas mulheres. Explicações 

que podem ser buscadas pela própria dificuldade do manejo dos animais, pela 

distância geográfica dos projetos produtivos, ou ainda, pela falta da presença do 

órgão estatal que deveria acompanhar a ação de crédito.  

 Na perspectiva de impulsionar a organização produtiva das mulheres o 

crédito fomento mulher inaugura espaço de decisão para as mulheres refletirem 
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sobre as ações que desejam realizar no âmbito de geração de renda e fomentando 

a sua auto-organização. 

 Neste aspecto foi revelado que a escolha do projeto produtivo não foi fruto da 

decisão individual de cada mulher, consequentemente as mesmas não se 

envolveram na atividade e transmitiram a responsabilidade do cuidado com os 

animais aos seus maridos e suas famílias, apesar do objetivo do crédito fomento 

mulher ser o de permitir que a mulher assentada seja geradora de renda de forma 

direta. 

 

“Não foi muito fácil, mas também não foi muito difícil. Mais difícil foi a 
decisão das mulheres. A dificuldade maior que eu senti, foi esta! 
Decidir!” (Informação verbal)

5
 

 

 Numa sociedade patriarcal onde ao homem é legitimado o poder para as 

decisões que afetam a dinâmica familiar, despertar as mulheres para que estas 

exerçam o livre arbítrio de decidir como querem utilizar o seu crédito foi o primeiro 

desafio ao recebimento do crédito fomento mulher.  Assim, no processo de escolha 

da atividade produtiva, diversos fatores influenciaram a decisão das beneficiárias, 

entre eles, a falta de experiência das mulheres em instância decisórias, o marido e a 

coletividade na qual estão inseridas, fatores que fragilizaram a legitimidade da 

decisão, visto que todas as mulheres entrevistadas reportam em suas atividades o 

cuidado com o quintal, com o cultivo de fruteiras do tipo coqueiro, cajueiro, goiaba, 

bananeira, jaca, maracujá, criação de galinhas, apicultura e artesanato.  

 

“O meu querer era mais a criação de galinha”. (Informação verbal)
6
 

 

“Se fosse pra dizer o que eu queria, eu não tinha querido não! Não 
vou mentir né? É porque todo mundo combinou”. (Informação 
verbal)

7
 

 

                                                                                                                                        

4
 Entrevista fornecida por A. M. M. da R., Projeto de Assentamento Mata Verde. 

5
 Entrevista fornecida por E. M. da S., Projeto de Assentamento Mata Verde. 

6
 Entrevista fornecida por E. M. da S., Projeto de Assentamento Mata Verde. 

7
 Ibid, página 69. 
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Assim, apesar do projeto produtivo aprovado e dos procedimentos 

estabelecidos para garantir às mulheres beneficiadas gestão sobre seus projetos 

produtivos, as mulheres não fizeram uso de sua prerrogativa de decidir no que 

queriam investir o seu dinheiro e seu tempo conforme Fernandes (2009): 

 

As mulheres do assentamento têm expectativa de incrementar suas 
produções nos quintais de forma que os alimentos produzidos e 
animais criados por elas possam ser comercializados em feiras 
locais, para que possam obter renda e melhorar a qualidade de vida 
das famílias. (2009, p. 6) 
 

Mesmo se considerarmos que a escolha do projeto produtivo de criação de 

bovinocultura extensiva tenha sido uma decisão fruto das expectativas e anseios 

das mulheres, ainda insurge outra questão importante, que são as condições de 

vida e cotidiano das mulheres assentadas para que produzam em quantidade e 

qualidade para comercialização, visto que as atividades de reprodução teriam que 

ser conciliadas com suas atividades domésticas e de cuidado com os filhos, 

tornando-as dependente mão de obra para que exerçam suas novas atividades. 

Com o recebimento das novilhas/garrotes, a continuidade do projeto 

produtivo dependeria sobre tudo do cuidado e do manejo dos animais. Neste 

contexto fomos informadas que quem realmente cuidava dos animais adquiridos 

pelo crédito fomento mulher, em quatro projetos produtivos quem cuidava era 

exclusivamente o marido, em três projetos produtivos os cuidados eram exercidos 

pela família com exclusão da beneficiária e, apenas em um projeto produtivo a 

mulher se incluiu nos cuidados junto com a família. 

 

“Pra ele (marido) é mais fácil que é homem!” (Informação verbal)
8
 

 

Desta forma, a assentada desqualifica os seus afazeres enquanto agricultora 

rural reforça o discurso patriarcal da divisão de trabalho e introjeta em si mesma o 

“discurso em que as mulheres são destinadas à esfera privada, como parte de um 

destino biológico vinculado à maternidade, reforça o não reconhecimento da 

                                            

8
 Entrevista fornecida por M. G. S. de O., Projeto de Assentamento Mata Verde. 
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produção doméstica e do papel econômico do trabalho das mulheres na família” 

(FARIA, 2011, p. 37) 

 A divisão do trabalho está baseada nas relações de gênero, divisão histórica 

e social, onde cabe ao homem “a esfera produtiva e à mulher a esfera reprodutiva e, 

simultaneamente, a apropriação pelos homens da função de maior valor 

adicionado”. (FILIPAK, 2012), perpetuando e consolidando o que Kergoat e Hirata 

(2007) debatem como trabalho de homem e de mulher, o que além da separação  

de ocupações masculinas e femininas, fortalece o valor da atividade – produtivo 

para o homem e reprodutivo para mulher – ideologicamente, o trabalho do homem 

supera o valor do trabalho da mulher, visto que o trabalho da mulher está 

direcionado para as atividades domésticas e de caráter de “ajuda” no roçado. 

 Em sua discussão Filipack (2012) informa que, mesmo historicamente a 

mulher do campo desenvolvendo atividades que se destacam com o cuidado de 

quintal, com cultivo de hortas e fruticultura e de criação de animais de pequeno 

porte como galinhas, este trabalho é percebido como extensão do trabalho 

doméstico, a este aspecto Melo e Di Sabato (2008) acrescentam que com estas 

atividades as mulheres são provedoras da subsistência familiar, visto que a 

produção do trabalho desenvolvido pelas mulheres é direcionada para o 

autoconsumo da família. Assim, é neste ciclo de produção, trabalho visto como 

doméstico consumo familiar e baixa geração de renda, ou mesmo sem geração de 

renda, que se situa a ocupação da mulher como invisível, singularidade analisada 

por (CARNEIRO 1995, p. 51) “a invisibilidade da participação feminina na produção 

fica evidenciada pela valorização social de sua atuação como „ajuda‟ ou 

„complemento‟.  

 

“Eu, que passava a semana em casa, meus filhos todos os dois 
trabalham fora, mas quando eles chegavam eles tomavam de conta! 
O mais difícil era cortar o capim com o facão”. (Informação verbal)

9
 

 
“Quem cuidava era meu marido! Era entre e eu ele! A ração „tando‟ 
em casa eu botava! Eu carregava água assim „pro‟ cocho do animal”. 
(Informação verbal)

10
 

                                            

9
 Ibid, página 71. 

10
 Ibid, página 69. 
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É neste aspecto que os cuidados com o projeto produtivo de criação de 

bovinos foram realizados pelos maridos, mesmo aquelas mulheres que apontaram 

que os cuidados pertenciam à “família” as suas falas demonstravam o quanto seu 

trabalho era considerado apenas “ajuda”. 

Além da incipiente decisão pelo projeto produtivo de criação extensiva de 

gado, do manejo e do cuidado dos animais exercido pelos maridos e filhos, a 

atenção do trabalho das mulheres ainda voltada para o trato domésticos, outros 

elementos foram apontados como condicionantes para evolução dos projetos 

produtivos, sendo os seguintes depoimentos: 

 

“Esse garrote morreu com cinco meses. Ele não queria comer!” 
(Informação verbal)

11
 

 

“[...] a gente não tinha onde colocar os bichos. Ela pariu, adoeceu, 
ficou doente, falta de remédios... aí vendeu”. (Informação verbal)

12
 

 

“Ele (o marido) trocou a novilha o ano passado por um bezerro que 
morreu... teve uma doença que só secava, secava um tipo de 
doença que a gente não imagina”. (Informação verbal)

13
 

 

 A ausência de uma assistência técnica efetiva que se fizesse presente 

orientando as ações para o cuidado com os animais também pode ser considerada 

um condicionante para o avanço da produção no projeto de assentamento Mata 

Verde, indicando que o tempo de acompanhamento para o desenvolvimento dos 

projetos produtivos foi insuficiente para garantir sua evolução e sua reprodução. 

 As mulheres do projeto de assentamento Mata Verde são donas de casa, 

exercendo o cuidado diário com suas famílias, cultivam hortas, criam galinhas, 

enquanto os homens são responsáveis pelo cultivo nos lotes e com o trato dos 

animais, apesar da expectativa positiva pelo recebimento do crédito fomento mulher, 

este não se consolidou como uma alternativa real de empoderamento da mulher, 

                                            

11
 Ibid, página 66. 

12
 Entrevista fornecida por F. M. S. de L., 58 anos, Projeto de Assentamento Mata Verde. 

13
 Entrevista fornecida por E. M. S., 47 anos, Projeto de Assentamento Mata Verde. 
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visto que não houve um incremento da participação feminina no processo produtivo 

familiar.    

 

5.1.3 Possibilidades de mudança social, política e econômica 

 

Apesar do objetivo da aplicação do crédito apoio mulher estar concentrado na 

geração de renda à mulher assentada, o desafio maior consiste em ampliar o papel 

da mulher, fomentar sua participação nas diversas instâncias da vida em sociedade, 

como a política e propiciar condições para sua autonomia. 

As mulheres que foram beneficiadas com a aplicação do crédito fomento 

mulher percebem a aplicação do crédito como um direito que lhes assiste, porém ao 

serem perguntadas por que é um direito, elas não souberam responder, dando 

respostas vagas e imprecisas, não ficando claro se realmente é este o sentimento 

ou se simplesmente estão repetindo algum tipo de discurso. 

No projeto de assentamento Mata Verde não encontramos nenhuma 

liderança feminina, o que dificulta o debate das diferenças de gênero no projeto de 

assentamento, apesar de todas as mulheres entrevistadas serem associadas na 

associação de assentados do projeto de assentamento Mata Verde, nenhuma 

apontou quaisquer mudanças no projeto de assentamento depois do recebimento 

do crédito fomento mulher, embora todas tenham sido uniformes em dizer que é 

bom ser associada.  

 

“Não é ruim não. Porque tem direito de reclamar!” (Informação 
verbal)

14
 

  

O pouco engajamento das mulheres do projeto de assentamento Mata Verde 

no espaço da associação existente reduz a possibilidade de discussões sobre as 

necessidades coletivas, principalmente aquelas pertinentes às questões femininas, 

empiricamente embora não tenha sido objeto de estudo desta pesquisa, há um 

distanciamento do papel feminino antes da existência do projeto de assentamento 

quando estas se faziam presentes nos acampamentos e nas lutas por terras e, após 

                                            

14
 Ibid, página 74. 
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as famílias serem assentadas, havendo neste momento o retorno ao papel de dona 

de casa e de cuidadora dos filhos, Brumer nos diz que: 

 

Durante o acampamento, as assentadas participaram de um esforço 
pela manutenção e sobrevivência geralmente organizado 
coletivamente. Já no assentamento, devido em parte ao 
distanciamento entre os lotes e à relativa redução dos espaços de 
sociabilidade coletiva, há uma divisão do trabalho mais acentuada 
entre homens e mulheres. Assim, embora tenha havido uma 
melhoria na renda e na qualidade de vida nos assentamentos, 
parece ocorrer um retorno à tradicional divisão sexual do trabalho. 
(2008, p. 228) 

 

No que pertine a geração de renda a partir da implantação do projeto 

produtivo, apenas uma mulher relatou saber que está produzindo, porém não soube 

precisar quanto, o que nos leva a intuir que a mesma não possui vínculo com as 

atividades do projeto produtivo, uma entrevistada pontuou que usufrui da renda do 

projeto produtivo porque tem uma moto da troca efetuada do “garrote” por uma 

moto, uma mulher relatou que durante seis meses obteve renda através da venda 

do leite, uma mulher informou que não retirou nenhuma renda e quatro mulheres 

não souberam relatar a existência de renda com o projeto produtivo.  

Constata-se a presença de recursos recebidos pelas mulheres beneficiárias, 

embora não em sua totalidade pela produção do projeto produtivo implementado, 

mas por uma série de alternativas oferecidas pelo Estado, como o bolsa família e a 

aposentadoria, o que para Deere (2000), constitui-se como um processo de 

empoderamento feminino, visto que há um poder de barganha nas relações 

familiares e sociais,  que deveria causar algum impacto positivo em suas vidas, o 

que se realiza na medida em que se constata a estabilidade econômica adquirida 

pelas mulheres através das diferentes formas de acesso a recursos financeiros 

conquistados após a criação do projeto de assentamento, o que corrobora a posição  

Medeiros:  

 

O acesso à terra produz sensíveis mudanças na condição da família, 
para a estabilidade relativa que se ganha, criando condições para a 
própria reconstituição de laços familiares, muitas vezes em processo 
de diluição em razão das migrações sucessivas impostas pela 
necessidade de garantir a sobrevivência. (2008, p. 11) 
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Neste sentido, aprofundamos a entrevista no intuito de saber como era 

empregada a renda familiar e qual poder decisão a respeito das despesas 

familiares. As respostas foram unificadas em dizer que a renda era direcionada às 

despesas relacionadas com a subsistência familiar (comida) e com o trato da casa 

(uma disse que às vezes compra alguma coisa “pra dentro de casa” e apontou um 

sofá), corroborando o pensamento de Heredia e Cintrão (2006) ao informarem que 

diferentemente dos homens, as mulheres raramente destinam o seu dinheiro para 

gastos pessoais, garantindo a sua renda para as despesas com a sua reprodução e 

de sua família. 

Das oito mulheres entrevistadas apenas uma informou que sua posição no 

processo decisório melhorou depois do recebimento do crédito, uma informou que 

mudou, o que nos leva a pensar que este “mudou” na verdade é no aspecto de 

melhoria, uma disse que as decisões pertencem aos dois (ela e o marido), uma 

apontou o marido como a pessoa que decide os gastos e três disseram que nada 

mudou, nos fazendo crer que era o marido que tomava as decisões. 

Se no contexto da produção o trabalho da mulher permanece ainda na esfera 

da invisibilidade, no aspecto da renda a mulher, enquanto agricultora familiar 

encontrou alternativas de recebimento de renda, tendo vencido o aspecto da 

exclusão econômica, o se reflete, num processo ainda que embrionário, de 

compartilhamento das decisões familiares, antes a cargo apenas da figura 

masculina, o que implica na existência de sua autonomia.  

Para entendermos a existência de autonomia das mulheres beneficiadas com 

o crédito fomento mulher no projeto de assentamento Mata Verde, consideramos 

autonomia a partir do pensamento que nos traduzir os principais aspectos de 

autonomia para as mulheres rurais. 

 

Autonomia econômica das mulheres se refere à capacidade delas de 
serem provedoras de seu próprio sustento, assim como das pessoas 
que delas dependem, e decidir qual é a melhor forma de fazê-lo. 
Autonomia econômica é mais que autonomia financeira.  (HORA; 
BUTTO, 2014, p. 103) 
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Para as autoras a autonomia econômica traz outros aspectos além do valor 

monetário, como o acesso ao crédito, aos bens públicos e às políticas públicas 

(HORA; BUTTO, 2014). Outra justificativa encontrada pelas autoras para a 

autonomia econômica das mulheres é o fato das mesmas produzirem riquezas não 

monetárias, aquelas que não passam pelo sistema financeiro, explicado pela 

satisfação das suas necessidades e de sua família, promovido pelo trabalho delas 

nos seus quintais. 

  

5.1.4 Percepção familiar e de autoestima 

  

 Apesar da invisibilidade do trabalho feminino no meio rural é impossível não 

perceber a força feminina no projeto de assentamento Mata Verde com sua 

permanente contribuição de conciliação do espaço doméstico com o cultivo nos 

quintais e criação de galinhas e apoio as atividades exercidas pelos homens. Na 

busca da compreender se o recebimento do crédito e a implantação do projeto 

produtivo trouxe alguma modificação na dinâmica familiar das mulheres 

beneficiadas, obtivemos como resposta que três mulheres foram capazes de sentir 

uma mudança enquanto cinco relataram não haver nenhuma mudança.  

Neste aspecto inquirimos sobre o seu cotidiano, no que relataram diversas 

atividades como o cuidado da casa, da comida, do quintal, ajuda no roçado com 

cultivo de feijão e milho, cultivo coletivo da apicultura e atividade de artesanato. 

 O trabalho das mulheres do projeto de assentamento Mata Verde realizado 

principalmente nos seus quintais numa eminente conciliação com as atividades 

domésticas, justificado pelo fato do quintal ser a “terra” mais próxima para o cultivo, 

visto que o deslocamento para o lote produtivo implica no afastamento da casa e 

consequentemente do cuidado dos filhos e dos afazeres domésticos, neste sentido, 

Hora & Butto, apontam como interferência do avanço do trabalho feminino no campo 

as atividades exercidas no âmbito doméstico: 

 

O trabalho doméstico impede as mulheres de ampliarem sua 
produção e de se organizarem em novas tarefas produtivas e, 
também, de terem mais tempo pra si e para as atividades de 
participação política. (2014, p. 108) 
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Para que ocorra uma ampliação da participação feminina nas esferas 

produtivas e política no meio rural, será necessário novos arranjos familiares, o que 

traz em seu bojo principalmente uma ressignificação da participação do trabalho 

masculino nas atividades a serem dedicadas no trato doméstico (limpeza e cozinha) 

e no cuidado com os filhos, numa divisão de responsabilidades. Nesta perspectiva, 

quando indagadas se os maridos ajudavam no cotidiano delas, além de 

responderem que eles não ajudavam, elas justificavam a omissão: 

  

“Serviço de casa ele só quer achar a comida pronta! Meu velho não 

tem jeito pra isso não!” (Informação verbal)
15

 

 

“Serviço de casa eu faço tudo mais minha filha”. (Informação 
verbal)

16
 

 

Nesta reflexão a percepção das mulheres sobre si mesmas recai sobre seu 

papel como esposa, mãe e dona de casa, negando a sua autonomia na relação de 

produção e excluindo-se dos processos decisórios concernentes aos aspectos 

econômicos, sociais e políticos nos quais estão inseridas. 

Às mulheres recai a responsabilização das atividades domésticas e, também 

no meio rural, assim como no urbano, existe a separação entre o público e o 

privado, explícito na relação entre casa e roça, segregando o papel do homem e da 

mulher no campo, com desvantagem para mulher, visto que estas oposições tem 

contido historicamente o espaço do trabalho e do não-trabalho, à mulher cabe o 

papel da organização doméstica , ou seja, do consumo, não-trabalho, ao homem 

cabe o papel de provedor, do trabalho ligado à terra, fornecedor do bens 

relacionados ao consumo. Nesta dicotomia, há implícito uma hierarquia de 

autoridade doméstica, exercida pelo homem à qual se submete mulheres e crianças, 

num modelo natural é reproduzido por gerações sem questionamentos.   Quaresma 

(2015) 

                                            

15
 Ibid, página 69. 

16
 Ibid, página 71. 
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 Pelos relatos a rotina das mulheres no projeto de assentamento Mata Verde é 

bastante ativa com uma sobrecarga de atribuições e múltiplas facetas, agricultora 

familiar, dona de casa, mãe, esposa e na busca de dimensionar o sentimento de 

autoestima das mulheres buscou-se apreender se as mesmas conseguiam perceber 

alguma melhoria na sua qualidade vida e qual o sentimento existente nelas sobre o 

recebimento do crédito fomento mulher. 

Quase todas as mulheres, à exceção de uma mulher, relataram sentimentos 

de alegria e de prazer ao receberem seu animal, esta singularidade de emoções 

narradas, conforme Tabela 2, possui a significação de, naquele momento, ter sido 

alvo de reconhecimento enquanto pessoa e como trabalhadora. 

 

TABELA 2 – POSICIONAMENTOS QUANTO AS MUDANÇAS NO ASPECTO FAMILIAR E 
SENTIMENTO COM O RECEBIMENTO DO CRÉDITO FOMENTO MULHER 

Assentada Mudanças no aspecto familiar Sentimento com o recebimento 

do crédito fomento mulher 

1 Não mudou nada “Fez bem porque comprou e taí 
produzindo!” 

2 Não mudou nada Não disse 

3 Não mudou nada “Foi muito bom!” 

4 Mudou “Eu sou mais eu, por tudo! Fiquei 
feliz! Gostei!” 

5 Não mudou nada “Muito feliz!” 

6 Mudou  

7 Não mudou “Muito feliz!” 

8 Mudou ”Bem! Contente!” 

 

Com aplicação do crédito fomento mulher a um grupo de treze mulheres no 

projeto de assentamento Mata Verde e com os resultados desta pesquisa, podemos 

concluir que as desigualdades de gênero continuam presentes nas relações sociais 

e familiares do grupo pesquisado, apesar de ter sido registrado que a autoestima 

das mulheres de uma forma geral aumentou, bem como a consciência e vontade de 

participar das atividades que acontecem no projeto assentamento. De uma forma 

geral, não basta apenas criar possibilidades de participação, mas a participação 

deve ser estimulada para que as mulheres possam ter poder de decisão sobre suas 
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vidas, adquirindo voz para expressarem seus desejos e poderem se posicionar 

sobre as oportunidades que lhe são descortinadas, consequentemente alcançarem 

um real desenvolvimento que não é abstrato, mas que se realiza através das ações 

concretas dos sujeitos sociais envolvidos, que de maneira individualizada ou coletiva 

devem garantir igualdade de direitos e oportunidades a todos. 

 A aplicação de uma parcela do crédito fomento mulher no ano de 2011, no 

projeto de assentamento Mata Verde, esteve alicerçada no Plano Nacional de 

Políticas Públicas para as Mulheres desenvolvido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário/MDA, que busca implementar ações que gerem acesso à 

cidadania, à renda e à emancipação do trabalho feminino, a ação concretizada pelo 

crédito fomento mulher trazia em seu bojo o objetivo de gerar autonomia econômica, 

mediante a individualização de um direito e estimular a inserção da mulher na vida 

social, na economia e na política, apesar disto, revelou-se o baixo acesso ao crédito 

pelas mulheres no projeto de assentamento Mata Verde, onde de um total de 28 

(vinte e oito) famílias apenas 13 (treze) foram beneficiárias, o que nos faz refletir 

sobre as condições jurídicas limitantes ao acesso, como o fato de somente a mulher 

titular do lote poder ser beneficiada, excluindo por exemplo as filhas de viúvos de 

acessá-lo. 

 No aspecto de geração de renda e emancipação do trabalho feminino, no 

projeto de assentamento Mata Verde, o crédito fomento mulher apesar de ser 

realizado pelas mulheres beneficiárias como direito, a percepção sobre o mesmo é 

de um crédito a mais para as famílias assentadas e não como algo inerente a sua 

condição de mulher, agricultora familiar e assentada da reforma agrária, medida de 

comprovação realizada pela não integração das mulheres no projeto produtivo e 

dedicação de suas atividades ao trabalho doméstico e de manejo do quintal, 

continuando a subordinação da condição de mulher no projeto de assentamento 

promovido, entre outros aspectos, pela invisibilidade do seu trabalho. 

 

5.2 A aplicação do Crédito Fomento Mulher no Projeto de Assentamento Timbó 

 

O Projeto de Assentamento Timbó foi criado em 21 de outubro de 2010, 

através da Portaria de Criação 15/2004, com área de 470,4000 há (quatrocentos e 
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setenta hectares e quarenta ares), microrregião litoral sul, beneficiando 29 (vinte e 

nove) famílias assentadas. 

Destas vinte e nove famílias, vinte e sete seriam beneficiadas com a 

modalidade de crédito Apoio Mulher, porém uma não atendeu aos requisitos 

impostos pela Norma de Execução n 79/08, ficando impedida de acessa-lo, deste 

modo, vinte e seis mulheres foram beneficiadas com projeto produtivo de criação de 

bovinos, perfazendo a disponibilidade de  recursos no valor de R$ 21.600,00 (vinte e 

um mil e seiscentos reais) equivalente à primeira parcela do crédito fomento mulher, 

de valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). O recurso foi empregado com a compra de 

um garrote/novilha, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e com a destinação de 

R$ 100,00 (cem reais) para fazer a cerca da área coletiva com arame e estacas. 

Nesta pesquisa foram entrevistadas seis mulheres beneficiadas com o crédito 

fomento mulher após a realização de três visitas ao projeto de assentamento Timbó. 

Apesar da existência da associação de assentados do projeto de assentamento 

Timbó, não existe uma sede para reuniões, assim as entrevistas ocorreram nas 

casas das assentadas.  

 

5.2.1 Perfil das mulheres entrevistadas: Faixa Etária, Composição Familiar e 

Escolaridade 

 

As mulheres entrevistadas e beneficiadas com o crédito fomento mulher no 

projeto de assentamento Timbó são mulheres adultas, sendo a mais nova com trinta 

e quatro anos e a mais velha com cinquenta e dois anos de idade, sendo cinco 

mulheres casadas e uma mulher reportando viver em união estável, todas têm filhos 

com a faixa etária dos filhos situa-se entre oito anos e trinta e quatro anos, sendo 

sete filhos adultos, quatro adolescentes e três crianças. Averígua-se um bom índice 

de escolaridade no projeto de assentamento Timbó, com duas mulheres concluído o 

segundo grau, duas mulheres concluído o nível fundamental I e duas mulheres 

iniciado o fundamental II, no grupo não consta mulher analfabeta. Neste aspecto, 

ressaltamos a importância do nível de escolaridade, para Aranha (1990, p. 48) “a 

educação não é, porém, a simples transmissão da herança dos antepassados, mas 

o processo pelo qual se torna possível a gestação do novo e a ruptura com o velho”, 
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assumindo para Cury (2002) um papel de canal de acesso aos bens sociais e à luta 

política, consequentemente um caminho para emancipação do individuo diante da 

ignorância. Este autor sintetiza o processo educacional do nosso país da seguinte 

forma: 

 

A escravidão, o caráter agrário-exportador desses países e uma 
visão preconceituosa com relação ao "outro" determinaram uma 
estratificação social de caráter hierárquico. Nela, o outro não era 
visto como igual, mas como "inferior". Logicamente as elites 
atrasadas desses países, tendo-se na conta de "superiores", 
determinaram o pouco peso atribuído à educação escolar pública 
para todos. Na perspectiva dessas classes dirigentes, era suficiente 
para as classes populares serem destinatárias da cultura oral. 
Bastava-lhes um tipo de catequese em que o "outro" deveria ser 
aculturado na linha da obediência e da lealdade servil. (CURY, 2002) 

 

Em sua conclusão, o citado autor informa que a pirâmide educacional 

acompanha muito de perto a pirâmide da distribuição de renda e da riqueza, desta 

forma, a educação é um pré-requisito para o desenvolvimento, sendo este 

compreendido conforme Veiga: 

 

O desenvolvimento tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a 
possibilidade de as pessoas viverem o tipo de vida que escolheram, 
e com a provisão dos instrumentos e das oportunidades para 
fazerem as suas escolhas. E, ultimamente, o Relatório do 
Desenvolvimento Humano tem insistido que essa é uma ideia tão 
política quanto econômica. Vai desde a proteção dos direitos 
humanos até o aprofundamento da democracia (VEIGA, 2005, p. 
81). 

  

 Para o autor desenvolvimento não se traduz, simplesmente, pela forma 

econômica. Várias perspectivas devem ser verificadas não se permitindo uma 

análise tão simplória. Pois, novos e básicos elementos do desenvolvimento 

precisariam ser abordados, tais como: longevidade, escolaridade, acesso a bens 

mínimos para uma vida digna e possibilidade de participação cidadã na vida da 

comunidade. 

 No projeto de assentamento Timbó destaca-se o trabalho referente ao cultivo 

do lote e de criação de animais aos homens e às mulheres encarregadas do trato 
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doméstico e dos filhos, e ainda, desenvolvendo atividades complementares nos 

seus quintais com criação de galinha e coletivamente num projeto de apicultura. 

 Quanto à composição encontrada no projeto de assentamento Timbó, as 

famílias são do tipo nuclear, formadas pelas figuras de pai, mãe e filhos, neste 

aspecto cada família forma uma unidade produtiva, para Siliprandi e Cintrão (2015), 

as unidades produtivas familiares em regime de agricultura familiar se caracterizam 

pela utilização da terra e do trabalho pelo conjunto de membros da família em 

diferentes arranjos produtivos, devendo ser analisada a dinâmica da distribuição dos 

papeis na alocação da força de trabalho em diferentes tipos de atividades.  

Na Tabela 3, visualizamos a composição do grupo produtivo de mulheres que 

foram beneficiadas com o crédito fomento mulher no projeto de assentamento 

Timbó, contendo os aspectos fundamentais do seu perfil, demonstrando o bom nível 

de escolaridade apresentado, a idade das mulheres formando um grupo de 

mulheres jovens e sua composição familiar que irá refletir na implantação e 

desenvolvimento do projeto produtivo. 

 

TABELA 3 – COMPOSIÇÃO DA FAIXA ETÁRIA, COMPOSIÇÃO FAMILIAR E 
ESCOLARIDADE DAS ENTREVISTADAS 

 

Assentada 

 

Idade 

 

Estado 

Civil 

Escolaridade 
Composição 

Familiar 

 

Filhos 

Idade 

dos 

Filhos 

1 48 Casada 
 

3ª série 
Mora com 

marido e filho 
01 

26 
anos 

 

2 

 
52 

 
Casada 

 
5ª série 

Mora só com o 
marido 

 
02 

34 e 30 
anos 

 

3 

 
35 

 
Casada 

 
3ª série 

Mora com o 
marido, filhos e a 

sogra 

 
05 

18 e 04 
anos 

 

4 

 
41 

 
Casada 

 
5ª série 

Mora com 
marido e filhos 

 
05 

 

18,15 e 
08 

anos 

 

5 

 
49 

 
Casada 

2º grau 
completo 

Mora com 
marido e um filho 

 
03 

25, 22 
e 17 
anos 

6 34 
União 

estável 
2º grau 

completo 
Mora com 

marido e filhos 05 
16,10 e 

09 
anos 

 

O desafio posto através do recebimento do crédito fomento mulher para as 

beneficiárias ultrapassa os limites do aspecto econômico, busca o reconhecimento 
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do papel feminino além da esfera doméstica, incentivando o compromisso com a 

coletividade nos cuidados com a produção e uma discussão sobre a importância do 

trabalho feminino no âmbito da agricultura familiar. 

 

5.2.2 Unidade produtiva e recebimento do crédito fomento mulher 

 

Para atender a Norma de Execução n 79/08, que traça regras ao acesso do 

crédito fomento mulher, entre elas, a obrigatoriedade de grupo produtivo de 

mulheres com vistas ao recebimento do crédito para sua aplicação, as mulheres do 

projeto de assentamento Timbó que já participavam da associação dos assentados 

aproveitaram a organização jurídica da associação e a utilizaram como suporte para 

acessar o crédito. 

 Das mulheres entrevistadas todas moram no projeto de assentamento Timbó 

há dez anos, onde todas as mulheres implantaram o projeto produtivo aprovado de 

bovinocultura semiextensiva com foco na produção de leite, com diagnóstico e 

projeto produtivo aprovado consoante ao projeto de assentamento Mata Verde, 

relatado no item 5.1.2, por tal motivo não iremos discorrê-lo.  

 Chamou atenção o fato de uma beneficiária não se lembrar de ter recebido o 

crédito fomento mulher, como a entrevista aconteceu na frente do seu marido, este 

confirmou o recebimento do crédito com a consequente implantação do projeto, 

chamando atenção por ser o único dos projetos produtivos implantados neste 

projeto de assentamento que não mais existe. 

 

“Porque era longe. E meu marido trabalhava em Natal e não tinha 
quem cuidava dela. Vendeu e tá com o dinheiro guardado. Naquele 
tempo ainda tinha a seca, tava ruim pra criar gado!” (Informação 
verbal)

17
 

  

 Na fala da entrevistada, percebemos que ela elenca dois fatores para que o 

projeto produtivo não se desenvolvesse: primeiro, a distância entre a sua casa e 

local destinado à criação dos animais. Se considerarmos que o manejo com animais 

de médio porte implica em, no mínimo duas vezes ao dia, colocar alimento para o 
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gado, e que este alimento muitas vezes deve ser tratado, como é o caso do capim 

que tem que ser cortado e disponibilizado aos animais, somando a isto a dificuldade 

encontrada pela mulher, com seus múltiplos papéis de dona de casa e de mãe, em 

deixar os filhos pequenos sozinhos ou com os filhos mais velhos e irem até o local 

da criação do gado, realizando não raras vezes seu deslocamento a pé, trata-se de 

um volume enorme de trabalho a ser realizado, o que torna a atividade produtiva 

desgastante física e emocionalmente. Segundo, a mulher justifica a questão da seca 

que se abateu na região, tal situação foge ao controle da agricultora familiar se não 

for implementada solução de convivência com a seca pelos órgãos públicos nos 

projetos de assentamento. 

Neste contexto, a limitada autonomia da mulher encontrada abrigo nas 

reduzidas possibilidades das mulheres gerarem renda no campo e de decidirem 

sobre o seu próprio destino, necessitando de incentivo e de apoio por parte de 

mediadores, que conforme Lorio (2002) podem ser atores ou agentes que podem 

intervir no processo de empoderamento, criando um ambiente favorável com 

políticas, recursos humanos, disponibilidade de conhecimentos e de informações 

para impulsionar o desenvolvimento. 

 Colocamos como condicionantes produtivos todos os elementos que possam 

dificultar o cuidado e o manejo do projeto produtivo, iniciando os questionamentos 

em desvendar os desejos de produção da mulher assentada e o que a levou a optar 

pela criação extensiva de bovinocultura. Nas respostas encontradas uma 

beneficiária apontou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA 

como indutor da decisão, três mulheres disseram que decidiram em coletividade, 

posto que todo o grupo de mulheres optou pela criação de bovinos e apenas duas 

mulheres afirmaram que a decisão partiu delas, indicando que possuíam o mínimo 

de conhecimento das condições necessárias para introdução do projeto produtivo de 

criação extensiva de gado para atividade leiteira. 

 

“[...] era viável, porque tinha terreno, tinha capim [...] tem água.” 
(Informação verbal)

18
 

                                                                                                                                        

17
 Entrevista fornecida por M. da P. S., 35 anos, Projeto de Assentamento Timbó. 

18
 Entrevista fornecida por M. J. de V. R., 48 anos Projeto de Assentamento Timbó. 



 
 

88 
 

  

A resposta da beneficiária enquadra-se nos aspectos econômicos e de 

viabilidade produtiva para a produção de gado leiteiro, ainda, encontra respaldo na 

tradição da região na atividade agropecuária e anterior experiência em criação de 

gado das famílias assentadas. No projeto de assentamento Timbó há olheiros e 

riachos perenes e as áreas coletivas destinadas à criação de animais possuem 

aguadas afastando a carência de água para o manejo dos animais. Desta forma,  

evidencia-se que criadas as condições, a mulher possui capacidade de reconhecer 

a sua volta os determinantes necessários para incorporação de uma atividade 

econômica. 

  

“[...] eu tinha que querer isto. Eu não queria, mas foi o coletivo. Eu 
queria galinha!” (Informação verbal)

19
 

 

 A dificuldade elencada pela beneficiária encontra justificativa no processo de 

construção do coletivo, onde os envolvidos precisam fazer suas próprias 

articulações e renúncias pessoais para garantir a viabilidade da decisão, a diferença 

significativa para a aprovação do projeto básico foi justamente na escolha de qual 

objeto seria constituído: se o gado na perspectiva leiteira ou a ampliação da 

produção realizada nos quintais, como galinhas por exemplo. Superada tal 

dificuldade, a análise da existência dos projetos produtivos à época da entrevista 

demonstra que o acesso ao crédito fomento mulher no projeto de assentamento 

Timbó garantiu autonomia para as mulheres. 

 Embora no projeto de assentamento Timbó a participação da mulher esteja 

mais presente, foi possível perceber um processo de conquistas das mulheres 

durante as entrevistas ao relatarem o processo de decisão e de implementação dos 

projetos produtivos, ainda se observa situações na qual o homem detém o poder 

decisório sobre as questões produtivas. 

 Pela pesquisa observamos que os projetos produtivos prosperaram, com as 

mulheres informando que a partir do recebimento do primeiro animal já compraram 

outros e que não medem esforços para anualmente comprar mais um animal ou 

                                            

19
 Entrevista fornecida por F. L. C. V., 49 anos, Projeto de Assentamento Timbó. 
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trocar o seu por um mais novo. Observamos que todos os projetos produtivos são 

trabalhados pela família, que em nenhum projeto produtivo implantado a mulher 

beneficiária do crédito assumiu sozinha seu manejo. Do que podemos inferir que o 

recebimento do crédito fomento mulher na faceta na dimensão familiar contribuiu 

para unir a família, com todos juntos trabalhando, porém a referência da mulher 

continua sendo pela manutenção doméstica. Neste aspecto Heredia (2006) traduz 

que este trabalho identificado com as tarefas do lar é identificado como invisível.  

 Como dificuldades do projeto produtivo, três mulheres apontaram a seca: 

 

“Naquele tempo ainda tinha a seca, tava ruim pra criar gado!” 
(Informação verbal)

20
 

 

Uma mulher não soube responder uma mulher apontou a falta de apoio do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA e uma mulher atribuiu a 

falta de recursos.  

  

“ ‟As conversa‟ que o pessoal do INCRA veio pra gente era que a 
gente ia ter créditos e apoios pra gente melhorar, mas não tá dando 
a assistência que é pra gente ter! A gente vive com o que a gente 
„faz‟!” (Informação verbal)

21
 

 

 A fala traz a evidência da fragilidade do apoio do órgão governamental 

encarregado de exercer a política de reforma agrária, o INCRA, na medida em que 

fica evidenciada que houve aplicação e consequente entrega dos garrotes/novilhos, 

mas não houve acompanhamento do projeto produtivo pelo órgão. Se por um lado 

as mulheres fizeram um esforço de organização coletiva no desafio de ampliar seu 

processo produtivo, por outro, alguns elementos importantes para viabilizar a 

participação e empoderamento das mulheres passaram despercebidos, como a 

discussão da conciliação das atividades das mulheres e o redimensionamento do 

seu trabalho que deixa de ser “ajuda” e se concretiza com autonomia de agricultora 

familiar. 

 

                                            

20
 Ibid, página 85. 

21
 Entrevista fornecida por B. V. da S., 34 anos, Projeto de Assentamento Timbó 
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5.2.3 Possibilidades de mudança social, política e econômica 

 

 No aspecto de quais as mudanças as mulheres beneficiadas conseguiam 

perceber no projeto de assentamento, inclusive no tocante a participação na 

associação de associados do projeto de assentamento Timbó, após o recebimento 

do crédito fomento mulher, quatro mulheres relataram mudanças no projeto de 

assentamento, sendo uma mulher dizendo que mudou pouco, uma mulher não 

soube dizer e uma mulher disse que não percebeu mudança. Todas as mulheres 

entrevistadas afirmam serem associadas, enfatizando que para o recebimento do 

crédito fomento mulher o fizeram por meio da associação já existente. 

Das mulheres entrevistadas, quatro mulheres percebem a disponibilidade do 

crédito como direito que as assiste, uma mulher não soube dizer e apenas uma 

mulher acha que é favor para com ela. 

 

“É um direito. Porque quando foi planejar o assentamento, o pessoal 
do INCRA disse que é pra gente melhorar” (Informação verbal)

22
 

 

“Direito. Nada é favor, porque „nóis‟ luta” (Informação verbal)
23

 

 

Ao expressar o recebimento do crédito fomento mulher enquanto favor e em 

seguida calar, num silêncio profundo e constrangido, resta percebido a ausência de 

uma construção política que desmistifique o caráter da intervenção pública como 

algo concebido por benevolência estatal. Como este foi o único caso apresentado 

no projeto de assentamento Timbó, considerando que as demais entrevistadas 

concebem o crédito fomento mulher como um direito que as assiste, interpretamos 

que as beneficiárias do crédito fomento mulher interpretam e elaboram reflexões 

sobre sua situação e o que se passa à sua volta. 

 Na percepção da renda, nenhuma mulher apontou retirar renda do projeto 

produtivo, apesar da existência de cinco projetos produtivos implantados em 

funcionamento. A renda apontada por elas: cinco mulheres recebem o Bolsa Família 

e duas mulheres indicaram o salário do marido, informando que seus maridos 

                                            

22
 Ibid, página 86. 

23
 Ibid, página 86. 
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trabalham na cidade. Interessante o fato de que nas entrevistas foi informado que o 

projeto de assentamento Timbó produz mel, cerca de trezentos litros por mês, mas 

nenhuma indicou esta renda. Bem como, uma das mulheres entrevistadas tem um 

mercadinho de gêneros alimentícios em sua casa, mas também não fez referência a 

esta renda, optou por apontar a renda do salário do marido. Além disto, todas as 

mulheres indicaram o cuidado dos seus quintais com o plantio de fruteiras e criação 

de galinhas, para Heredia (2006) o fato de estas atividades não terem sido 

apontadas como geradoras de renda explicam-se por serem dedicados ao consumo 

da família e não são contabilizados em termos monetários. 

 Quanto à utilização da renda, das mulheres entrevistadas apenas uma 

realçou que compra as coisas pra ela e pra casa, quatro mulheres apontaram a 

utilização dos recursos exclusivamente com as despesas domésticas e uma mulher 

não soube informar como é utilizada a renda familiar. Para Carneiro (1994), ocorre 

nas famílias agricultoras rurais o fenômeno da indivisibilidade da renda familiar 

sustentada pela própria lógica da produção da agricultura familiar, consoante a esta 

logica, a mulher, mesmo enquanto agricultora familiar os seus papéis fundamentais 

são o de mãe e esposa, por isso o abastecimento das necessidades familiares 

ocorrem antes do provimento de suas próprias necessidades. Brumer (2004) 

qualifica que são os homens que decidem sobre investimentos referentes à 

manutenção da produção ou à reposição dos meios necessários às atividades de 

reprodução, cabendo às mulheres as decisões quanto às despesas domésticas. Se 

houver sobra de recursos caberá também aos homens a decisão de como utilizá-

las. A autora pondera também, que homens e mulheres têm maneiras distintas de 

utilização do excedente da renda: enquanto os homens privilegiam o consumo 

individual, como bebidas e lazer, as mulheres favorecem as despesas da casa e o 

bem-estar da família.  

 Quanto à identificação de mudanças no processo decisório no espaço 

doméstico, três mulheres indicaram que o processo de decisão mudou no sentido 

de melhora para elas, uma disse que mudou, mas não soube dizer especificamente 

o que foi esta mudança, e uma disse que piorou, informando que a sogra veio morar 

com a família e é a sogra que decide tudo. 
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“Fiquei mais respeitada” (Informação verbal)
24

 

 

“Muitas „coisas‟ melhorou. O acesso ao bichinho pra criar, a terra! Eu 

tenho autonomia... E o mundo real vê que somos iguais!” 

(Informação verbal)
25

 

 

 Ter acesso a um crédito em seu nome permitiu a visibilização das mulheres 

através da oportunidade de gerir uma atividade econômica, o que trouxe 

implicações no contexto das relações familiares, pois o padrão predominante do 

homem decidindo os processos de produção, comercialização e controle financeiro 

tiveram que ser revistos e discutidos como responsabilidade compartilhada pelo 

casal.  

 

“Ficou a mesma coisa, porque não é um projeto produtivo!” 

(Informação verbal)
26

 

 

 Uma perspectiva de não participação das mulheres nas decisões familiares, 

apesar do recebimento do crédito, pode estar fundamentada na falta de renda fixa 

por parte das mulheres. Aspecto que deve ser analisado sob a ótica da economia, 

se considerarmos que, a mulher tem trabalho em seu quintal com plantio de 

hortaliças, galinhas e fruteiras, sendo tudo destinado ao consumo familiar, teremos 

um aporte de recursos não dispendidos em compras de gêneros alimentícios, ou 

seja, estamos viabilizando a economia doméstica. Desta forma, o desafio consiste 

em legitimar a atividade da mulher como atividade contributiva na economia familiar, 

tornando a sua participação no âmbito doméstico reconhecida.  

 A implantação do crédito fomento mulher teve um impacto importante sobre 

as mulheres beneficiadas no projeto de assentamento Timbó à medida que foram 

privilegiadas por uma ação pública voltada exclusivamente para elas com a compra 

de um animal, se, embora no aspecto da renda, não tenha sido apresentada 

grandes alterações, se identificar como proprietária de algo trouxe um impacto 

bastante positivo nas suas relações de convivência, pois fomentou o 

reconhecimento da importância da mulher criando condições para que a mesma 

                                            

24
 Ibid, página 86. 

25
 Ibid, página 86. 
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saia de sua invisibilidade e alcance o seu lugar no seio da familiar e no seu círculo 

social.  

 

5.2.4 Percepção familiar e de autoestima 

  

 O recebimento do crédito fomento mulher guarda para as mulheres uma série 

de significados, como o do reconhecimento pelo Estado enquanto agricultora 

familiar, a valorização da sua especificação enquanto mulher como geradora de 

renda para si e para sua família e possibilitou sua autonomia em relação ao homem 

na medida em que acreditaram na potencialidade do crédito fomento mulher como 

indutor de seu desenvolvimento pessoal e familiar. 

 Dentre as mulheres que participaram da entrevista, três mulheres informaram 

que houve mudanças no contexto familiar de distribuição das tarefas, mas quando 

indagado no que ocorreu a mudança, posicionam a ajuda dos filhos e não dos 

maridos na manutenção do trato doméstico e de seus afazeres cotidianos como 

limpar o quintal e na criação de galinhas; uma mulher não soube dizer, o que nos fez 

refletir que a sua dificuldade na entrevista devia-se ao fato de estar na frente do 

marido, que sempre tomava à frente para responder, necessitando de várias vezes a 

entrevistadora explicar que as respostas eram pessoais e direcionadas à mulher e 

duas mulheres disseram que nada mudou. 

 Solicitamos que as mulheres expressassem o seu sentimento quando 

receberam o crédito fomento mulher na materialização da novilha ou do garrote, no 

que cinco verbalizaram um sentimento de extrema felicidade, apenas uma não 

expressou alegria com o recebimento, mas um sentimento de preocupação com o 

pagamento do crédito, ou seja, com a dívida que estava assumindo. 

 

“Me senti livre! Independente!” (Informação verbal)
27

 

 

“Me senti quase uma fazendeira!” (Informação verbal)
28

 

 

                                                                                                                                        

26
 Ibid, página 87. 

27
 Ibid, página 86. 

28
 Ibid, página 86. 
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 A entrega do garrote/novilha às mulheres está marcada de simbolismos, 

primeiro a concretização da conquista de ser reconhecida enquanto agricultora 

familiar, seguida da conquista de ser “dona”, “de possuir” algo por seus próprios 

recursos e a conquista de poder participar da composição familiar além da esfera 

doméstica. 

 

“Preocupada porque tem que pagar.” (Informação verbal)
29

 

 

Num padrão masculino questões de comercialização, gestão de produção e 

controle financeiro estão naturalmente relacionadas com funções típicas 

masculinas, a promoção de poder acessar um crédito em seu nome traz para a 

mulher receio da impossibilidade de não honrar o compromisso e o medo do 

endividamento, o que pode afetar autoestima das mulheres.   

Na pesquisa aplicada no projeto de assentamento Timbó encontramos um 

grupo de mulheres adultas, com um bom nível instrucional, casadas e com filhos, 

que mesmo na invisibilidade de seu labor diário, estão gradativamente ampliando 

seu espaço enquanto protagonistas de suas próprias vidas como agricultoras 

familiares. Na aplicação do crédito fomento mulher tivemos a necessidade de 

extrapolar o olhar além dos aspectos econômicos e produtivos, fugindo assim da 

lógica inicial de toda aplicação creditícia, mas percebemos que a experimentação 

das mulheres rurais como beneficiárias únicas de uma política pública foi 

impulsionador do crescimento da autoestima das mulheres permitindo que as 

mulheres exercessem sua autonomia na família e na sociedade em que vivem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo demonstrar os efeitos auferidos com a 

aplicação do crédito fomento mulher na vida das mulheres agricultora familiares, em 

específico das assentadas da reforma agrária, em dois projetos de assentamento no 

estado do Rio Grande do Norte, localizados no município de Espírito Santo, 

atentando para as relações familiares, produtivas e sociais numa perspectiva de  

empoderamento possibilitado pela linha de crédito em questão, aumento de renda e 
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decorrentes mudanças nas relações de gênero desiguais vividos pelas mulheres 

rurais. 

 O empoderamento considerado como ampliação de poder e de caráter 

relacional, buscamos perceber o empoderamento a partir de três dimensões: na 

dimensão econômica, na medida do aumento de renda e controle das mulheres 

sobre os resultados econômicos de sua renda; na dimensão política e social, na 

identificação da participação política e social das mulheres em instâncias de 

decisórias e na dimensão pessoal compreendendo a percepção das mulheres sobre 

si mesmas. 

No entanto, este acesso a recursos e mesmo a uma nova identidade, mais 

digna, é parte de processos sociais dinâmicos que uma constatação do 

“empoderamento feminino” pode mitigar. (BRUMER; ANJOS, 2008, p. 237).  O 

crédito fomento mulher é um avanço nas conquistas das mulheres trabalhadoras 

rurais que empreenderam lutas reivindicando sua inclusão nas políticas de reforma 

agrária e de crédito agrícola, neste sentido Fernandes (2009) nos fala que a 

discussão sobre o crédito para a pequena produção rural tem se ampliado tendo em 

vista a perspectiva de fortalecimento da agricultura familiar. Para as mulheres o 

acesso ao crédito oportuniza o debate sobre as desigualdades de gênero na medida 

em que têm a oportunidade de incrementar a renda familiar e consequentemente 

melhorar a qualidade de vida de suas famílias. 

Nos projetos de assentamento do estado do Rio Grande do Norte onde houve 

a aplicação do crédito, as mulheres beneficiadas se propuseram a relatar sua 

participação no contexto familiar e social a partir do recebimento do crédito fomento 

mulher, realçando as dificuldades para terem as suas atividades reconhecidas como 

atividades de valor econômico e social.     

A criação de um programa específico para a mulher agricultora familiar 

objetivando a garantia de sua cidadania e de sua inclusão produtiva, favorece seu 

reconhecimento como ator social e promove sua autonomia ao buscar romper com 

a invisibilidade existente sobre as atividades produtivas e reprodutivas executadas 

pelas mulheres assentadas.   

                                                                                                                                        

29
 Entrevista fornecida por G. P. da S., 41 anos, Projeto de Assentamento Timbó. 
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No projeto de assentamento Mata Verde as beneficiárias do crédito foram, em 

sua maioria, mulheres idosas, com renda econômica provida pela aposentadoria e 

com baixa escolaridade, situação oposta ao projeto de assentamento Timbó, onde 

as beneficiárias se constituíram como um grupo de mulheres jovens, em idade 

produtiva, com boa escolaridade. Embora, Teixeira (1994) observe que, 

diferentemente do caso das mulheres urbanas, a expansão da escolaridade não 

necessariamente se reflete em melhores condições de trabalho para as mulheres 

rurais, porém Heredia (2006) valoriza que o investimento em formação e 

capacitação das mulheres rurais para os trabalhos agrícolas pode ser tão importante 

e urgente quanto o ensino formal, já que aquele aprendizado pode contribuir para 

diversificar as opções de trabalho das mulheres, elevar sua renda pessoal e 

fortalecer sua posição enquanto pessoa.  

Em ambos os projetos de assentamento foi implementado o projeto produtivo 

de criação de gado para produção leiteira com organização em grupo pelas 

mulheres, com o aproveitamento da experiência associativa existente nos projetos 

de assentamento.  A realização dos debates para escolha do objeto do crédito 

fomento mulher esteve permeado por três eixos: a escolha do coletivo, influenciado 

pelo o diagnóstico da região elaborado pelos técnicos do INCRA, que elencaram os 

aspectos climáticos, de solo, disponibilização de água e, principalmente, 

experiências das famílias com o manejo dos animais; a pressão familiar, exercida 

pelos maridos e/ou companheiros das futuras beneficiárias, que perceberam no 

crédito fomento mulher a chance de introduzir uma atividade produtiva no núcleo 

familiar e se apropriaram da oportunidade para viabilizar os seus próprios desejos; 

e, por fim, o histórico patriarcal de submissão da mulher, o que Carneiro (1995, p.20) 

classifica como “consciência da posição de subordinação da mulher dentro da 

família”, que rouba sua autonomia para poder expressar seus desejos e 

consequentemente suas próprias decisões.  

Observa-se que a atividade de criação de gado para produção leiteira não 

promoveu o trabalho da mulher, visto que a atividade necessita de um dispêndio de 

esforço físico e de tempo nem sempre disponível pela mulher, que tem que conciliar 

sua atividade produtiva com as responsabilidades domésticas, desta forma, o 
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gerenciamento e os cuidados com os projetos produtivos ficaram a cargo dos 

homens da família. 

Assim, percebeu-se que a dinâmica familiar encontrada nos projetos de 

assentamento estudados está alicerçada na pretensa “naturalidade” da divisão 

sexual do trabalho, onde cabem às mulheres os afazeres domésticos, e aos homens 

as atividades econômicas que geram renda (MELO; Di SABATO, 2008). Neste 

aspecto, quanto à aplicação do crédito fomento mulher deve ser realçada a 

oportunidade ímpar que as mulheres tiveram de incrementar e valorizar as suas 

atividades já realizadas, a exemplo do trabalho realizado nos seus quintais, com o 

plantio de fruteiras, pequenas hortas e criação de galinhas. 

Desta forma, a primeira reflexão diz respeito à falta de autonomia que as 

mulheres tiveram para definir o objeto do seu crédito, reforçada pela desvalorização 

do seu trabalho nos quintais, porquanto esta atividade é vista como invisível e como 

decorrência, o seu produto também é considerado invisível, ainda que toda a família 

usufrua dos bens produzidos por ele no consumo familiar, gerando um impacto na 

economia doméstica, pois evita o dispêndio financeiro na aquisição gêneros 

alimentícios produzidos em casa.   

Apesar da inadequação do projeto produtivo de criação de gado para 

produção leiteira, observou-se um incremento na participação familiar e 

empoderamento das mulheres no projeto de assentamento Timbó, que para Osorio 

(2009), mesmo que a administração e exploração das atividades produtivas estejam 

centradas na figura masculina, elas não inviabilizam a coparticipação das mulheres 

em sugestões e tomadas de decisões, porém, ainda, reproduz a hierarquia entre 

existente entre homens e mulheres no meio rural.  

No projeto de assentamento Mata Verde a garantia do acesso e a 

implementação do projeto produtivo, apesar de ter promovido a autoestima das 

mulheres com o recebimento do garrote/novilha, não foram condições suficientes 

para que as mulheres tivessem a sua participação familiar e social ampliadas. 

A explicação para este fenômeno pode estar contida na noção do 

empoderamento, visto que esta abordagem implica necessariamente num 

deslocamento de poder entre os elementos que caracterizam a dominação, na 

ordem natural institucionalizada, que por sua vez não ocorre sem conflitos 
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(ROMANO, 2002) e, ainda, na consideração desde autor “que ninguém empodera 

ninguém”, mas são criadas condições catalizadoras para este processo como 

impulsionadoras para que as pessoas mudem a si mesmas. Se por um lado, houve 

a constituição de um possível motor para o empoderamento das mulheres do projeto 

de assentamento Mata Verde, por outro a identidade de cada pessoa deve ser 

considerada - aspectos estruturais como a idade e baixa escolaridade das mulheres 

beneficiarias, além do fato de já receberem uma renda fixa da aposentadoria podem 

ter contribuído para o não engajamento das mesmas na busca de sua autonomia.  

O crédito fomento mulher contem condições direcionadas para promoção da 

autonomia econômica da mulher e busca pela igualdade das relações entre homens 

e mulheres, consolidando-se como ação afirmativa nas questões de gênero, apesar 

disto, a aplicação deste crédito nos projetos de assentamento analisados esteve 

centrada na lógica da produtividade, sendo aplicado ao largo de discussões 

ampliadas do papel feminino na unidade familiar e na dinâmica social dos projetos 

de assentamento. Apesar do avanço nas conquistas femininas no mundo rural, a 

pesquisa realizada confirma o estudo de Butto (2011) ao demonstrar que 

permanecem inalteradas as relações familiares e de produtividade para as 

agricultoras familiares, com os papéis definidos pela divisão sexual de trabalho e 

necessitando uma reconfiguração desta lógica. 

O impacto proporcionado pela aplicação do crédito fomento mulher nos 

projetos de assentamento Mata Verde e Timbó esteve relacionado com as 

conquistas travadas pelos movimentos femininos e pelo acréscimo da autoestima 

das beneficiárias, nesta perspectiva o empoderamento ocorreu para aquelas 

mulheres que estiveram dispostas a viabilizar esta oportunidade para iniciar um 

processo de acréscimo de sua autonomia nas relações familiares e produtivas.   

Neste sentido a política de crédito implementada às mulheres através do 

crédito fomento mulher apresenta um avanço no reconhecimento dos direitos da 

agricultora familiar, iniciando um processo de visibilidade do trabalho destas que 

permita discutir as desigualdades de gênero e promover o desenvolvimento rural 

baseado num modelo igualitário de divisão de tarefas dentro e fora das famílias. 
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ANEXO 
 
 

ROTEIRO A SER APLICADO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO MATA VERDE E 

TIMBÓ, MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO/RN 

A) PERFIL DA ENTREVISTADA 

1. NOME: 

2.IDADE:   

3. ESCOLARIDADE: 

4.ESTADO CIVIL: 

5. MORA COM O COMPANHEIRO:  

6.TEM FILHOS?                    

7. SE TEM QUANTOS?  

 8.QUAL A IDADE DOS FILHOS? 

9. MORAM TODOS JUNTOS? 

10. ASSENTADA HÁ QUANTO TEMPO: 

B) PERFIL DA UNIDADE PRODUTIVA E DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO 

11.COMO OCORREU O RECEBIMENTO DO CRÉDITO FOMENTO MULHER? 

___________________________________________________________________ 

12. QUAIS FORAM AS MAIORES DIFICULDADES? 

___________________________________________________________________ 

13.O QUE ACONTECEU DE BOM DEPOIS DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO? 

___________________________________________________________________ 

14.POR QUE A SENHORA OPTOU POR ESTE PROJETO? 

___________________________________________________________________ 

15. A SENHORA CONSEGUIU IMPLANTAR O PROJETO? 

___________________________________________________________________ 

16. SE IMPLANTOU, ONDE IMPLANTOU? 

___________________________________________________________________

C) CONDICIONANTES PRODUTIVOS 

17. NO PROJETO PRODUTIVO TEM OU TEVE AJUDA DE ALGUÉM (FAMILIAR) 

PARA  EXPLORAR? COMO FOI (É) ESTA AJUDA? 

___________________________________________________________________ 
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18. QUAIS AS DIFICULDADES QUE A SENHORA ENCONTRA PARA TRABALHAR 

NO PROJETO 

___________________________________________________________________ 

19. QUAL A RENDA QUE A SENHORA RETIRA DO PROJETO PRODUTIVO? 

_______________________________________________________________ 

20. ALÉM DE TRABALHAR NO PROJETO PRODUTIVO O QUE MAIS A SENHORA 

FAZ? 

___________________________________________________________________ 

21. NO SERVIÇO DA CASA ALGUÉM LHE AJUDA? 

___________________________________________________________________ 

22 ALÉM DO PROJETO PRODUTIVO CONSEGUIDO ATRAVÉS DO FOMENTO 

MULHER O QUE MAIS É PRODUZIDO PELO NUCLEO FAMILIAR? 

__________________________________________________________ 

23. SE NÃO IMPLANTOU O PROJETO PRODUTIVO, POR QUE? 

___________________________________________________________________ 

24. SE O PROJETO PRODUTIVO NÃO EXISTE MAIS, POR QUÊ? 

___________________________________________________________________ 

25.  QUAL A RENDA FAMILIAR?  

D) ASPECTOS EMOCIONAIS 

26. QUAIS FORAM OS BENEFÍCIOS QUE O RECEBIMENTO DO CRÉDITO 

FOMENTO MULHER TROUXE PARA SENHORA? 

___________________________________________________________________ 

27. COMO A SENHORA USA A RENDA DO PROJETO PRODUTIVO? 

___________________________________________________________________ 

28. DEPOIS DO CRÉDITO FOMENTO MULHER O QUE MUDOU NA VIDA DA 

SENHORA DENTRO DA FAMÍLIA? 

___________________________________________________________________ 

29. E O QUE MUDOU NO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO? 

___________________________________________________________________

30. A SENHORA CONTINUA ASSOCIADA NA ASSOCIAÇÃO? O QUE 

ASSOCIAÇÃO TRAZ DE MELHORAS NA VIDA SENHORA E DE SUA FAMILIA? 

___________________________________________________________________ 
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31. A SENHORA VER O RECEBIMENTO DO CRÉDITO COMO ALGO BOM OU 

RUIM, COMO UM FAVOR OU UM DIREITO? 

___________________________________________________________________ 

32. DEPOIS DO PROJETO PRODUTIVO A SENHORA ACHA QUE MUDOU 

ALGUMA COISA DENTRO DE CASA? NA TOMADA DE DECISÕES, NO CUIDADO 

COM OS FILHOS, DA CASA? 

___________________________________________________________________ 

33. COMO A SENHORA SE SENTE DEPOIS DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO? 

___________________________________________________________________ 

 

 


