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A
s políticas públicas de acesso ao crédito ou à as-
sistência técnica para as mulheres constituem um 
importante passo na construção da autonomia das 

mulheres no campo e na cidade, tornando-se marco nas histórias 
de vida na contemporaneidade. As mulheres em geral e as do 
campo, especificamente, que estiveram por muito tempo, distan-
tes da participação ativa nas atividades valorizadas socialmente, 
precisam da auto-organização para conquistar e ao mesmo tem-
po construir um controle sobre a execução dessas atividades, 
sobretudo de políticas públicas. Políticas essas que incentivam 
a construção de uma agenda das prioridades nas ações para as 
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mulheres rurais, baseadas no incentivo à autonomia cidadã. 
As experiências da região Oeste têm mostrado que somen-

te a partir das dimensões de autonomia econômica é que as polí-
ticas públicas podem promover a expansão das capacidades das 
mulheres para além da economia, como nas dimensões política 
e social.  

Neste contexto, esta publicação apresenta uma necessária 
discussão acerca da economia feminista: mulheres rurais e polí-
ticas públicas do Centro Feminista 8 de Março (CF8), tendo em 
vista que temos um quadro de desigualdades sociais e de opres-
são às mulheres nas relações de gênero e, por conseguinte, na 
inserção destas no  mercado de trabalho, bem como no acesso 
às políticas públicas, em especial para as mulheres camponesas.

Deste modo, as ações do Centro Feminista 08 de Março 
visam possibilitar a construção das lutas permanentes, que en-
volvem as teorizações e práticas discursivas do feminismo na 
cidade de Mossoró e da região Oeste potiguar. O feminismo 
contribui para a compreensão sobre uma assistência técnica 
que inter-relaciona o feminismo, a agroecologia e a economia 
solidária, contribuindo para que as necessidades individuais 
das mulheres sejam ressaltadas como um desafio coletivo dos 
grupos. Assim, a experiência de organização nesta região pro-
porciona conhecimentos sobre as mulheres e conta com um 
conjunto de esforços, sobretudo da rede de assistência técnica 
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que atua na região. 
A presente publicação é resultado deste trabalho coletivo e 

do compromisso das mulheres ativistas do feminismo, imbuídas 
com a produção do conhecimento e a troca de saberes entre ho-
mens e mulheres, com vistas à transformação da realidade social, 
especificamente no que se refere às políticas para as mulheres, 
caracterizadas pela participação social, qualificação dos progra-
mas existentes, criação de novas políticas públicas para a efeti-
vação da cidadania e promoção da autonomia econômica das 
mulheres trabalhadoras. 





O Centro Feminista 8 de Março (CF8) organiza sua 
atuação a partir de três elementos: feminismo, or-
ganização e formação. Sua intervenção está centra-

da no fortalecimento da auto-organização das mulheres como 
movimento, e, dentro dos movimentos mistos. Sua visão de 
mundo e de transformação se dá a partir de uma visão crítica das 
relações de dominação. Percebe-se que este entendimento deve 
estar pautado e articulado às questões de classe, gênero e raça e 
etnia. Dentro dessa visão geral da dominação, prioriza a cons-

APRESENTAÇÃO
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trução de uma política feminista que integre esta globalidade. E 
reafirma que só a partir da auto-organização, é que as mulheres 
poderão conquistar autonomia e igualdade.

Na nossa avaliação, baseada nas análises presentes nos tex-
tos deste livro, a atuação do CF8 na região Oeste do Rio Grande 
do Norte tem contribuído diretamente com a luta das mulheres 
em nível local e internacional. Além disso, a atuação do Centro 
tem colaborado com elementos para estudos e análises nas di-
versas áreas do conhecimento.

Como forma de evidenciar a atuação do CF8 e suas reper-
cussões, este livro reúne trabalhos de várias autoras e autores, 
que estudam a temática de atuação da entidade e que demons-
tram, através de estudos específicos, o papel que o CF8 vem 
exercendo na região Oeste do estado. Nessa perspectiva, este 
livro está dividido em três blocos, agrupados a partir dos te-
mas: 1) economia feminista; 2) temáticas das mulheres rurais e 3) 
violência sexista, especificamente, sobre a atuação do CF8 nesta 
temática.

O primeiro bloco demonstra como a economia feminista tem 
sido uma referência para a atuação da rede Xique Xique, produzin-
do uma transformação na comercialização local e na construção 
de novas práticas. Esta ação tem unificado as discussões da econo-
mia feminista e da economia solidária. Esta questão está abordada 
no texto que trata da contribuição do feminismo na construção da 
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Rede Xique Xique, intitulado “Entrelaço do feminismo com econo-
mia solidária na Rede Xique Xique de Comercialização Solidária”. 
Este trabalho contribui para o debate sobre o tema da economia fe-
minista, apresentando experiências práticas da implementação dos 
princípios da economia solidária e feminista.Tema esse que vem 
tendo, nos últimos anos, uma nova força nos debates acadêmicos e 
no movimento de mulheres do campo e da cidade.

O segundo bloco, composto por cinco trabalhos, trata jus-
tamente do tema do campo. O primeiro trabalho do bloco abor-
da a experiência de mulheres cisterneiras, intitulado Organização 
de mulheres e convivência com o semiárido: a experiência das 
cisterneiras no Rio Grande do Norte,  trazendo o histórico dessa 
experiência e das reflexões construídas nesse processo. A deci-
são de fazer um projeto de capacitação das mulheres para cons-
truir cisternas de placa foi uma resposta à demanda permanente 
das mulheres pela água. A experiência apoiada pelo Incra é parte 
do  Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), realizado pela 
Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA). Neste sentido, capa-
citar as mulheres para realizar uma atividade considerada mascu-
lina exigiu um forte processo de organização para enfrentar os 
preconceitos. O texto mostra como foi o enfrentamento à resis-
tência com relação à ruptura com a divisão sexual do trabalho e 
à  ampliação dos espaços ocupados pelas mulheres.   

O segundo trabalho do bloco, intitulado Mulheres, sobe-
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rania alimentar e convivência com o semiárido, parte da recu-
peração do conceito de soberania alimentar e traz para a expe-
riência cotidiana das mulheres o exercício diário da convivência 
com o semiárido. Essa experiência traz uma contribuição para a 
construção da soberania alimentar, incluindo nessa convivência 
o respeito à cultura do povo, das condições concretas e do  pro-
tagonismo das mulheres. Para isso, parte das experiências empí-
ricas vivenciadas pelas mulheres nordestinas. 

O terceiro trabalho Mulher e desenvolvimento rural: con-
siderações sobre o trabalho produtivo e reprodutivo no oeste 
potiguar traz uma discussão sobre o trabalho doméstico das mu-
lheres rurais e sua relação com a expansão das capacidades das 
mulheres, foi apresentado no VI SOBER - Nordeste (2011) e 
parte do relato das mulheres para analisar que existe uma mu-
dança em curso na região sobre a divisão das tarefas domésticas, 
em parte como resultado da participação social e do acesso às 
políticas públicas.

O quarto e quinto trabalhos deste bloco, intitulados res-
pectivamente como: “A Perspectiva Feminista e a Agroecolo-
gia na Assessoria Técnica realizada pelo Centro Feminista 8 de 
Maço” e “Relações Sociais de Sexo, Avaliação de Políticas Públi-
cas e Pronaf  Mulher: Breves Considerações” trazem o debate 
sobre o acesso às políticas públicas e suas práticas, seja no acesso 
ao crédito ou à assistência técnica. Ambos os textos ressaltam 
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que as mulheres necessitam da auto-organização para conquistar 
e, ao mesmo tempo, construir um controle sobre a sua execu-
ção. A experiência da região Oeste nos diz que só a partir das 
dimensões de autonomia econômica é que as políticas públicas 
podem promover a expansão das capacidades das mulheres na 
sua dimensão econômica, política e social.  

 O terceiro e último bloco trata do tema já debatido entre os 
principais movimentos de mulheres rurais no país. Versa sobre a 
experiência do CF8 na atuação contra a violência sexista. O trabalho 
intitulado: A ação do Centro Feminista 08 de Março no combate à 
violência sexista: um breve histórico apresenta a questão que está na 
origem do CF8, com as reflexões de como, ao longo da história, a 
organização se desenvolveu na região Oeste. Na verdade, traça, em 
parte, a história do CF8 e as mudanças de abordagem que ocor-
reram desde a sua fundação em 1993. Essas mudanças ocorreram 
vinculadas ao aprofundamento do debate sobre a construção do 
feminismo e da ampliação da intervenção do CF8.

Este livro reúne sete trabalhos que já foram publicados em 
outros veículos. Alguns estão esgotados, outros têm circulação 
restrita. A exceção é apenas de dois destes trabalhos: Relações 
sociais de sexo, avaliação de políticas públicas e PRONAF Mu-
lher: breves considerações, e, mulher e desenvolvimento rural: 
considerações sobre o trabalho produtivo e reprodutivo no oes-
te potiguar, que são produções gestadas na academia, especifica-
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mente no mestrado em Ciências Sociais da UFRN, e até o mo-
mento, foi subsídio interno para o trabalho do CF8 na temática, 
no entanto, ainda não tinham sido disponibilizados em nenhuma 
publicação impressa. 

Esperamos que esse livro possa difundir nossa visão fe-
minista e apresentar a força organizativa das mulheres da região 
Oeste, que ao longo da história tem construído mudanças e co-
nhecimentos em áreas diversas, demonstrando que o feminismo 
deve estar em todos os lugares, entrelaçado com os mais varia-
dos temas que surgem ou renascem na sociedade.
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ENTRELAÇO DO FEMINISMO COM ECONOMIA 
SOLIDÁRIA NA REDE XIQUE XIQUE DE 

COMERCIALIZAÇÃO SOLIDÁRIA1 

Maria Isolda Dantas

A história da Rede Xique Xique de Comercialização So-
lidária2 se confunde com a história da organização das 
mulheres na região Oeste do Rio Grande do Norte. 

Sua fundação teve a participação de vários grupos com experiência  
 

1 Esse texto é uma versão revisada e atualizada do artigo: A construção da 
economia feminista na Rede Xique Xique de comercialização solidária. Revista 
Agriculturas: experiências agroecológicas, v. 3, 2006.
2 A Rede Xique Xique de Comercialização Solidária está articulada em várias 
regiões do Estado do Rio Grande do Norte. É fruto de um amplo processo de 
construção coletiva dos grupos produtivos, com a contribuição de um conjunto 
de organizações da sociedade civil que, atuando em diferentes áreas, lutam pela 
autonomia e melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras 
do campo e da cidade. A Rede comercializa e produz dentro dos princípios do 
feminismo, da agroecologia e da economia solidária.
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de produção coletiva, que naquele momento buscavam um es-
paço de comercialização que atendesse as necessidades de seus 
projetos produtivos. 

Neste sentido, o presente texto pretende explicitar a con-
tribuição do feminismo na construção da Rede, impulsionada 
pela organização das mulheres.

Em 1999, o Grupo de Mulheres Decidas a Vencer do Pro-
jeto do Assentamento Mulungunzinho (Mossoró-RN), optou 
pelo cultivo de hortaliças orgânicas. A agricultura fazia parte das 
raízes e do dia a dia de cada uma delas, familiarizadas com a terra 
e seus humores. A prática da agroecologia e da economia soli-
dária viria transformar o aprendizado que tinham acumulado, 
em uma obra concreta. Logo, levantaram várias ideias para gerar 
renda por meio de projetos produtivos, como fábricas de doces 
e criação de galinhas.

O cultivo de hortaliças agroecológicas deveria ser combi-
nado com formas de comercialização justa e solidária, coerentes 
com o modelo de produção. Isso significaria também, escapar da 
exploração exercida pelos atravessadores. 

Assim, foi criada a Associação de Parceiros e Parceiras da 
Terra (APT), espaço que aglutinava produtoras e consumidores 
(as), onde todo o processo de venda e entrega de produtos era 
feito diretamente pelas próprias produtoras. 

Três anos depois outros grupos de áreas de assentamen-
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tos rurais e urbanos de diversos municípios - na sua maioria 
mulheres, produtoras de mel de abelha, castanha, artesanatos 
de palha e sementes, derivados da caprinocultura e hortifruti-
granjeiros - passaram também a demandar meios de comercia-
lizar sua produção.

Foi assim que grupos produtivos, entidades de assessoria e 
movimentos sociais embalados pelos princípios da agroecologia, 
da solidariedade, da igualdade e da participação das mulheres, 
cientes da necessidade de estender a comercialização a todas e 
todos, deram um passo importante na constituição da tríade ‘or-
ganização, produção e comercialização’ e ampliaram a ideia da 
APT criando, em 2003, o Espaço de Comercialização Solidária 
Xique Xique, no município de Mossoró/RN. 

A construção da Rede
Iniciada com a integração de 50 grupos produtivos, de 

sete municípios: Apodi, Mossoró, Baraúna, Grossos, S. Miguel 
do Gostoso, Serra do Mel, Touros (RN) e Beberibe (CE) a Rede 
Xique Xique de Comercialização Solidária virou uma realidade. 
Atualmente, funciona através de núcleos em quatro municípios: 
Apodi, Mossoró, Janduís e São Miguel do Gostoso. O Espaço 
de Comercialização Solidária, criado em 2003, se tornou o nú-
cleo da Rede em Mossoró. O Espaço funciona diariamente e 
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organiza a feira livre aos sábados. Além disso, os municípios de 
Janduís, Apodi e São Miguel do Gostoso realizam feiras livres 
agroecológicas semanalmente.

Para manter a relação entre organização, produção e co-
mercialização, além de potencializar formas de comercializar, a 
Rede realiza diversas atividades de formação e articulação, atra-
vés de seminários, oficinas e intercâmbios. 

Os encontros estaduais reúnem em média 300 pessoas, 
entre produtores e produtoras, assessorias e representantes de 
movimentos sociais e se configuram como momentos de afir-
mação da proposta política da Rede:

A produção, a comercialização e o consumo de-
vem se distanciar de todas as formas de explo-
ração do trabalho, incluindo o trabalho infantil, 
ausência de salário digno, desigualdade salarial 
entre homens e mulheres, presença da figura do 
atravessador entre a produção e comercialização, 
dentre outras (CARTA DE PRINCÍPIOS DA 
REDE, 2003, p. 01).

A Rede inovou no processo de formação, através da cons-
trução do Sistema Participativo de Garantia (SPG) que consiste 
em afirmar e garantir todas as etapas da produção e da comer-
cialização dentro de princípios da agroecologia, da economia 
solidária e do feminismo e conta com a participação de quem 
produz, de quem consome e da assessoria técnica. 

A Rede Xique Xique cria alternativas ao controle e subser-



28  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas   Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas  |  29   

viência das empresas certificadoras, na medida em que o SPG 
tem o objetivo de por em prática o que está na carta de prin-
cípios da Rede. Um exemplo disso é que se houver violência 
contra a mulher em grupos que pertençam à Rede, o mesmo 
não poderá receber o selo dentro do SPG, pois fere o princípio 
feminista da igualdade entre homens e mulheres.

 Esse processo está em um estágio de construção avan-
çado. O documento base, que determina todas as etapas, foi 
aprovado no último encontro da Rede, realizado em julho de 
2007. O grupo de trabalho de certificação é responsável pela 
materialização do Sistema.  

O objetivo é fugir à lógica da troca mercadológica de pro-
dutos e constituir um processo de conscientização feito de for-
ma participativa entre produtoras e produtores, consumidoras e 
consumidores guiados pelo princípio da autogestão. 

Garantir a articulação desses aspectos significa acreditar 
na construção de um instrumento concreto, que garanta que 
os princípios e valores presentes na organização permaneçam 
também nos momentos da produção e comercialização. Quem 
se organiza também quer produzir, quem produz quer se orga-
nizar e comercializar. E produzir com organização exige uma 
comercialização justa e solidária.
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Afirmando a consciência feminista

No caso dos projetos desenvolvidos com uma perspecti-
va feminista, sabia-se, no âmbito da Rede, que a busca desse 
horizonte transcendia a afirmação de princípios éticos e solidá-
rios, expressados ao longo do processo de constituição da Rede.  
Fazia-se necessário, antes de tudo, que as mulheres estivessem 
presentes de forma concreta, em todos os espaços, sendo sujei-
tas da ação nessa construção. 

Tal compreensão fundamenta o sentido da Rede, que traz 
em sua carta de princípios, a preocupação em garantir a:

Valorização do trabalho das mulheres e jovens, 
reforçando sua participação, através de uma polí-
tica de ação afirmativa em todas as etapas do pro-
cesso (buscando instrumentos que viabilizem a 
socialização do trabalho doméstico), respeitando 
suas diferenças sem gerar desigualdades de gê-
nero e geração (CARTA DE PRINCÍPIOS DA 
REDE, 2003, p. 02). 

Como consequência deste enfoque, a Rede Xique Xique 
tem hoje uma presença significativa de mulheres em suas instân-
cias. No Conselho Diretor composto por sete membros, seis são 
mulheres. Na associação gestora jurídica da Rede, elas ocupam 
90%. O estatuto da Rede explicita a obrigatoriedade de 50% de 
mulheres em todas as instâncias da associação, da representa-
ção e participação em eventos e nas delegações aos encontros 
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estaduais da Rede. Além dos cargos de direção, a participação 
das mulheres também se dá através dos grupos organizados nos 
assentamentos e nas comunidades e bairros populares, somando 
40% dos grupos integrantes da Rede.

Além disso, as mulheres estão presentes em outros espaços 
articulados pela Rede, como a executiva do Fórum Potiguar de 
Economia Solidária, no Fórum Brasileiro de Economia Solidá-
ria, no Conselho Estadual de Economia Solidária, na Articulação 
Nacional de Agroecologia e nas apresentações de experiências.

A produção das mulheres é a principal responsável pela di-
versidade de produtos comercializados no núcleo de Mossoró e 
nas feiras livres. Hoje, além de serviços, existem produtos agro-
ecológicos, beneficiados e in natura, como doces, mel de abelha, 
rapadura de leite de cabra, de caju e de mel, produtos de higiene 
pessoal à base de mel, artesanato de palha, sisal, sementes, búzios 
e de material reciclado, remédios à base de plantas medicinais, li-
cores de caju, galinha caipira, ovos, frutas, hortaliças e mariscos. 

Na busca por construir alternativas comuns para facilitar a 
comercialização dentro da Rede, alguns grupos de mulheres op-
taram por rótulos com o mesmo padrão. Isso garante uma iden-
tidade dos produtos das mulheres, aliado ao baixo custo na com-
pra de embalagens e rótulos. Além disso, são realizadas compras 
de matérias-primas entre os próprios grupos: compra-se mel das 
apicultoras para produtos à base de mel; vende-se cenoura para 
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outros grupos produzir bolos.  Isso garante a circulação dos pro-
dutos das mulheres fora e dentro da Rede. 

Como já foi dito, a Rede é também um espaço de organi-
zação e articulação. Os grupos de mulheres pertencentes à Rede 
constroem o movimento feminista através da Marcha Mundial 
das Mulheres e da Coordenação Oeste de Trabalhadoras Rurais. 
Isso permite relacionar o conjunto do movimento e a ação da 
Rede com questões referentes à luta contra transgênicos, con-
tra a Área de Livre Comércio das Américas, a participação no 
Plebiscito da Vale do Rio Doce, o tema da convivência com o 
semiárido, e o acesso à água e ao crédito.

Limites e desafios para as mulheres
O trabalho da mulher na cozinha, na roça, na feira, cui-

dando das crianças, lavando roupa ou ao redor de casa, é visto 
de forma diferente do trabalho do homem na roça, na feira ou 
no mercado. Para esses trabalhos são atribuídos valores desi-
guais. O trabalho que os homens realizam recebe maior respeito 
e valorização, enquanto o mesmo feito por mulheres é pouco 
valorizado e apontado como ajuda, além de quase sempre, invi-
sível e gratuito. Para Hirata e Kergoat (2007), esse trabalho que 
é realizado pelas mulheres, mas não para elas mesmas, mas para 
outras pessoas, é sempre realizado em nome da natureza, do 
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dever e do amor materno. Chamamos isso de divisão sexual do 
trabalho, que organiza de forma desigual, o dia a dia das pessoas 
em todas as esferas da sociedade capitalista.  

As mulheres da Rede Xique Xique estão percebendo os avan-
ços de ocuparem lugares de representação e articulação na produ-
ção e na comercialização, como denotam alguns depoimentos: 

Aos poucos, conscientizávamos nossos maridos 
das vantagens que a associação das mulheres tra-
ria para toda a família. Como associadas, soma-
ríamos os nossos benefícios e direitos aos deles, 
mas só conseguiríamos através da organização 
(Neneide Lima, Projeto de Assentamento Mu-
lunguzinho, 2006).  

Ela procura ainda evidenciar que os resultados alcançados 
estão inter-relacionados, seja na divisão das tarefas domésticas, 
seja no seu reconhecimento na esfera pública, quando afirma: “re-
cebemos pesquisadores, assistentes sociais e equipes de avaliação 
do governo. Todos no assentamento encaminham até a gente, di-
zendo: Vão até às mulheres, elas é que são responsáveis pela or-
ganização aqui” (Neneide Lima, Tesoureira da Associação Xique 
Xique, 2006). 

Josenilda Maria da Silva do Projeto de Assentamento Ti-
radentes, do município de Baraúna e sócia da Associação Xique 
Xique relata:

Quando ia viajar para passar dias fora de casa, 
sempre deixava tudo pronto em casa e pedia a 
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minha sobrinha para ir fazer o almoço. Um dia 
quando voltei de uma das viagens, meu marido 
disse que por favor não deixasse ninguém para 
fazer as coisas não, que ele se virava, então, hoje 
viajo sem preocupação. (Josenilda Maria da Sil-
va, Projeto de Assentamento Tiradentes, 2006).

Além dos ganhos relativos à autodeterminação das mulhe-
res no mundo organizado como público e privado, constata-se o 
despertar para o conhecimento, recuperando práticas, tanto no 
processo de produção, como na gestão de seus projetos. “Em 
nossa plantação os sapos passeiam livremente desde que desco-
brimos que eles eram nossa melhor arma para expulsar os gafa-
nhotos. Macerado de urtiga serve para controlar fungos”, expli-
ca Ana Lúcia (2006), produtora de hortaliças agroecológicas do 
Projeto de Assentamento de Mulungunzinho. 

Destacados os avanços, faz-se necessário refletir sobre al-
gumas questões: Como provocar e efetivar no processo de eco-
nomia solidária, questões referentes à socialização do trabalho 
do cuidado em todos os espaços? A participação em experiên-
cias solidárias não assegura a alteração da divisão de tarefas do-
mésticas no cotidiano das mulheres. “Quem visita nosso projeto 
vê uma coisa engraçada: lá tem berço, tem rede e muito menino. 
Assim como as tarefas da produção, o cuidado com as crianças 
é também dividido entre nós, mulheres”. (Eliane Maria, Projeto 
de Assentamento Mulunguzinho, 2006). Com relação a isso, No-
bre e Silva (2003), dizem que o custo da reprodução da força de 
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trabalho no capitalismo tem sido pago pelas mulheres em suas 
famílias. 

Nesse sentido, a Rede de Economia e Feminismo (REF3)  
trouxe outra discussão para a Economia, colocando a reprodução 
humana na centralidade do debate econômico, problematizando a 
divisão sexual do trabalho e a necessidade de construir valores so-
ciais para “a produção do viver”. Essa abordagem feminista impôs 
à Rede Xique Xique a necessidade de aprofundar essas questões e 
praticá-las no interior de cada grupo integrante da Rede: 

O aporte da economia feminista é tornar visível a 
contribuição das mulheres à economia. São pes-
quisas que consideram o trabalho de forma mais 
ampla, incluindo o mercado informal, o trabalho 
doméstico, a divisão sexual do trabalho na famí-
lia, e integram a reprodução como fundamental à 
nossa existência, incorporando saúde, educação e 
outros aspectos relacionados como temas legíti-
mos da economia (FARIA; NOBRE, 2002, p.13).  

Com a necessidade de aprofundar essa reflexão nas comu-
nidades, assentamentos e bairros as reuniões quinzenais de cada 
grupo formulam ideias sobre as questões cotidianas, que são re-
passadas para a Rede. As alternativas para as questões estruturais 
como a divisão sexual do trabalho, por exemplo, só serão cons-

3 A Rede Economia e Feminismo (REF) foi criada em novembro de 2001. Se 
propõe a articular ativistas de movimentos sociais, técnicas de organizações não 
governamentais e governamentais e pesquisadoras que desejem atuar com prioridade 
no tema economia e feminismo.
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tituídas a partir de uma real mudança na sociedade, provocada 
pelas próprias mulheres. Essa transformação deve ser cotidiana.

Outro desafio está relacionado ao fato de haver também 
experiências mistas, nas quais a presença das mulheres precisa ser 
constantemente reafirmada. Observa-se que quando se trata de 
trabalho coletivo misto, as mulheres perdem seu poder de partici-
pação na medida em que os resultados positivos aparecem. 

Para enfrentar esse desafio é necessário fortalecer as mu-
lheres como protagonistas. Isso significa consolidar experiências 
produtivas que rompam com a divisão sexual do trabalho, além 
de afirmar a auto-organização como fundamental para o proces-
so produtivo da economia solidária.

Apesar da constante busca pela autodeterminação, o nú-
mero expressivo de grupos produtivos de mulheres na Rede 
Xique Xique ainda enfrenta os mais corriqueiros limites, como 
a não permissão do marido para a participação da mulher em 
atividades externas à região. Outra manifestação desses limites 
é a desvalorização do trabalho das mulheres na família: mesmo 
quando a renda oriunda do trabalho da mulher representa quase 
100% do orçamento familiar, o marido ainda o trata como “aju-
da”. Há ainda as barreiras da distância física e política, quando 
as mulheres produzem, mas não conseguem chegar ao núcleo da 
Rede para comercializar. 

É importante ter ciência que mesmo as experiências de 
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economia solidária, ao se desenvolverem em uma economia 
hegemônica capitalista são passíveis de inúmeras contradições. 
Deve-se, pois, buscar novas possibilidades de construir formas 
alternativas de produção e comercialização, questionando o mo-
delo concentrador e excludente, denunciando sua propaganda 
de “ideal e eficiente”.

Reconhecer a existência desses limites e tratá-los com a 
devida relevância é parte de nossa luta pelo fortalecimento da 
organização e da economia feminista. Isto passa por buscar al-
ternativas de resistência à cômoda rendição ao discurso de que 
existe transversalidade e participação das mulheres quando se 
fala em economia solidária. 

A construção da Rede Xique Xique tem mostrado que é 
possível, mesmo diante dos limites apresentados, garantir que 
as mulheres sejam protagonistas de um processo que envolva 
o entrelace de diversos temas, como agroecologia, feminismo e  
economia solidária, seja na gestão, na produção, na comercializa-
ção, na representação ou na certificação participativa.  



38  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas

REFERÊNCIAS

CARVALHO, J. W. C. Processo de construção da Rede Xique 
Xique de comercialização solidária. Recife: UFRPE, 2006.

CONFERÊNCIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁ-
RIA. 2006, Brasília. Anais. Brasília: Senaes; MTE, 2006.

FARIA, N.; NOBRE, M. (Org.). Economia feminista. [S.l.]: 
SOF, 2002.

______. A produção do viver. [S.l.]: SOF, 2003.

HIRATA, H.; KERGOAT, D. Novas configurações da divisão 
sexual do trabalho. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 132, set./
dez. 2007.

NOBRE, M. Mulheres na economia solidária. In: CATTANI, A. 
David (Org.). A outra economia. [S.l.]: Ycaria, 2001.

REDE XIQUE XIQUE. Carta de princípios da Rede Xique 
Xique de comercialização solidária. [S.l.]: Rede Xique Xique, 
2003. Disponível em: Disponível em: <http://redexiquexique.
blogspot.com.br>. Acesso em: 03 abr. 2005.



38  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas   Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas  |  39   

______. Documento base do sistema participativo de ga-
rantia da Rede Xique Xique de comercialização solidária. 
Mossoró, RN: Rede Xique Xique, [2000?]. Disponível em:  
<http://redexiquexique.blogspot.com.br>. Acesso em: 08 abr. 
2005.





ORGANIZAÇÃO DE MULHERES E CONVIVÊNCIA COM 
O SEMIÁRIDO: A EXPERIÊNCIA DAS CISTERNEIRAS 

NO RIO GRANDE DO NORTE1 

Maria da Conceição Dantas Moura

O
rganizações e movimentos sociais vinculados à Ar-
ticulação do Semiárido Brasileiro (ASA Brasil) têm 
impulsionado uma proposta de convivência com o 

semiárido, fundamentada, centralmente, nas variadas formas de 
aproveitamento das águas das chuvas.

Essas experiências apontam para um caminho diferente do que foi tri-
lhado historicamente pelos programas oficiais, que possuem uma orientação  
voltada essencialmente para a construção de obras de infra-

1 Texto baseado na sistematização da experiência das mulheres cisterneiras, 
realizada pelo Centro Feminista 08 de Março, 2004, publicado na: Revista 
Agriculturas, v. 4, n. 2.
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estrutura, deixando à margem de seus benefícios as milhares  
de famílias que habitam o meio rural. Essas ações vindas da so-
ciedade civil têm como objetivo a descentralização da oferta hí-
drica, através de pequenas obras e equipamentos destinados a 
captar, transportar e armazenar as águas das chuvas. 

Empregando uma técnica inovadora, que permite o aten-
dimento das reais demandas das famílias rurais, as experiências 
impulsionadas pela sociedade civil são promovidas por processos 
de mobilização comunitária e articulados por organizações locais. 
Nessa ótica, destacamos o Programa de Formação e Mobilização 
Social para a Convivência com o Semiárido (P1MC) com a cons-
trução de 1 milhão de cisternas para captação de águas de chuva 
- que, implementado desde 2003 pela ASA Brasil - já logrou a 
construção de 200 mil cisternas de uso doméstico e comunitário. 

Com os avanços do desenvolvimento de ações de convi-
vência com o semiárido, a experiência das mulheres cisterneiras 
do Rio Grande do Norte merece destaque. Ressalta-se a dimen-
são central em qualquer estratégia voltada à construção da sus-
tentabilidade socioambiental: o reconhecimento das mulheres 
agricultoras como protagonistas dos processos de desenvolvi-
mento local. 

O movimento feminista na região Oeste do RN tem 
demonstrado que a luta das mulheres também representa a 
luta de todas as pessoas que querem viver em um mundo 
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sustentável, em harmonia com as condições geográficas e 
climáticas da região. Situada no contexto desse movimen-
to, a experiência das cisterneiras deixa claro que essa luta 
integra duas dimensões interdependentes: a implementação 
de políticas promotoras de soluções técnicas adaptadas às 
características naturais do ecossistema e a luta contra a na-
turalização de injustiças socialmente construídas, tais como 
o latifúndio, a exploração do trabalho, a invisibilidade das 
mulheres e a divisão sexual do trabalho. 

Tudo começa a partir da auto-organização das 
mulheres trabalhadoras rurais

O lançamento da Marcha das Margaridas2 e da Marcha 
Mundial das Mulheres3, no ano de 2000, possibilitaram o for-
talecimento das ações da Coordenação Oeste de Trabalhadoras  
 

 

2 Ação política que parte da Marcha Mundial das Mulheres (MMM) e é 
protagonizada pelas mulheres rurais da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
da Agricultura (CONTAG). A cada três anos, no mês de agosto, trabalhadoras 
rurais de todo o Brasil organizam a marcha a caminho de Brasília, reivindicando 
políticas direcionadas às trabalhadoras rurais.
3 Movimento feminista internacional lançado em 2000 que constrói a luta contra a 
pobreza e a violência. Hoje, atua em 164 países. No Brasil, existe uma coordenação 
nacional e dezessete coordenações estaduais.
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Rurais4 e permitiu o resgate dos grupos de base, a ampliação das 
manifestações massivas e a coalizão dos muitos movimentos de 
mulheres que impulsionam a luta feminista em torno de bandei-
ras comuns.

A intensa participação das trabalhadoras rurais nesse pro-
cesso foi significativa para consolidar o movimento feminista na 
região Oeste. Segundo o diagnóstico das relações de gênero re-
alizado pelo Centro Feminista 8 de Março em Apodi em 2003, 
63% das mulheres entrevistadas afirmaram participar de algum 
grupo no assentamento ou comunidade.

O Encontro das Mulheres Trabalhadoras Rurais, realiza-
do na cidade de Mossoró/RN, em outubro de 2003, colocou o 
acesso à água de boa qualidade para o consumo humano como 
tema central na agenda das trabalhadoras, que entendiam que 
a garantia desse direito básico exigia ações de caráter emergen-
cial. Essa privação representava um dos principais obstáculos 
para a convivência com o semiárido. O Encontro possibilitou a 
construção de uma aliança entre movimentos e lideranças popu-
lares com a finalidade de reivindicar políticas que viabilizassem 
o acesso à água de qualidade para os assentamentos que viven-
ciavam as maiores dificuldades nesse campo. 

4 Instância de organização das trabalhadoras rurais da região Oeste do Rio Grande 
do Norte, fundada em 1999, que engloba 15 municípios da região.
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A Coordenação de Mulheres Trabalhadoras da Região 
Oeste apresentou as reivindicações no encontro que teve 
com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA)  e conquistou o projeto de construção de cisternas 
nos assentamentos. A ação, viabilizada através da Formação 
e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, 
contou com o apoio institucional e financeiro da Unidade 
de Ações Afirmativas do INCRA, da Associação de Apoio 
às Comunidades do Campo (AACC), do Centro Feminista 8 
de Março (CF8) e da Cooperativa de Assessoria e Serviços 
Múltiplos ao Desenvolvimento Rural (COOPERVIDA).

A microrregião de Apodi e mais de 28 localidades munici-
pais, entre elas Campo Grande, Baraúna, Caraúbas, Felipe Guer-
ra, Governador Dix-Sept Rosado, Mossoró e Upanema foram 
contempladas com ações resultantes dessa conquista, alcançada 
através do protagonismo daquelas mulheres. 

Assegurando a conquista
Com o entusiasmo da primeira conquista sucederam-se as 

preocupações com a organização e operacionalização do proces-
so. As mulheres haviam decidido que aquele acontecimento seria 
de fato uma ação política protagonizada por elas, pois tinham a 
convicção de que sua conquista não poderia ser executada pelos 



46  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas

homens mais uma vez. Para tanto, seria necessário elaborar es-
tratégias de ação que assegurassem a conquista e enfrentassem a 
hierarquia de poder entre homens e mulheres.

 Elas teriam que se certificar de que essa seria a oportuni-
dade para expandir seu espaço e mostrar, na prática, que podem 
fazer qualquer atividade que desejam. Sabiam que além de fazer 
o gerenciamento da água para o consumo doméstico, também 
poderiam assumir outras funções que fugissem aos padrões esta-
belecidos pela sociedade em que viviam. Com esse conceito em 
mente, fortaleceram a ideia de que comandariam todo o processo.

Pioneirismo das mulheres através da luta 
Três mulheres capacitadas em Afogados da Ingazeira (PE) 

serviram de exemplo para as assentadas potiguares, formando a 
primeira turma de mulheres pedreiras do Brasil. Elas assumiram 
a responsabilidade de capacitar outras mulheres e de atuar dire-
tamente como cisterneiras.

O processo de seleção do projeto priorizou as mulheres 
que demonstravam maior potencial de atuação como multiplica-
doras. A candidata precisava residir no assentamento, ser possei-
ra, sócia da associação, participar do grupo de mulheres e não ser 
beneficiária de cisternas provenientes de outros projetos. Aque-
las que possuíam o maior número de filhos e fossem responsá-
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veis pela renda familiar ou tivessem em suas famílias, idosos e 
pessoas com deficiência, também seriam priorizadas. 

O projeto visava conjugar a apropriação de novas tecnolo-
gias adaptadas ao semiárido a possibilidade de geração de renda 
para as mulheres, questionando a ordem estabelecida na hierar-
quização de poder entre homens e mulheres nos assentamentos. 

A mão na massa e a certeza na luta
Em fevereiro de 2004, dezessete mulheres participaram do 

curso de capacitação e, passadas três semanas, tornaram-se constru-
toras de cisternas e conseguiram estabelecer um novo modelo de 
construção do P1MC. 

Aptas à construção em dupla ou em pequenos grupos, as agri-
cultoras voltaram para as suas comunidades sabendo erguer e mo-
dular as placas da cisterna e com a plena certeza de que poderiam 
assumir qualquer trabalho que desejassem, pois não existe trabalho 
predestinado para homens ou mulheres.   

A capacitação foi literalmente realizada com a mão na 
massa, já que a conclusão do curso foi comemorada com a 
entrega da primeira cisterna. Os donos da casa assistida são 
responsáveis por cavar o buraco onde a cisterna é construída e 
preparar a terra para o trabalho das pedreiras; só depois então 
elas assumem o trabalho a partir do nivelamento do terreno e 
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da construção do contrapiso que sustenta as placas.

Trabalho de homem e trabalho de mulher: o mito da força 
física

A evolução do projeto demonstrou que a elaboração das 
placas não era o maior desafio que elas deveriam superar. A ideia 
de que mulheres e homens possuem naturalmente capacidades 
distintas na realização de determinadas atividades é uma cons-
trução histórica que oculta o trabalho das mulheres e institui a 
noção de superioridade do trabalho masculino.

A decisão das mulheres de estar à frente do projeto 
trouxe consigo o ônus da polêmica e da contestação, pois um 
projeto feito por mulheres costuma dividir opiniões dentro 
da própria comunidade, que não hesita em questionar: será 
que elas conseguem mesmo? As dúvidas quanto à capacida-
de das mulheres de levarem à frente a proposta se espalhou 
por todos os setores envolvidos no processo, inclusive entre 
mulheres e parte da assistência técnica. 

Diante desse ambiente desfavorável, as mulheres enfrenta-
ram muitas dificuldades para manter sua organização e enfren-
tar o desafio. O descrédito crescente e inflexível na sua força 
de trabalho evidenciava o preconceito forjado pela estrutura da 
divisão sexual do trabalho. As entidades parceiras chegaram a 
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propor que as cisternas não fossem construídas apenas pelas 
mulheres, sugerindo a possibilidade de admissão de homens na 
turma. As pedreiras tiveram que “engolir” piadas do tipo: coisa 
de mulher não pode prestar, isso é coisa de quem quer inventar 
de fazer o que não é pra fazer, ou se com homens é difícil, ima-
gine com mulheres... 

 A consideração de que o esforço físico é uma vantagem 
inata ao homem – um imaginário sexista com base material na di-
visão sexual do trabalho – legitima a ideia de que as mulheres são 
“naturalmente” desfavorecidas para os trabalhos que demandam 
força, sendo que a classificação de uma atividade pesada ou leve 
é definida a partir de quem a executa (NOBRE, 1999). 

As mulheres envolvidas no projeto tinham a consciência 
de que a garantia das tarefas por elas executadas seria uma opor-
tunidade de conquistar um novo espaço na comunidade, abrin-
do o caminho para a geração de renda e para o aprendizado de 
um novo ofício. Algumas já previam que, depois de cisterneiras, 
estariam capacitadas também para construir casas. Lindinalva 
Martins, 18 anos, do município de Mossoró e vinda de uma fa-
mília de pedreiros e agricultores, participou da primeira turma e 
enfrentou a desconfiança dentro de sua casa. Seus pais e irmãos 
achavam que ela não poderia fazer um trabalho tido como alçada 
de homens. Um de seus irmãos, designado para a função de ser-
vente de pedreiro, queixou-se do inoportuno fardo, pontuando: 
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“é ruim porque tem que fazer tudo o que a mulher manda”.
Resistentes, as mulheres que já eram membros de associa-

ções e tinham experimentado na prática o diálogo com a comu-
nidade, não recuaram diante das ameaças sexistas e se valeram 
para fazer da construção das cisternas uma conquista política 
das mulheres no mundo público. Um homem esboçou:    Eu 
deixo rolar meu pescoço se vocês fizerem essa cisterna, disse 
Maria Iracema Silva, também da primeira turma de pedreiras, 
que respondeu:    Pois apronte o pescoço porque ele vai rolar e 
a gente vai fazer.

Após os primeiros desafios houve um segundo movimen-
to de desqualificação da própria conquista. Contraditoriamente, 
passado o estranhamento inicial e vencido o descrédito em rela-
ção à força de trabalho das mulheres, as cisternas erguidas e em 
funcionamento fizeram com que a função de pedreiras de cis-
ternas fosse desvalorizada pela comunidade, que passou a quali-
ficá-la como “serviço leve”. Nesse momento, o discurso sexista 
assumiu outro tom: ”se elas puderam, qualquer um consegue”.

Consoante a isso, as pedreiras puderam apreender onde 
residia a base dessa desconfiança. Francisca das Chagas colocou: 
“se nós somos capazes de cozinhar, lavar, passar e ainda deitar 
de noite com eles, por que não podemos construir cisternas?”. 
A simplicidade desse questionamento nos leva a retomar o con-
ceito de divisão sexual do trabalho. Se não se cogita fragilidade 
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quando se atribui à mulher o cuidado com a família e a difícil 
e custosa travessia da busca pela água no transporte braçal de 
diversas latas d´água, por que é tão conveniente que elas sejam 
frágeis no momento em que esse cuidado passa a ser uma função 
pública, remunerada e de valor reconhecido em toda a comuni-
dade? (CADERNOS 8 DE MARÇO, 2006).

O impacto dessas questões no dia a dia das mulheres, des-
mentidas na conquista das pedreiras do RN, já é suficiente para 
justificar todo o empenho investido nessa experiência. 

Uma dupla conquista
Foi uma vitória simbólica para as mulheres pedreiras o 

fato delas terem sido capacitadas por uma mulher, a pedreira 
Maria José - primeira  construtora de cisternas de Afogados da 
Ingazeira(PE). Foi esse avanço e suas consequências – seja com 
a própria execução física do projeto ou com os dilemas sociais 
por ele suscitados – que fez o público assistido perceber que o 
machismo é a grande ponte a ser cruzada no caminho de uma 
sociedade sustentável, em que a igualdade para todos - homens 
e mulheres - deve existir.

O projeto também desenvolveu uma sistemática que per-
mite o monitoramento contínuo da execução do cronograma de 
obras. Seus resultados são acompanhados por reuniões frequen-
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tes de um grupo de mulheres cisterneiras, formado por repre-
sentantes dos grupos que constroem cisternas na região.  Em 
dezembro de 2006, mais de 250 cisternas já haviam sido cons-
truídas por mulheres no estado do RN.

Para as mulheres envolvidas nessa experiência, ficou a lição 
de que a construção da convivência com o semiárido se dá a 
partir da capacidade de mobilizar a participação política delas em 
todas as etapas do desenvolvimento local. Diante da construção 
dessa nova percepção, conclui-se que as trabalhadoras realizaram 
mais do que o levantamento de placas de concreto, elas se tor-
naram multiplicadoras cientes de seus direitos na sociedade e na 
família, garantindo sua visibilidade como protagonistas no cam-
po, construindo e fortalecendo alternativas para os grupos de 
mulheres organizados na região Oeste do Rio Grande do Norte.
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MULHER E DESENVOLVIMENTO RURAL: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO PRODUTIVO  

E REPRODUTIVO NO OESTE POTIGUAR

Maria da Conceição Dantas Moura

Renata Mayara Moreira de Lima

Introdução

O
desenvolvimento deve ser entendido como uma 
ampliação das oportunidades reais que as pessoas 
podem usufruir. Isso se contraria com uma no-

ção de desenvolvimento pautado apenas no crescimento eco-
nômico, avanço da tecnologia, industrialização e modernização 
(SEN, 2009) e produção coletiva, que naquele momento bus-
cavam um espaço.
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Tendo como referência a noção de desenvolvimento de 
Sen (2009), que define o desenvolvimento como expansão 
das capacidades e liberdades, percebemos que as liberdades 
instrumentais1, sendo as mais elementares, teriam a função 
de potencializar o surgimento de outras. Como exemplo, po-
demos citar o caso das liberdades econômicas e políticas, que 
reforçam-se mutuamente. Já as liberdades sociais reforçam 
as oportunidades de participação econômica e política, es-
timulando as iniciativas no sentido de superação das priva-
ções. As liberdades, portanto, implicam tanto a consideração 
dos processos, quanto as oportunidades concretas. 

Transportando esse conceito para a realidade das mu-
lheres do campo, ao discutir o desenvolvimento como liber-
dade, percebemos que as mulheres, a partir da divisão sexual 
do trabalho, e, consequentemente, encarregadas das respon-
sabilidades do trabalho doméstico, são privadas das oportu-
nidades (SEN, 2009) de se constituírem enquanto agentes do 
desenvolvimento local. 

Segundo Faria (2009), a divisão sexual do trabalho no 
meio rural se estrutura definindo as tarefas realizadas na casa 
e no espaço do roçado. Neste sentido, afirma que também  
 

1 As liberdades instrumentais de Sen (2000) são cinco: Liberdades Políticas, 
Facilidades Econômicas, Oportunidades Sociais, Garantias de Transparência e 
Segurança Protetora.
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no campo as atividades realizadas pelas mulheres no espaço 
público (o roçado, por exemplo) são percebidas como uma 
extensão das suas responsabilidades com as tarefas domésti-
cas. Já que no atual modelo de desenvolvimento o trabalho é 
definido a partir de seu valor mercantil:

[...] historicamente muitas das atividades pro-
dutivas realizadas pelas mulheres são consi-
deradas uma extensão do trabalho doméstico. 
É importante ressaltar que essa modalidade 
da divisão sexual do trabalho no campo está 
vinculada à introdução da noção capitalista de 
trabalho, que justamente reduz trabalho ao que 
pode ser trocado no mercado (FARIA, 2009, 
p.19).

Pensar sobre o trabalho doméstico no meio rural passa 
por considerar que existe uma dificuldade na vida das mulheres 
rurais com a definição do que é da casa e do que é do roçado. 
Por outro lado, os estudos sobre o trabalho doméstico, no Bra-
sil, ainda são pautados pela vida urbana e pela incorporação ao 
mercado de trabalho. Estejam as mulheres urbanas inseridas no 
mercado de trabalho; estejam as mulheres rurais no seu trabalho 
cotidiano do roçado, o trabalho doméstico continua sendo uma 
tarefa de sua responsabilidade.

A presença das mulheres no mundo público não modi-
ficou a exclusividade das tarefas domésticas para as mulheres. 
Portanto, o objetivo deste trabalho é demonstrar que existe uma 
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interligação do trabalho produtivo e reprodutivo, além de evi-
denciar que o modelo de desenvolvimento e a divisão sexual do 
trabalho são conceitos que se inter-relacionam com essa temáti-
ca no meio rural. Para tanto, buscamos visualizar como os gru-
pos produtivos da região Oeste do Rio Grande do Norte lidam 
com essa questão. 

O texto está divido em duas partes, uma primeira que 
dialoga com os conceitos de desenvolvimento e divisão se-
xual do trabalho, entendidos como importantes para decifrar 
a realidade rural estudada. Para tanto apresenta dados sobre 
o trabalho doméstico no Brasil tentando relacionar com a 
realidade do campo. A segunda parte apresenta algumas con-
siderações sobre a inter-relação entre o trabalho produtivo 
e o reprodutivo, percebidos em cinco grupos produtivos de 
mulheres da região Oeste potiguar a partir das narrativas das 
mulheres. 

Os dados contidos neste trabalho foram colhidos no es-
critório do Centro Feminista 08 de Março, através de relatórios 
de atividades, em especial nas oficinas realizadas com os gru-
pos produtivos sobre trabalho doméstico, no período de 2007 
a 2009.
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Desenvolvimento e divisão sexual do trabalho: dois  
conceitos presentes no rural

O crescimento econômico, baseado na interdependên-
cia global, desigual e não sustentável tem provocado um de-
sequilíbrio no planeta. Esse crescimento econômico ilimi-
tado acirra indícios de esgotamento dos recursos naturais, 
além de ampliar uma exploração insaciável do trabalho e 
uma acumulação e especulação de capital que tem esgotado 
o setor produtivo. 

Em contraposição a esse modelo, surgem novas abor-
dagens do desenvolvimento, a exemplo do desenvolvimento 
sustentável, que tem na sua essência, variados conceitos. Sa-
chs (2008) traz na sua análise elementos importantes, quan-
do considera que o desenvolvimento sustentável constrói 
noções norteadoras baseadas nos princípios que envolvem: 
atendimento das necessidades básicas; preocupações e soli-
dariedades com as futuras gerações; participação ativa dos 
agentes sociais envolvidos; preservação ambiental; constru-
ção de um sistema social de emprego, seguridade social com 
respeito à diversidade cultural; e, por fim, uma educação uni-
versal (SACHS, 2008). 

No entanto, é importante afirmar que o desenvolvi-
mento sustentável revela uma tensão, em função dos objeti-
vos diversos, e, em certa medida contraditórios entre si: “o 
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econômico, o social e o ambiental, entre o curto e o longo 
prazo, entre o indivíduo e o coletivo, entre o local e o global” 
(TONNEAU, 2004, p. 86). Por outro lado, Araújo (2005)2, ao 
discutir o desenvolvimento sustentável afirma:

O desenvolvimento é um processo amplo de 
mudança social e promoção das escolhas e das 
oportunidades da sociedade de modo a par-
tilhar no tempo o crescimento econômico, a 
equidade social e a conservação do meio am-
biente. A caracterização dessa abordagem de-
manda, por outro lado, o fortalecimento da 
cidadania e a democratização das instituições 
e da sociedade (ARAÚJO, 2005, p. 27).

As tensões presentes no desenvolvimento podem ser es-
tendidas à noção das relações de gêneros e no conceito de di-
visão sexual do trabalho. As oportunidades em um desenvolvi-
mento sustentável devem ser para homens e mulheres de forma 
igualitária. 

A definição de desenvolvimento local sustentável encon-
trada em Costa (2010) corrobora a ideia de que o desenvolvi-
mento deve ser entendido como uma reorientação do modelo de 
desenvolvimento atual, afirmando que o desenvolvimento local 
sustentável é, portanto, um processo que gera uma reorientação 
do estilo de desenvolvimento e redefine a base estrutural de or-

2 Nesta definição do conceito de desenvolvimento sustentável, Tânia Barcelar 
busca referência de vários autores, principalmente de Buarque (1999).
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ganização da economia, da sociedade e das suas relações com o 
meio ambiente (COSTA, 2010). Vale acrescentar nesta definição 
as relações sociais de gênero.

Assim, “reorientar o estilo de desenvolvimento é romper 
com a noção de desenvolvimento ancorada especialmente na 
ideia de crescimento econômico” (COSTA, 2010, p. 72). 

Pensando a partir da realidade das mulheres, reorientar o 
modelo de desenvolvimento é superar a atual divisão sexual do 
trabalho que hierarquiza e segrega atividades, dando um valor 
social maior para as atividades realizadas pelos homens. 

O local pode construir mecanismos para superar de-
safios de ofertar bens e serviços públicos de qualidade com 
alternativas econômicas eficientes. Portanto, o local pode ser 
“protagonista de iniciativas de desenvolvimento da vida eco-
nômica e social” (COSTA, 1996, p.113). Considerando essas 
afirmações, os sujeitos políticos locais devem assumir um 
papel importante, tanto do ponto de vista da contribuição 
na elaboração de políticas, como na construção de alterna-
tivas inovadoras de socialização do trabalho doméstico que 
se contrapõe a uma lógica globalizante do atual modelo. O 
rural brasileiro, em certa medida, pode ser considerado um 
local no qual os sujeitos políticos têm construído alternativas 
inovadoras que reorienta o desenvolvimento. 

Pensando sobre o campo, Siliprandi (2004), no seu ar-
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tigo Urbanas e rurais: a vida que se tem, a vida que se quer, 
afirma que para garantir a sustentabilidade econômica das 
mulheres rurais é necessário passar pelo acesso aos meios de 
sobrevivência como terra, propriedade e renda. Acrescenta 
que, de forma geral, esse acesso ou a dificuldade de acesso pas-
sa pelas questões estruturantes das relações sociais de gênero. 
Outro aspecto que a pesquisa mostra e tem relação com o tema 
estudado é que mulheres urbanas e rurais apontam soluções 
diferentes para os problemas cotidianos. Para as urbanas, o 
poder de resolução do problema está no campo governamen-
tal. Já para as rurais, a resolução dos problemas está no poder 
local, ou seja, associações, conselhos e grupos, além do acesso 
às políticas públicas no local. As associações são considera-
das como um instrumento fundamental para a construção e o 
acesso de políticas no local.

Ainda buscando dialogar com o conceito de desenvol-
vimento sustentável podemos afirmar que a dimensão de 
sujeitos políticos locais tem reais contribuições para a re-
orientação do estilo de desenvolvimento, uma vez que as 
mulheres, quando têm oportunidades, ampliam a sua legiti-
midade e representatividade nas dinâmicas políticas locais. 
Paradoxalmente, em função da divisão sexual do trabalho, 
em grande medida, não conseguem reduzir suas responsa-
bilidades com as atividades domésticas. Neste sentido, Faria 
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(2009) afirma:

Os dados sobre a situação das mulheres mos-
tram que, ao se mudarem algumas condições 
sociais, as mulheres rapidamente buscam alte-
rar sua condição. Na escolaridade, por exem-
plo, mulheres urbanas e rurais têm níveis su-
periores aos dos homens; elas aproveitam bem 
as oportunidades para o trabalho remunerado 
e o crédito. Entretanto, nas várias experiências 
positivas que podem ser citadas, o trabalho 
doméstico e de cuidados é a questão que per-
manece como núcleo duro, onde se encontra 
resistência às mudanças (FARIA, 2009, p. 21)

O conceito de divisão sexual do trabalho é outra di-
mensão teórica que também está presente no campo. Kergoat 
(2009) afirma que o trabalho da reprodução, o doméstico e o 
de cuidados são essenciais nos processos de produção e repro-
dução da vida. 

Segundo Kergoat (2009), a separação e a hierarquização 
são os dois princípios que organizam, estruturam e constituem 
a divisão sexual do trabalho. A distinção entre homens e mulhe-
res é construída socialmente, priorizando o primeiro na esfera 
produtiva e a mulher na esfera da reprodução. As atividades re-
alizadas pelos homens têm um valor social de superioridade em 
relação às mulheres. Desta forma, a socialização dos homens e 
das mulheres é determinada pela divisão sexual, que, por sua vez, 
define as responsabilidades na esfera pública e na esfera privada.
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Breves considerações sobre socialização do trabalho do-
méstico nas realidades rurais brasileiras

No Brasil, notam-se avanços no acesso à terra e na inflexão 
do Estado brasileiro através do reconhecimento das reivindica-
ções dos movimentos de mulheres. A divulgação dos dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD, 2008) de-
monstra que em 2002 a média de titulação do lote em nome da 
mulher era de 13%. Houve um aumento em 2006, quando esse 
índice passa para 25,6%. Em 2007, atingiu 55% de titularidade 
em nome da mulher. Sabemos que só a titulação não basta. A 
autonomia das mulheres rurais se relaciona com outras questões 
como assistência técnica, reforma agrária, crédito, documenta-
ção e socialização do trabalho doméstico. Fazer com que essas 
políticas cheguem a todas as mulheres é um desafio estatal e uma 
agenda de luta das mulheres rurais.

As políticas para mulheres rurais também se relacionam 
com outras questões fundamentais para a autonomia econômica 
das mulheres. Além da necessidade de ampliar o alcance destas 
políticas, ao mesmo tempo em que é preciso enfrentar outras ca-
racterísticas que marcam a realidade das mulheres rurais, como o 
trabalho sem rendimento que inclui o trabalho da produção para 
autoconsumo, da reprodução e do cuidado.

Seja na realidade urbana ou na realidade rural, para as mu-
lheres se constituírem como sujeitos políticos locais têm que 



64  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas   Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas  |  65   

questionar a hierarquia de poder entre homens e mulheres e a 
manutenção da responsabilidade das mulheres com o trabalho 
doméstico e de cuidados. Isso se expressa na quantidade de tem-
po gasto com essas tarefas. Em 2007, as mulheres gastavam em 
média 27,2 horas semanais com afazeres domésticos, enquanto 
os homens gastavam apenas 10,6 horas (PNAD, 2007). 

Segundo a PNAD (2007) em 2007, apenas 17,1% das 
crianças de 0 a 3 anos frequentavam creches no Brasil, o que 
correspondia a apenas 1,7 milhões de crianças entre as 11 mi-
lhões desta idade. 

A questão do trabalho doméstico e de cuidados está na 
agenda política do movimento de mulheres, em uma perspectiva 
de reorganização deste trabalho, a partir de uma divisão igualitá-
ria entre homens e mulheres no âmbito doméstico e de políticas 
públicas que responsabilizem o Estado com a reprodução social. 

A estruturação de equipamentos sociais é um requisito 
fundamental para que as mulheres possam se constituir como 
sujeitos políticos locais na comunidade e na sociedade. Instru-
mentalizar esses equipamentos é uma tarefa de qualquer poder 
estatal que busque uma reorientação do atual modelo de desen-
volvimento. 

Os equipamentos já conhecidos e presentes na pauta 
das mulheres urbanas como creches, lavanderias e restauran-
tes coletivos, respondem à necessidade de algumas realidades 
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rurais, como é o caso dos assentamentos rurais da reforma 
agrária. No entanto, ainda persiste o desafio da elaboração 
de políticas públicas capazes de responder à socialização do 
trabalho doméstico e de cuidados nas realidades rurais bra-
sileiras. 

Mesmo considerando que tanto os movimentos de 
mulheres como o Estado devem avançar na reivindicação e 
proposição de políticas públicas de socialização do trabalho 
doméstico no meio rural, podemos afirmar que o movimen-
to das mulheres rurais tem pautado essa agenda nas suas mo-
bilizações nos últimos anos. Porém, o Estado não é neutro 
quando se refere às relações de gênero. Propor políticas para 
a socialização do trabalho doméstico no meio rural passa por 
admitir que ainda não se têm propostas efetivas para todas 
as realidades rurais. Neste sentido, deve iniciar recolocando a 
temática como fundamental para a produção e a reprodução 
da vida humana. Isso significa construir, a partir do Estado, 
uma política de valorização do trabalho doméstico e a sua 
inclusão como fundamental para o processo produtivo no 
meio rural. 
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Movimento, lutas e o trabalho doméstico: representações 
das mulheres participantes de grupos produtivos no Oeste 
potiguar3 

A região Oeste do Rio Grande do Norte é reconhecida 
pela forte organização das mulheres. Essa organização é resul-
tado de um processo que envolve diversas autoras, organizações 
e movimentos sociais da região. Desde as organizações de base 
como grupos de mulheres nos assentamentos e comunidades 
rurais, as associações rurais, as comissões de mulheres dos sindi-
catos e a Coordenação Oeste de Trabalhadoras Rurais4  têm uma 
agenda política em parceria com outras organizações que atuam 
na região e se constituem enquanto uma articulação de todos os 
grupos e das comissões de mulheres da região.

3 Os relatos apresentados aqui têm os nomes ocultados e é resultado de uma 
oficina sobre a socialização do trabalho doméstico realizada por Maria Isolda 
Dantas, técnica do CF8 e responsável pela assessoria aos grupos de mulheres. A 
Oficina foi realizada na sede do CF8, em junho de 2009, e tinha como objetivo 
subsidiar a Rede Feminismo e Economia (REF), sobre trabalho doméstico a partir 
da narrativa das mulheres. As questões que nortearam a oficina foram as seguintes: 
como a família vê o trabalho doméstico? O que mudou depois de participar dos 
grupos produtivos e movimento feminista? Quais as alternativas existentes?
4 É uma articulação das trabalhadoras rurais da região que tem o papel de 
construir lutas das trabalhadoras rurais em consonância com o feminismo na luta 
por igualdade de gênero na sociedade e no interior dos movimentos sociais (folder 
institucional da Coordenação das Trabalhadoras Rurais da Região Oeste).
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Os temas que movem a organização das trabalhadoras ru-
rais da região são principalmente economia feminista e solidá-
ria entrelaçadas com outros temas como, por exemplo, políticas 
locais ou que dizem respeito a sua inserção na produção, como 
é o caso do crédito, agroecologia e violência contra a mulher 
(ALVES, 2007). 

Hoje, a Coordenação Oeste é parte da Marcha Mundial das 
Mulheres e é responsável pelo tema das rurais na MMM do RN. 
Além disso, é uma das organizações articuladoras da Rede Xique 
Xique de Comercialização Solidária. 

Percebe-se que as mulheres rurais têm protagonizado to-
das as lutas rurais na região e têm dado uma contribuição decisi-
va na construção e fortalecimento do feminismo. 

Os grupos produtivos da região Oeste têm uma dimensão 
mais ampla que plantar, colher e comercializar são pautados pela 
necessidade de construir movimentos sociais e fazer das necessi-
dades individuais das mulheres desafios coletivos de lutas. 

A experiência da organização das mulheres da região Oeste 
tem bebido da fonte de articulações políticas importantes, en-
tre estas a Sempre Viva Organização Feminista (SOF), que tem 
assumido o papel de subsidiar a construção de um feminismo 
militante, deste a articulação política até questões metodológicas; 
Rede Economia e Feminismo (REF), que tem contribuído com 
as discussões sobre a construção de uma nova economia basea-
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da no cuidado das pessoas e não no lucro. E é a partir desse prin-
cípio que a Rede Xique Xique se constrói e consequentemente 
é neste contexto que as mulheres comercializam seus produtos.5 

A assessoria do Centro Feminista 08 de Março contribui 
nas lutas cotidianas e na busca para transformar as discussões te-
óricas e valores em práticas feministas na região Oeste. Constrói 
uma assistência técnica que inter-relaciona o feminismo, a agro-
ecologia e a economia solidária, contribuindo para que as ne-
cessidades individuais das mulheres sejam compreendidas como 
um desafio coletivo dos grupos. A experiência de organização 
dessa região conta ainda com diversos outros apoios, sobretudo 
da rede de assistência técnica que atua na região. 

Com relação ao acesso às políticas públicas por parte das 
mulheres, percebe-se que o processo da região intensificou-se nos 

5 A  Rede Economia e Feminismo (REF) foi criada em novembro de 2001. Articula 
ativistas de movimentos sociais, técnicas de organizações não governamentais 
e governamentais e pesquisadoras que desejem atuar com prioridade no tema 
economia e feminismo. Realiza seminários, atividades de formação e produção 
de conhecimento. Estes processos desdobram-se em campanhas e ações públicas 
próprias e em diálogo com campanhas organizadas pelos movimentos sociais. As 
ações da REF estão em diálogo com as ações da Rede Latinoamericana Mulheres 
Transformando a Economia (REMTE) e se propõe a fortalecer as ações da 
Marcha Mundial das Mulheres no âmbito do combate à pobreza. Já a SOF é uma 
organização não governamental feminista fundada em 1963, com sede na cidade 
de São Paulo e atuação em âmbito nacional. Tem como objetivo contribuir na 
construção de uma política feminista articulada ao projeto democrático-popular, 
que esteja presente na formulação de propostas e nos processos organizativos 
e de luta dos movimentos sociais. Esta política deve transformar as relações de 
gênero e favorecer a autodeterminação das mulheres. As mulheres organizadas no 
movimento autônomo de mulheres, movimento popular e sindical, rural e urbano 
são seus públicos prioritários.
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últimos oito anos. O surgimento do Pronaf  Mulher despertou um 
grande interesse das mulheres do RN, em especial das mulheres 
da região Oeste potiguar. Com o diagnóstico de entraves para as 
mulheres terem acesso ao crédito, mesmo quando se encontra-
vam em condições para acessá-lo, ocasionou que o movimento 
de mulheres da região, em conjunto com as ONGs, associações e 
sindicatos rurais, formando um grupo de trabalho para enfrentar 
as dificuldades diagnosticadas. Essa experiência possibilitou uma 
grande mobilização das mulheres e resultou em um considerável 
crescimento do acesso, que fez do RN o segundo estado a acessar 
o PRONAF Mulher no Brasil, em 2006 (ALVES, 2007).

Após essa experiência, as mulheres fortaleceram os pro-
cessos de acesso às políticas ofertadas pelo governo através do 
MDA/DPMR6 e hoje conseguem acessar as diversas políticas. 

As mulheres da região Oeste que participam de grupos 
produtivos percebem que historicamente o cuidado da casa e da 
família foi destinado às mulheres e que antes não existia conflito 
sobre essa atribuição. Para a família e para as próprias mulheres, 
o trabalho do cuidado sempre foi destinado a elas, como se per-
cebe nas falas das participantes da oficina sobre trabalho domés-
tico a seguir: “Só a mulher é quem fazia tudo para sobreviver, 
ela era que fazia tudo e cuida de todo mundo”; “Achava que era 

6 Ministério do Desenvolvimento Agrário/Diretoria de Políticas para as Mulheres 
Rurais.
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obrigação da mulher fazer tudo dentro de casa”; e “Acho que o 
trabalho vem do berço, da nossa criação, nossas avós”.

No entanto, consideram que a participação e a aquisição 
de bens como uma plantação e criação de animais são elementos 
que ampliam sua capacidade de negociação do trabalho domés-
tico. No conjunto dos depoimentos das mulheres, a visão sobre 
a responsabilidade com o trabalho doméstico sofreu alterações 
significativas a partir da participação no movimento e da consti-
tuição de grupos produtivos: 

“Eu vim enxergar que as tarefas deveriam ser di-
vidas, quando passei a participar do movimento. 
As mulheres que são de grupos de mulheres já 
consegue dividir algumas tarefas. Quando as mu- 
 
 
lheres vão trabalhar e têm suas próprias cabras, 
sua horta suas caixas de abelha a coisa muda, pa-
rece que os homens sentem necessidade de ser 
mais bacana, ajudar nas tarefas, parece que eles 
- os homens e filhos - pensam eu tenho que con-
tribuir” (Participante da oficina sobre trabalho 
doméstico). 

Essa questão pode ser apoiada na afirmação de Deere 
(2010), quando, citando as teorias feministas, afirma que o poder 
de negociação das mulheres dentro de casa (na relação conjugal) 
também está relacionado com a posição que ocupa no interior 
da família e com os bens7 que possuem e que estão sobre seu 

7 Sobre essa questão Carmen Diana Deere define bens como “propriedad 
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controle8.
Nas falas das mulheres é possível perceber não apenas 

mudanças na forma que elas olham para o trabalho doméstico, 
mas também na construção e fortalecimento da sua autonomia, 
quando afirmam que o trabalho doméstico não é mais uma tare-
fa que as aprisionam no mundo da reprodução:

Antes eu não podia sair. Para sair tinha que 
pedir permissão, hoje a gente não pede, só co-
munica (Participante da oficina sobre trabalho 
doméstico).

Quando saio de casa, saio de mal com o homem, 
quando volto faço as pazes (Participante da ofici-
na sobre trabalho doméstico).

Antes de participar do movimento, quando meu 
marido falava alguma coisa, eu já começava a 
chorar, chega soluçava. Hoje, às vezes ele dá um 
grito, ai eu digo: fale baixo! Não sou sua “par-
ceira”? Do mesmo jeito que você pode falar, eu 
também. Aí, vamos mapeando conhecimento, 
aprendendo a respeitar um ao outro (Participante 
da oficina sobre trabalho doméstico).

Na construção de novos elementos para ver o mundo, as 
mulheres, nos seus depoimentos, apresentam diversas estratégias 
de lidar com as desigualdades que determinam sua realidade. Al-

individual de los activos”.
8 Informação oral retirada da conferência proferida na ocasião do VIII Congresso 
Latino Americano de Sociologia Rural, Porto de Galinhas, Brasil, de 15 a 19 de 
novembro de 2010.
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gumas apontam mudanças concretas a partir de lutas conjuntas 
nos grupos de mulheres, outras encontram na força do movi-
mento razões para seguir buscando um mundo igual, ainda mui-
to distante do real, mas próximo dos seus desejos.

Têm homens, a maioria, que não aceita, por 
mais que a gente brigue , participe do movimen-
to, ele não aceita (Participante da oficina sobre 
trabalho doméstico).

Depois que fui fazer o curso pedagogia da ter-
ra e morar sozinha com ele no assentamento, 
ele me ajuda, divide. Mas ele tem que fechar as 
portas e as janelas, ai ele vai varrer a casa, ele 
lava a roupa dele, lava prato, enche pote, faz 
tudo (Participante da oficina sobre trabalho 
doméstico).

Para a primeira Marcha das Margaridas, pensei o 
que eu vou fazer para passar esses dias todinhos 
fora. Falei com minha afilhada para fazer a co-
mida e limpar a casa. Quando eu voltei, ele disse: 
Faça o favor de não deixe ninguém para fazer as 
coisas. Ah, você achou ruim. Hoje, eu saio e não 
acordo mais de quatro horas da manhã para fazer 
comer. Ele se vira. Não me preocupo mais (Parti-
cipante da oficina sobre trabalho doméstico).

Um aspecto importante desse processo é que as mulheres, 
através da construção cotidiana da Marcha Mundial das Mulhe-
res, compreendem a condição de desigualdade em que vivem, 
reconhecem que é algo comum entre elas. Entretanto, não se 
sentem paralisadas diante das descobertas, ao contrário, trans-
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formam-nas em desafios. No que se refere ao trabalho domésti-
co, visualizam equipamentos sociais através de políticas públicas 
como creches e escolas, como também as alternativas realizadas 
pelos grupos de mulheres e a negociação no interior da famí-
lia. Foram citados, durante as oficinas, exemplos de mulheres do 
grupo, de uma ir conversar com o marido de outra, para que o 
mesmo pudesse contribuir com as tarefas de casa e de incenti-
var educar os filhos (homens) para que também realizem tarefas 
domésticas.

Considerações finais
Nos últimos anos, vivenciamos no Brasil um forte proces-

so protagonizado pelas mulheres rurais e urbanas, como: a Mar-
cha das Margaridas, fortes manifestações das mulheres da Via 
Campesina em ações anuais de 08 de Março e as grandes mobili-
zações da Marcha Mundial das Mulheres. Tudo isto tem forçado 
o governo a construir propostas de políticas públicas capazes de 
responder às reivindicações. Deste modo, mesmo que de forma 
insipiente, é possível visualizar mudanças. 

Ao mesmo tempo, o movimento de mulheres tem cons-
truído um diálogo com a sociedade para forçar mudanças de 
valores. Neste sentido, ainda não se consegue alterar a realidade, 
visto que as transformações sociais e de valores estão ancoradas 
em transformações estruturais. Desta forma, as mudanças ocor-
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ridas na inflexão das políticas para as mulheres rurais ainda ne-
cessitam ser acompanhadas de mudanças estruturantes, sociais e 
de construção de valores igualitários. 

Enquanto persistir a divisão sexual do trabalho e, conse-
quentemente, a hierarquização de poder entre homens e mulhe-
res, não poderemos afirmar que existe um desenvolvimento en-
tendido como ampliação das liberdades e oportunidades de cada 
homem e de cada mulher. 

É possível perceber processos inovadores no desenvol-
vimento local sustentável. As experiências da região Oeste 
potiguar é um exemplo. Porém, para que se constituam mu-
danças estruturantes, faz-se necessário ampliar a capacidade 
do Estado de promover a cidadania das mulheres e, em es-
pecial, elaborar e executar políticas públicas com um alcance 
universal e que dê conta da socialização do trabalho domésti-
co nas realidades rurais. 

A experiência dos grupos produtivos de mulheres tem de-
monstrado mudanças e desafios. As mulheres têm conseguido 
ampliar sua capacidade como agente de desenvolvimento, têm 
aproveitado as oportunidades de créditos, educação e protago-
nismo nos movimentos sociais. No entanto, ainda persiste uma 
responsabilidade no trabalho da reprodução e do cuidado ligada 
à figura da mulher, já que até então elas identificam uma mudan-
ça no sentido de que os maridos estão ajudando nas tarefas do-
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mésticas. Em nenhum depoimento foi percebido que existe uma 
divisão igualitária das tarefas domésticas. Isso remete aos desa-
fios que as próprias mulheres identificam e transformam como 
tarefas coletivas do movimento. Portanto, a divisão do trabalho 
doméstico é uma pauta viva dos grupos produtivos de mulheres 
da região Oeste potiguar.
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MULHERES, SOBERANIA ALIMENTAR E 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Maria da Conceição Dantas Moura

E
sse texto tem como objetivo discutir a contribuição 
das mulheres na construção da soberania alimentar 
no semiárido nordestino. Para isso, trabalharemos 

com o princípio da soberania alimentar e partiremos das expe-
riências empíricas vivenciadas pelas mulheres.  Apresentaremos 
ainda, as formas como eram tratadas as políticas de alimentação 
nas corporações internacionais.

No século XX, houve um processo de tratamento da pro-
blemática social da alimentação em nível internacional. Inicial-
mente, era discutida apenas em situações extremas, como em 
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casos de escassez de alimentos, em caso de guerra, catástrofe e 
fome. A partir da constituição da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação (FAO) foi estabelecido o 
conceito de segurança alimentar. 

Na década de 70, exatamente em 1974, o conceito de se-
gurança alimentar se consolidou mundialmente, na Conferência 
Mundial de Alimentos. O que se efetivou foi uma política ditada 
pela chamada revolução verde, baseada na utilização intensiva de 
insumos, fertilizantes e agrotóxicos em nome do aumento da pro-
dutividade – na verdade, um enfoque do alimento como uma mer-
cadoria e não como uma garantia do direito humano à alimentação.

Esse processo de mercantilização e de consolidação de 
uma indústria da alimentação se intensificou no neoliberalismo, 
dentro de uma lógica de acumulação do capital e que protege os 
interesses da empresa. Hoje, vemos os exemplos dos alimentos 
transgênicos e a utilização da população pobre como cobaia para 
experiências das grandes empresas transnacionais. Um exemplo 
dessa prática é a distribuição de milho geneticamente modifica-
do com a argumentação de reduzir a fome no mundo. 

Em 1996, a Via Campesina propôs o princípio de sobera-
nia alimentar como alternativa às políticas neoliberais. Soberania 
alimentar é o direito dos povos de decidir sobre as suas políticas 
agrícolas e alimentares e de defender sua cultura alimentar da 
hegemonia capitalista, como também, produzir, trocar e consu-
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mir alimento de acordo com seus costumes, livre de qualquer 
pressão política, militar ou econômica. 

Garantir o princípio da soberania alimentar passa a ser: 
produzir em consonância com as características climáticas da 
região; priorizar a produção, o comércio local e a cultura de 
subsistência; resgatar a cultura camponesa nas suas dimen-
sões de diversidade e respeito à natureza; visibilizar o traba-
lho das mulheres na produção e distribuição dos alimentos, 
deixando para trás a divisão sexual do trabalho; e recolocar a 
sustentabilidade da vida humana como centro da economia e 
da atividade das pessoas, afinal, a alimentação é parte funda-
mental desse processo.

O direito à alimentação tem dimensões sociais, mas também 
individuais. É no interior das famílias que as desigualdades são 
cristalizadas e a comida existente não é dividida igualmente entre 
os seus membros. Os preconceitos de que meninas e mulheres 
não fazem trabalho pesado e são mais frágeis é a justificativa para 
comerem as menores quantidades e as piores partes dos alimentos.

As mulheres camponesas quando falam das tarefas domés-
ticas e do não-reconhecimento de seu trabalho, falam que no 
preparo dos alimentos há uma necessidade de mais pessoas para 
a colaboração. Citam como exemplo a preparação da pamonha 
e da canjica, comidas típicas dos festejos juninos no Nordeste 
brasileiro que necessitam de muitas horas de trabalho. Haja vista 
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não só a falta de apoio de outras pessoas como também o pro-
cesso pelos quais aqueles pratos são desenvolvidos. 

Na experiência de algumas mulheres do Projeto de Refor-
ma Agrária de Aurora da Cessa (Apodi/RN), as mulheres orga-
nizam a preparação de forma socializada. Elas juntam todos os 
ingredientes (milho verde, rapadura (substitui o açúcar) e leite) e 
dividem as tarefas entre as mulheres consorciadas, e assim redu-
zem as horas trabalhadas e dividem a comida preparada. 

Mediante isso, queremos reforçar a ideia de que a cons-
trução do princípio da soberania alimentar não é tão somente 
resgatar a cultura camponesa. É mais do que isso. É construir 
uma outra relação entre homens e mulheres em que não reine 
o autoritarismo masculino do passado e do presente, e que esse 
novo princípio não traga consigo o reforço da divisão sexual do 
trabalho que tanto oprime as mulheres do campo e da cidade. 
Reafirmamos cotidianamente que não queremos comprar nem 
tampouco vender o aprendizado do cuidado e da preparação dos 
alimentos, mas, compartilhá-lo com os membros da família.

Soberania no semiárido nordestino: a experiência  
das mulheres  

As adversidades naturais não representam o principal obs-
táculo à transformação da realidade vivenciada pelas mulheres 
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no Nordeste. A prática da política regional prejudica a convivên-
cia com o semiárido, principalmente devido à exploração dos 
flagelados da seca e no uso da água para fins eleitorais. Isto é um 
fato que atravessou séculos no Nordeste e que ainda predomina 
a ideia de que são necessárias obras exorbitantes, como é o caso 
das grandes barragens e das obras milionárias de transposição 
de rios.  

Nos últimos anos, em contraposição a essa lógica políti-
ca, várias organizações e movimentos sociais vêm construindo 
a Articulação do Semiárido (ASA) que desenvolve, a partir da 
realidade do Nordeste, uma alternativa de convivência com o 
semiárido.

 Quando falamos de convivência com o semiárido, falamos 
de lutas e alternativas que fazem parte do nosso cotidiano. Ao 
preservamos as sementes crioulas estamos lutando contra as se-
mentes transgênicas e denunciando as empresas transnacionais 
como a Monsanto. Na ação local isso se concretiza na defesa 
de nossos costumes alimentares e na luta contra a monocultura. 
Dessa forma, ao construirmos cisternas, criarmos abelhas, ca-
prinos e ovinos, conservarmos nossas plantas nativas e diversi-
ficarmos nossa produção também estamos buscando formas de 
convivência com o semiárido, que se contrapõem ao agronegó-
cio, à monocultura e construímos uma nova matriz de desenvol-
vimento pautado no aprendizado dos povos. 
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As mulheres, por sua vez, com seu conhecimento adqui-
rido com as observações climáticas, nos ensinam a construir 
soberania e convivência com o semiárido. O cultivo, seleção e 
preservação das sementes e das plantas nos quintais conservam 
espécies frutíferas resistentes ao clima como, por exemplo, a ca-
jaraneira, o imbuzeiro, a goiabeira e o cajueiro. 

A criação de pequenos animais como galinha, bode e ove-
lhas amplia a capacidade da alimentação familiar e permite uma 
alimentação enriquecida de proteínas, como é o caso da experi-
ência das mulheres da comunidade de Coqueiros no Ceará e das 
mulheres do Sítio São Miguel do Egito em Pernambuco. Elas 
construíram sua produção coletiva para fortalecer a auto-organi-
zação das mulheres e o princípio agroecológico, como também 
trabalharam na perspectiva da preservação dos seus quintais e 
do aprendizado secular no enriquecimento da alimentação da 
família. 

As mulheres do semiárido também acumularam saber na 
manutenção de plantas nativas para preservação da saúde. Os 
conhecimentos transmitidos e socializados pelos saberes po-
pulares construíram o que chamamos de medicina alternativa 
como, por exemplo, a casca de romã, “antibiótico” utilizado para 
curar inflamação das diversas ordens, vargem de juá, casca da 
aroeira, de cajueiro e da quixabeira, que curam doenças uterinas, 
muçambê, usado como regulador intestinal. Na experiência co-



86  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas   Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas  |  87   

letiva da organização e produção das mulheres no Oeste do Rio 
Grande do Norte, é comum nas atividades de agroecologia as 
mulheres realizarem trocas de saberes medicinais. 

Seja na garantia de alimentos saudáveis para a família atra-
vés de seus quintais, na preservação da saúde através das plantas 
nativas e medicinais ou até mesmo na captação da água da chuva, 
as mulheres têm demonstrado que é possível conviver com o 
semiárido, sendo soberanas e construindo autonomia, preser-
vando a cultura alimentar, nosso jeito de plantar e nossa forma 
de viver em sociedade, sem coronelismo, machismo e imposição 
do mercado em nossa alimentação. 
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A PERSPECTIVA FEMINISTA E A AGROECOLOGIA NA 
ASSESSORIA TÉCNICA REALIZADA PELO CENTRO 

FEMINISTA 8 DE MARÇO

Rejane Cleide de Medeiros

Antônia Mábia Zulina de Oliveira Silva

Assessoria técnica das mulheres rurais: a experiência do CF8

O
Centro Feminista 8 de Março, organização não go-
vernamental fundada em 1993, tem em  sua  mis-
são  a ideia de contribuir para a construção do fe-

minismo, a partir do fortalecimento dos grupos de mulheres e da 
auto-organização das mulheres,  como forma de impulsionar as 
transformações necessárias para a construção de uma sociedade 
igualitária para homens e mulheres.
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Tendo como base os elementos da sua missão, o CF8, nos 
últimos anos vem desenvolvendo uma experiência de assesso-
ria técnica voltada para as mulheres rurais e este texto pretende 
apresentar os elementos constitutivos dessa experiência, bem 
como, explicitar algumas experiências construídas na região 
Oeste. Antes, discutiremos “o fazer assessoria” em uma pers-
pectiva feminista.

O acompanhamento sistemático aos grupos de mulheres 
e a experiência de construção da Marcha Mundial das Mulheres 
ampliou nossa visão de assessoria técnica. Com isso, outros ele-
mentos foram incorporados, incluindo aí, novas temáticas, como 
soberania alimentar, autonomia econômica das mulheres, divi-
são sexual do trabalho e economia solidária.

Em nossa assessoria temos como princípio a auto-orga-
nização das mulheres, com a criação de espaços específicos na 
tentativa de mudar as relações de vida dessas mulheres, seja no 
espaço familiar, sindical ou no acesso às políticas públicas.

O compromisso com a construção do feminismo, articu-
lando o local com global, tem sido referência nas ações do CF8. 
Podemos visualizar isto nas discussões e práticas da economia 
solidária, que tem se configurado como uma outra forma de eco-
nomia, que se contrapõe à capitalista e busca mudanças estrutu-
rais e concretas na sociedade e na vida das mulheres.
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Elementos constitutivos da assessoria técnica
Há alguns elementos que consideramos importantes no 

processo de assessoria a grupos de mulheres. A saber:

Feminismo
O feminismo para o CF8 é a luta das mulheres para supe-

ração de sua condição de opressão de forma autônoma. Assim, 
encontramos nos diferentes períodos da história, a construção 
do feminismo em Mossoró e região Oeste do Rio Grande do 
Norte no combate cotidiano ao patriarcado, ao machismo, ao ca-
pitalismo e, sobretudo, na luta pela construção de uma sociedade 
com igualdade e liberdade para mulheres e homens.

A construção da Marcha Mundial das Mulheres e a Mar-
cha das Margaridas, em 2000, marcam um período importante 
na luta feminista. Possibilitou o fortalecimento e a expansão de 
grupos de base, coletivos e articulações de mulheres em torno 
de bandeiras comuns. 

Na região Oeste em particular, potencializou-se a constitui-
ção e fortalecimento de novos grupos de mulheres e sua partici-
pação em sindicatos e associações. Fortaleceu o protagonismo das 
trabalhadoras rurais na luta por políticas públicas, como crédito, 
apoio à produção, comercialização, documentação e assistência 
técnica, tudo isso, articulado à luta por saúde, educação, contra 
a violência para com as mulheres e a divisão sexual do trabalho. 
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Divisão sexual do trabalho
A divisão sexual do trabalho organiza de forma desigual o 

dia a dia de mulheres e homens em todas as esferas da socieda-
de machista e capitalista. O trabalho e as formas de comporta-
mento na sociedade são definidos de acordo com o sexo, onde 
determinados trabalhos são considerados de homem e outros de 
mulher, sendo que, os realizados por homem são mais valoriza-
dos que os realizados por mulheres.

A divisão sexual do trabalho que se divide entre o que é 
considerado produtivo e o que é reprodutivo reforça a ideia do 
homem enquanto provedor da família e, portanto, o responsável 
pela negociação com o mundo público. 

É considerado produtivo tudo que gera riqueza e que ge-
ralmente aparece como sendo exercido pelos homens. Já repro-
dutivo, é o realizado pelas mulheres no cuidado da casa, marido 
e filhos. Um trabalho que nunca acaba, pois são as mulheres as 
primeiras a acordarem e as últimas a descansarem.

Para Hirata e Kergoat (2007, p. 597), essa: 

[...] enorme massa de trabalho é efetuada gratui-
tamente pelas mulheres [...] esse trabalho é invi-
sível, [...] é realizado não para elas mesmas, mas 
para outros, e sempre em nome da natureza, do 
amor e do dever materno.

Assim, as mulheres sempre trabalharam mais que os ho-
mens. Estas, além de se responsabilizarem por todo o trabalho 
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doméstico, também realizam as tarefas do roçado, do cuidado 
com o quintal no cultivo de plantas medicinais, frutas, hortaliças, 
e criação de pequenos animais, como galinhas e porcos.

O trabalho doméstico, também chamado de trabalho do cui-
dado é essencial para a sustentabilidade da vida humana. E o capita-
lismo depende desse trabalho para reproduzir-se e ser bem sucedido.

Portanto, o trabalho reprodutivo deve ser socializado entre 
os membros da família. Não queremos contabilizá-lo ou mesmo 
que seja remunerado, queremos sim, que seja visibilizado, valo-
rizado e socializado entre os que se beneficiam com ele, e com 
toda a sociedade.

 
Agroecologia
Embora o termo científico agroecologia date da década 

de 70, sua prática é antiga, pois mesmo sem domínio desse ter-
mo produtoras e produtores têm realizado experiências que re-
forçam seus princípios, como uso de alternativas para produção 
baseadas na diversificação, resgate e valorização da cultura local.

Para Caporal e Costabeber (2004, p. 13):

[...] quando se fala de agroecologia, está se tra-
tando de uma orientação cujas contribuições vão 
muito além de aspectos meramente tecnológicos 
ou agronômicos da produção, incorporando di-
mensões mais amplas e complexas, que incluem 
tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais, 
como variáveis culturais, políticas e éticas da sus-
tentabilidade.
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Desta forma, prioriza uma noção de preservação que en-
globa tanto os recursos físicos, quanto humanos, compreenden-
do que o conceito de natureza está atrelado ao de sociedade, e a 
prática do cuidado com a terra precisa se somar à luta pela igual-
dade, pela justiça e pelo fim da exploração do trabalho.

Assim, é importante destacar a luta contra a violência so-
bre as mulheres, a luta pela valorização do seu trabalho e pro-
tagonismo nos processos de produção agroecológicos, onde a 
vida das mulheres seja tão importante quanto a natureza.

Convivência com o semiárido
Historicamente, o semiárido foi visto de forma distorci-

da: como área seca, povo pobre e ignorante; como símbolo de 
pobreza e miséria. Para resolver esse chamado “problema”, as-
sistimos à construção e execução de grandes obras, como bar-
ragens, açudes e grandes plantações de monocultivos voltados 
para exportação em nome do desenvolvimento e da solução da 
questão da seca. 

 Nesse processo, é importante destacar como as nordes-
tinas e nordestinos foram tratados, usados para conseguir voto 
e manter oligarquias coronelistas no poder, em troca de água, 
comida e saúde. 

Para esses três aspectos (água, comida e saúde), elementos 
de exploração do coronelismo, as mulheres vêm construindo al-
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ternativas. Se valorizadas, são capazes de construir a autonomia 
do povo nordestino. As mulheres já dominam com sabedoria a 
água, pois o fazem através do seu uso doméstico para o consu-
mo familiar; As mulheres já dominam com sabedoria a comida, 
através da produção nos quintais e na criação de pequenos ani-
mais, atividades responsáveis por grande parte da alimentação 
familiar. As mulheres já lidam de maneira sábia com a saúde, 
através da manipulação de plantas medicinais e saberes seculares 
repassados pela medicina popular.

 Nos últimos anos, com o processo de organização e mo-
bilização dos movimentos sociais (principalmente os ligados ao 
campo), sindicatos, pastorais, entidades e redes de articulação, 
pode-se ver outra realidade. As estratégias de convivência com 
o semiárido, que surgem da resistência ao modelo imposto e a 
construção de ações permanentes e viáveis de convivência atra-
vés de barragens subterrâneas, economia solidária, construção 
de cisternas de placa, agroecologia, entre outras, evidenciam 
uma nova realidade. E é desse processo de resistência que surge 
a Articulação do Semiárido (ASA), que tem centrado suas ações, 
principalmente na construção de alternativas de captação e ar-
mazenamento da água da chuva.

Na construção de alternativas de convivência com o semi-
árido, as mulheres, a partir da sua auto-organização, têm exerci-
do um papel fundamental, através das ações já mencionadas e 
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das experiências com apicultura, produção de frutas e hortaliças, 
criação de pequenos animais e fortalecimento da produção nos 
quintais, etc. Temos na região Oeste do RN a primeira turma 
de mulheres capacitadas, capacitando e construindo cisternas de 
placa, em um processo contínuo de multiplicação da experiência 
e da organização das mulheres.

As experiências em curso das mulheres, de convivência 
com o semiárido, apontam para a interdependência de duas 
questões: 

A implementação de políticas promotoras de so-
luções técnicas adaptadas às características natu-
rais do ecossistema e a luta pela desnaturalização 
de injustiças socialmente construídas, tais como 
o latifúndio, a exploração do trabalho, a invisibili-
dade das mulheres e a divisão sexual do trabalho 
(DANTAS, 2007, p. 26).

Soberania alimentar
Como alternativas às políticas neoliberais a Via Campesina 

propõe em 1996 o princípio de soberania alimentar. Entendemos 
como soberania alimentar o direito dos povos decidir sobre as suas 
políticas de produção e alimentares. É ter autonomia para defen-
der sua cultura alimentar longe da hegemonia capitalista e também 
poder se alimentar de acordo com seus costumes, livre de qualquer 
pressão. (COORDENADORIA LATINO AMERICANA DE 
ORGANIZACIONES DEL CAMPO, 2006). 



96  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas   Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas  |  97   

 Considerar a sustentabilidade da vida humana como cen-
tral na economia é garantir esse princípio. Isso passa por produ-
zir de acordo com as condições climáticas da região, valorizar 
e resgatar a cultura local e camponesa, priorizar a produção de 
alimentos para o autoconsumo ao invés de produzir para o mer-
cado. Passa também, necessariamente, por questionar a divisão 
sexual do trabalho e dar visibilidade ao trabalho realizado pelas 
mulheres no processo de construção da soberania alimentar.

Observamos no processo de construção da Marcha Mun-
dial das Mulheres a discussão acerca da soberania alimentar 
como importante para a autonomia das mulheres, reafirmando: 
autonomia para decidir como trabalhar, como garantir nosso 
sustento, como nos divertir, amar, ter ou não filhos, viver sem 
violência e construir o nosso futuro (MARCHA MUNDIAL 
DAS MULHERES, 2006).

Economia solidária
Economia solidária é uma alternativa de discussão e prática 

econômica que se opõe à economia capitalista. A economia soli-
dária tem como centro a sustentabilidade da vida humana.

Essa economia é uma ferramenta importante a ser con-
siderada juntamente a outras lutas contra o capitalismo. Não é 
apenas uma alternativa de comercialização dos pobres paralela 
ao modelo atual, mas também, uma ação que promove a cons-
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trução e o exercício de valores, como o companheirismo, o res-
peito, a ética e a democracia.

A economia solidária tem como base a organização cole-
tiva, partindo do princípio da autogestão, promovendo a trans-
formação estrutural das relações econômicas e o protagonismo 
de homens e mulheres.

Neste sentido, observamos em algumas experiências de 
economia solidária a visibilidade e importância das mulheres. 
Um exemplo disso é percebida na carta de princípios da Rede 
Xique Xique de Comercialização Solidária, que citamos a seguir:

A valorização do trabalho das mulheres e jovens, 
reforçando sua participação, através de uma po-
lítica de ação afirmativa em todas as etapas do 
processo (buscando instrumentos que viabilizem 
a socialização do trabalho doméstico), respeitan-
do suas diferenças sem gerar desigualdades de 
gênero e geração (CARTA DE PRINCÍPIOS 
DA REDE XIQUE XIQUE DE COMERCIA-
LIZAÇÃO SOLIDÁRIA, 2003, p. 05). 

Desde o surgimento da Rede, a participação das trabalha-
doras rurais, tem se dado de forma ativa, o que pode ser verifica-
do na composição do Conselho Diretor e Gestor, formado pela 
maioria de mulheres. Podemos dizer que a forma de participação 
destas trabalhadoras é fruto de sua organização e militância no 
movimento feminista através da Marcha Mundial das Mulheres, 
que marca uma forte relação entre a economia solidária e o fe-
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minismo na região.

Entrelaçamento com os movimentos sociais
O processo de auto-organização das mulheres trabalhado-

ras rurais na região Oeste do RN se entrelaça com os processos 
da luta sindical, economia solidária, agroecologia, soberania ali-
mentar e outros processos de luta por transformações gerais da 
sociedade.

Isso se dá pela junção da luta feminista à luta anticapita-
lista. Segundo Faria (2005), as questões de gênero e classe são  
co-extensivos, e a necessidade de transformação global do mo-
delo e também acrescenta que através da articulação da Marcha 
Mundial das Mulheres:

Retomou-se a mobilização nas ruas, a organiza-
ção ampla das mulheres desde a base, articulando 
o nível local ao internacional; construíram-se e 
reforçaram-se alianças com vários movimentos 
sociais. (FARIA, 2005, p. 34)

Assim, presenciamos várias ações das trabalhadoras ru-
rais em conjunto com outros movimentos e articulações, como: 
a Campanha contra a Área de Livre Comércio das Américas 
(ALCA) em 2002, onde na região Oeste organizou-se uma gran-
de campanha, realizando também “O dia das mulheres contra 
a ALCA”; Grito dos Excluídos e Excluídas; realização do 1º de 
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Maio; ato em um supermercado contra os transgênicos em 2003; 
atos e ações de repúdio contra a violência sobre as mulheres em 
áreas de assentamento e em atividades de discussão da agroeco-
logia e economia solidária. 

Todas as ações mencionadas refletem a organização e o pro-
tagonismo das trabalhadoras rurais nos processos de resistência e 
mobilização realizados na região Oeste do Rio Grande do Norte.

O cotidiano das mulheres trabalhadoras rurais na 
articulação entre o feminismo e a agroecologia:  
algumas considerações

Para toda assessoria técnica que pretende construir traba-
lho com mulheres e homens em comunidades e assentamentos 
é importante considerar a divisão sexual do trabalho. As mulhe-
res trabalhadoras rurais cotidianamente exercem uma intensiva 
jornada de trabalho, fazem o trabalho nos lotes e roçados junta-
mente com os maridos, cultivam em seus quintais produtos que 
são responsáveis por boa parte da alimentação da família, são 
responsáveis pelo cuidado da casa, dos maridos, filhos, idosos 
e pela harmonia e manutenção da família. São responsáveis por 
parte do trabalho produtivo e todo o trabalho reprodutivo. Nes-
se sentido, não sobra tempo para cuidados pessoais, descansar, 
participar de reuniões, organizar-se em grupo, buscar e lutar por 
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seus direitos.
Assim, a ausência das mulheres nos espaços públicos e de 

organização, por vezes é considerada como falta de interesse. 
Porém, ao fazer assessoria às mulheres rurais é necessário com-
preender, buscar alternativas e considerar o tempo dessas mu-
lheres e sua realidade local, na busca de transformar as desigual-
dades entre homens e mulheres e entre as classes sociais. 

É necessário garantir assessoria sistemática às mulheres, 
com realização de reuniões, oficinas, encontros e atividades de 
formação que favoreçam e contribuam para a compreensão e o 
despertar crítico das mulheres sobre a realidade e sua condição 
de desigualdade na sociedade.

É necessário também a utilização de metodologias que va-
lorizem os conhecimentos e histórias de vida das mulheres, para 
que estas se percebam como sujeitos de direitos e capazes de 
protagonizarem suas vidas.

Quando as mulheres conseguem articular organização, 
mobilização e produção é possível potencializar sua intervenção 
sobre a realidade. Neste sentido, podemos dizer que a assesso-
ria do Centro Feminista tem dado uma contribuição para essa 
articulação, quando visualizamos na história ações voltadas para 
libertação da opressão das mulheres, condições de trabalho, va-
lorização e conquista de sua autonomia.

De acordo com a assessoria do CF8, podemos agrupar as 
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experiências em três categorias interdependentes:
A primeira, são atividades de produção nos quintais, api-

cultura, caprinocultura, artesanato, produção e beneficiamento 
de frutas e hortaliças, medicamentos fitoterápicos, construção 
de cisternas de placa, entre outras, enfrentando as desigualdades 
e preconceitos com relação a sua capacidade para algumas destas 
atividades.

A segunda categoria é representada pela inserção das 
mulheres na discussão sobre a convivência com o semiárido. 
A partir desta discussão, conseguiu-se a primeira capacitação 
de mulheres cisterneiras, quando estas conseguiram demons-
trar para elas e para a sociedade que fazem e podem realizar 
qualquer atividade, inclusive as consideradas inerentes ao ho-
mem.

 E por último, a participação e organização das mulheres 
na Rede Xique Xique de Comercialização Solidária, espaço de 
articulação e comercialização da produção dos grupos. Neste es-
paço, tem-se garantido a discussão acerca da importância da va-
lorização e visibilidade do trabalho realizado pelas agricultoras, 
bem como no processo de certificação participativa em curso, 
pautando a violência contra a mulher como sendo uma questão 
a ser visibilizada nesse processo. 

Um outro passo importante para o fortalecimento das 
trabalhadoras rurais e sua intervenção na agroecologia, aconte-
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ceu durante o primeiro Encontro Potiguar de Agroecologia, em 
2006, onde estas apresentaram uma carta de repúdio à situação 
de violência vivenciada por uma trabalhadora rural, a qual desta-
cava “uma planta não pode estar livre de veneno e suja de sangue 
das mulheres”, ganhando apoio de todos e todas que participa-
vam deste encontro e demonstrando a necessidade de trabalhar 
a natureza e as pessoas de forma conjunta.

Essas experiências, que são individuais e coletivas, estão 
para além da produção. São experiências de auto-organização 
das mulheres, de vivências do exercício da solidariedade, discus-
são e resolução dos problemas e dificuldades vivenciadas no co-
tidiano das trabalhadoras rurais.

Neste sentido, destacamos a seguir, experiências que arti-
culam o feminismo e a agroecologia desenvolvidas pelas agricul-
toras na região Oeste. 

Grupo de Mulheres Decididas a Vencer
Mulheres decididas a mudar a dura realidade em que viviam 

semearam sonhos, lutas, princípios, desafios e transformações1. 
Tudo começou em 1995, quando Francisca de Lourdes da 

Silva, a Neguinha, do assentamento de Mulungunzinho – interior 

1 Versão revisada e atualizada da biografia do Grupo de Mulheres Decididas a 
Vencer, elaborado em 2003 pelo Centro Feminista 8 de Março.
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do Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil – foi convidada a 
participar do Encontro de Trabalhadoras Rurais da Região Oeste, 
na época promovido pelo Centro da Mulher 8 de Março em Mos-
soró, cidade polo regional. Vendo a atuação dos grupos de mulhe-
res de outras áreas de assentamentos de reforma agrária debaten-
do os direitos das agricultoras e a busca de um reconhecimento 
pelo valor do trabalho que desempenhavam, Neguinha voltou ao 
lote onde residia decidida a construir um novo grupo e, nas pala-
vras dela: “a partir daí, nossa vida nunca mais foi a mesma”.

O Grupo de Mulheres Decididas a Vencer foi formado 
naquele mesmo ano, através de uma solicitação das mulheres de 
Mulungunzinho de que o Centro Feminista 8 de Março assesso-
rasse a organização de um grupo de mulheres no assentamento.

Nas primeiras reuniões e oficinas foi colocado em pauta 
as dificuldades, angústias, desejos e necessidades do cotidiano 
das mulheres. Logo, a partir das discussões e momentos de for-
mação, as mulheres iniciaram um processo de mobilização em 
torno de seus direitos e conquistas de espaços em seu meio.

A primeira das lutas foi pelo direito à sociedade na associa-
ção do assentamento entendendo que só assim poderiam votar 
e serem votadas, deixando de estar à margem das decisões do 
lugar, antes tomadas apenas pelos homens. “Achávamos que não 
tínhamos o direito, mas o estatuto não dizia que não podíamos 
participar, as mulheres não eram citadas, decidimos então inter-
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vir pela nossa participação” conta Neneide Viana (2006), mem-
bro do grupo.

Quebrando a redoma do lar
Nesse percurso em direção à cidadania, as mulheres se de-

frontaram com as barreiras da divisão sexual do trabalho, do 
machismo e da impossibilidade de protagonizarem os seus pró-
prios destinos. Batalhas que começavam a serem travadas den-
tro de cada lar, enfrentando a contraposição dos maridos que 
não compreendiam a lógica das reuniões e se recusavam a tomar 
conta dos filhos no breve espaço de tempo em que a mulher se 
ausentava de casa.

“Aos poucos, conscientizávamos nossos maridos 
das vantagens que a associação das mulheres tra-
ria para a toda família. Como associadas, soma-
ríamos os nossos benefícios e direitos aos deles, 
mas só conseguiríamos através da organização”, 
(Neneide Lima, Projeto de Assentamento Mu-
lunguzinho, 2006)

De origem rural, com faixa etária entre 31 a 55 anos, vi-
vendo uma intensiva jornada de trabalho, quer seja na execução 
das tarefas domésticas ou na lida direta com a lavoura, as mulhe-
res eram reprodutoras dos papeis de gênero ensinados por suas 
mães e avós. As atividades que desempenham como mantenedo-
ras dos filhos e da casa não são consideradas trabalho. E como 
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agricultoras acreditam desempenhar apenas o complemento do 
trabalho do marido.

Sendo assim, a aquisição do direito ao voto nas decisões 
políticas sobre o lugar em que viviam implicava em conquistar 
dignidade como trabalhadoras rurais e cidadãs, saindo do isola-
mento de suas casas. Todas as mulheres do grupo tornaram-se 
sócias da associação. 

Sua participação tornava-se mais acintosa a partir da orga-
nização de mulheres no interior do grupo. Presentes em mobili-
zações públicas (marchas, protestos e passeatas), nas reuniões da 
associação do assentamento ou reivindicando políticas públicas 
em sua comunidade. 

Um outro importante passo dado em direção à autodeter-
minação das mulheres veio com a construção de um projeto de 
geração de renda. Em Mulungunzinho as principais fontes de 
renda na época eram a agricultura de subsistência de sequeiro 
(feijão e milho) e a produção de carvão. Com a escassez de re-
cursos técnicos para a produção e a ausência total de tecnologia 
nas lavouras, os agricultores e agricultoras ficavam a mercê da 
natureza para sobreviver. 

O Grupo de Mulheres Decididas a Vencer sabia que sua 
vitória dependia também de uma emancipação financeira. Daí 
surgiu a ideia de realizar um encontro para debater a situação da 
sua comunidade, solicitando à entidade da qual recebiam asses-
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soria que convidasse agências de incentivo a pequenos produto-
res e produtoras.

O desafio da produção e comercialização
A partir desse encontro as mulheres deram início ao pla-

nejamento do projeto de geração de renda. Na pauta das discus-
sões estavam a instalação de uma fábrica de doces e a criação 
de galinhas. De imediato, deram início ao desmatamento de um 
hectare e meio de área. O processo de escolha foi atribulado e as 
mulheres enfrentavam restrições físicas, ambientais e financeiras 
na aplicação de muitas das propostas levantadas. 

Mesmo vivendo um período de dificuldades, as mulheres 
seguiam na busca de alternativas. Dispondo de uma área desma-
tada, sonhavam agora com as possibilidades de cultivo. “Somos 
pessoas que nunca desistem, estamos sempre buscando, teria 
sido mais fácil deixar de lado o nosso objetivo, mas acreditáva-
mos realmente que venceríamos no final”, (Neneide Lima, Pro-
jeto de Assentamento Mulunguzinho, 2006)

Foi aí que, em 1999, surgiu, através da observação dos 
comentários dos técnicos e das notícias que acompanhavam na 
televisão, a ideia de cultivarem hortaliças orgânicas. A agricul-
tura fazia parte das raízes e do dia a dia de cada uma delas. Fa-
miliarizadas com a terra e seus humores, praticá-la agora sob a 
consciência da agricultura orgânica era reverter o aprendizado 
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que tinham acumulado até então numa ação concreta. O projeto 
era pioneiro no estado e o reduzido número de mulheres que se 
dispunha a colocá-lo em prática já era por si só um desafio. 

Elas tinham a ambiciosa ousadia de reunir a autodetermi-
nação das mulheres, o desenvolvimento sustentável e a econo-
mia solidária, quando decidiram que também seriam alternativas 
em suas estratégias de comercialização. O cultivo de hortaliças 
orgânicas deveria ser combinado com formas de comercializa-
ção solidária coerentes com o modelo de produção praticado. 

Foi assim que produtoras, consumidores e consumido-
ras constituíram a Associação de Parceiros e Parceiras da Terra 
(APT), espaço para articulação e comercialização da produção, 
guiados (as) pelo princípio da economia solidária. Esta experiên-
cia, em 2003, a partir das demandas de outros grupos de produ-
toras e produtores em relação à comercialização e da experiência 
bem sucedida da APT, se constituiu a Rede Xique Xique de Co-
mercialização Solidária, da qual o Grupo de Mulheres Decididas 
a Vencer é parte.

Depois que iniciaram a produção as cestas com hortaliças 
variadas eram entregues semanalmente aos consumidores e con-
sumidoras, onde o envolvimento e a relação direta entre consu-
midores, consumidoras e produtoras era fundamental nesse pro-
cesso. Na oportunidade, as mulheres promoviam também um 
intercâmbio de receitas, conhecimentos como mais um atrativo 
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e ao mesmo tempo uma forma de aprender sempre mais.
Aquele pedaço de terra – um hectare e meio – inicialmente 

pensado para abrigar galinhas, comportava então canteiros de 
alface, espinafre, tomate cereja, cenoura, pimentão, abobrinha, 
cebola, quiabo, rúcula, beterraba, coentro, cebolinha, algumas 
fruteiras e outras espécies inseridas a pedido dos clientes e ao 
sabor das estações.

Além das atividades acima, o grupo está ampliando o pro-
jeto integrando outras, como a produção de picles, apicultura e 
caprinocultura no intuito de diversificar a produção, reduzindo 
os custos de produção e garantindo uma maior sustentabilidade 
da atividade.

A produção é também destinada ao consumo de suas fa-
mílias e vendida no assentamento, o que melhorou considera-
velmente os hábitos alimentares da comunidade, que além de 
consumir hortaliças saudáveis incrementava a sua alimentação 
com espécies outrora desconhecidas em seu meio.

O grupo trabalha de sol a sol para dar conta de todos os 
compromissos: o planejamento das ações, a gestão, a confecção 
do adubo natural, a limpeza dos canteiros com enxada, a super-
visão das pragas, o plantio, a colheita, o manejo dos animais, a 
comercialização, entre outras tarefas.
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Reinventando as receitas da vida
A experiência que inicialmente se identificava como agri-

cultura orgânica, aos poucos vai tomando outro formato que, a 
partir das vivências, manejo do meio ambiente, conhecimentos, 
trocas de experiências e militância, as mulheres passam a reco-
nhecê-la como uma experiência agroecológica.

Em sua luta diária, as mulheres armam-se da sabedoria ser-
taneja e de uma criatividade inusitada para duelar com os obstá-
culos da natureza. O adubo natural utilizado reaproveita receitas 
herdadas de suas avós – feito de restos de comida, vegetais e 
esterco de gado.

Além da assessoria técnica, complementam sua orientação 
buscando conteúdo em livros, apostilas e conhecimentos empí-
ricos. Aprenderam a pesquisar e a ouvir o que os outros têm a 
dizer e a se reinventar a cada dia, sempre respeitando as limita-
ções e necessidades do ambiente em que vivem.

Os conhecimentos adquiridos ao longo da vida também 
são de grande valia. Saber que borra de café é bom para matar 
formiga; urtiga é bom para combater a mosca branca e contri-
bui também com a manutenção natural da horta. “Em nossa 
plantação, os sapos passeiam livremente desde que descobrimos 
que eles eram nossa melhor arma para expulsar os gafanhotos”, 
explica Ana Lúcia, do Projeto de Assentamento Mulunguzinho.

A troca de informações com as consumidoras e consumi-
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dores também fazem parte das ações dessas mulheres. Aprovei-
tar verduras de porte pequeno na produção de compotas foi um 
desses ganhos, a partir da receita de uma consumidora. Escu-
tando a sugestão de um agrônomo, transformaram as minhocas 
invasoras da horta em aliadas na produção de húmus, cultivando 
o seu próprio minhocário.

As mulheres também solucionaram o problema de mão de 
obra deficiente com o auxílio da criatividade. Quando estão mui-
to atarefadas fazem um mutirão chamando toda a família para 
participar da horta. Elas têm consciência de que esse projeto é 
uma conquista resultante de sua organização e deve ser mantido 
nas mãos das mulheres.

Hoje, Mulungunzinho conta com cento e doze famílias, 
uma agrovila, escola e a visita de um posto móvel de saúde, cis-
ternas para a conservação de água doce, conquistas devidas em 
grande parte à ação das mulheres e sua militância no movimento 
feminista através da Marcha Mundial das Mulheres. 

“Recebemos pesquisadores, assistentes sociais 
e equipes de avaliação do governo. Todos no 
assentamento os encaminham até a gente, di-
zendo: - Vão até às mulheres, elas é que são 
responsáveis pela organização aqui”,  (Nenei-
de Lima, Projeto de Assentamento Mulungu-
zinho, 2006)
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Além das seis mulheres do projeto produtivo, outras nove 
participam das atividades de organização do grupo e mobiliza-
ções do movimento feminista.

Com ação reconhecida em todo o assentamento, atuam na 
associação, contribuem com a formação do grupo de jovens, são 
convidadas pelas parceiras para representarem o assentamento 
nos eventos externos e exercem um importante papel na Coor-
denação Oeste de Mulheres Trabalhadoras Rurais.

Seus trabalhos com a produção agroecológica têm recebi-
do atenção especial dos meios de comunicação. Foram foco de 
diversas reportagens na mídia impressa e televisiva, ressaltando 
o potencial desbravador destas seis mulheres e a proposta alter-
nativa que a experiência representa para a região semiárida, sen-
do hoje reconhecida como uma das principais experiências em 
organização feminista e agroecologia no Rio Grande do Norte, 
inspirando outras agricultoras e agricultores para um olhar volta-
do para a organização, mobilização e a agroecologia.
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RELAÇÕES SOCIAIS DE SEXO, AVALIAÇÃO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS E PRONAF MULHER:  

BREVES CONSIDERAÇÕES

Maria da Conceição Dantas Moura

João Bosco Araújo da Costa

Introdução 

B
uscar entender o PRONAF Mulher, tentando des-
vendar seus impactos e dificuldades que persistem ao 
longo da sua implementação, requer perceber como 

as políticas de gênero foram institucionalizadas no Brasil. Para 
tanto, buscaremos nas teorias da avaliação de políticas públicas, 
subsídios capazes de auxiliarem teoricamente essa análise.
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O PRONAF Mulher foi lançado em 2003 dentro do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF). É uma linha de crédito direcionada para as mulhe-
res da agricultura familiar.  Sua criação teve o objetivo de atender 
a uma demanda histórica na pauta dos movimentos sociais e das 
mulheres.   É um financiamento para o desenvolvimento das ati-
vidades produtivas das mulheres e se constitui como mais uma 
linha de crédito para a família camponesa, sendo que, neste caso, 
somente a mulher pode ter acesso (ALVES, 2006).

Depois de oito anos de execução, o PRONAF Mulher pas-
sou por uma série de mudanças e ajustes, mobilizando mulheres 
de todo o país em busca do acesso. Os impactos na vida dessas 
mulheres já são reconhecidos. A partir desse programa, várias 
mulheres tiveram acesso pela primeira vez ao financiamento pú-
blico para iniciar ou fortalecer suas atividades produtivas. Outras 
conseguiram discutir o crédito e descobrir, por exemplo, que o 
PRONAF é para toda a família, e não só para “as atividades dos 
homens”, como é comumente conhecido nos assentamentos e 
comunidades rurais. Ao mesmo tempo, ainda é um programa de 
pouco acesso, considerando a população feminina no campo em 
relação ao número de contratos.

À luz da avaliação de políticas públicas, com uma aborda-
gem política e conceitual, buscaremos entender por qual motivo 
esse crédito não tem uma dimensão universal, apresentando di-
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ficuldades de acesso pelas mulheres, mesmo nos casos em que 
estas se encontram dentro dos critérios estabelecidos e ao mes-
mo tempo buscaremos perceber a efetividade da política para 
aquelas mulheres que acessaram o PRONAF Mulher.

O presente trabalho está dividido em três partes: a primei-
ra faz uma análise da política de gênero no Brasil, no interior do 
poder estatal; evidencia a institucionalização das desigualdades, 
a perpetuação do masculinismo na esfera da gestão pública e 
demonstra os avanços e limites dessa política, aprisionada na ins-
titucionalidade estatal.  

A segunda parte dialoga com as teorias da avaliação de po-
líticas públicas no campo político e conceitual, apontando em 
que marco teórico as considerações deste trabalho estão funda-
mentadas. Para tanto, utilizamos o conceito de avaliação política 
de Figueiredo e Figueiredo (1986), de avaliação de políticas pú-
blicas de Weiss (1975) e  Draibe (2001) e, por fim, buscamos a 
noção de avaliação de impacto de  Roche (2002) como forma de 
valorizar as mudanças ocorridas no local. 

Na terceira parte, buscamos conhecer o PRONAF Mu-
lher, da elaboração à sua execução, percebendo os impactos para 
aquelas que acessam e os entraves do programa para alcançar 
sua universalidade. Para isso, analisaremos dois documentos: o 
primeiro, um documento publicado pelo Núcleo de Estudos 
Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD), fruto de uma con-
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sultoria do MDA que analisou a experiência de acesso do PRO-
NAF Mulher da região Oeste potiguar; o segundo, uma tese de 
mestrado de  Zorzi (2008) que faz uma análise crítica do acesso 
do PRONAF Mulher no município de Ijuí (RS). Como subsídio 
empírico buscaremos auxílio no diagnóstico sobre a implemen-
tação das políticas públicas para a igualdade de gênero do MDA 
para mulheres rurais (Relatório Final), realizado pela Sempreviva 
Organização Feminista (SOF) e Centro Feminista 8 de Março 
(CF8) em 2010, e relatório de gestão da Assessoria Especial de 
promoção à igualdade Gênero Raça e Etnia (AEGRE). 

A política de gênero no Estado brasileiro 
O contexto neoliberal dos anos 1990 ocasionou o desmon-

te do Estado e um desencanto com a possibilidade das políticas 
de caráter universal e redistributiva. A elaboração de políticas 
que objetivasse a igualdade com distribuição de renda e o poder 
de protagonismo, neste caso das mulheres, tiveram um rebaixa-
mento ao status de políticas compensatórias (SILVEIRA, 2004)  
Uma perspectiva de política universal de igualdade sinalizava a 
construção de cidadania realmente democrática do ponto de vis-
ta da redistribuição, e isso se confrontava com o projeto neoli-
beral em curso. 

Por um longo período no Brasil, se coloca como principal 
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política de gênero a inclusão das mulheres. Isso se encontra nos 
discursos e na política do Estado em diferentes esferas (SILVEI-
RA, 2004). Mesmo considerando que uma política de inclusão é 
importante em um contexto excludente, isso não pode significar 
a restauração das políticas neoliberais de caráter compensatório 
sem uma articulação com a universalidade e que possibilite uma 
prática cidadã que fortaleça sujeitos sociais (SILVEIRA, 2004). 

Do nosso ponto de vista, incluir as mulheres e instrumen-
talizá-las como substitutas da ausência de políticas sociais cria 
uma armadilha para a construção de sua cidadania. Isso significa 
afirmar que o arcabouço da inclusão é insuficiente, já que nem 
sempre essas políticas visam alterar a lógica das desigualdades 
que colocam as mulheres em um papel de subordinação (SIL-
VEIRA, 2004).

Uma formulação de políticas públicas de gênero, bem 
como sua avaliação, requer recuperar o protagonismo das mu-
lheres e buscar um diálogo cotidiano com suas demandas. Neste 
sentido, recolocar as mulheres enquanto sujeitos das políticas, 
significa estabelecer espaços de debates para definir estratégias 
de transformação dos organismos de políticas para as mulheres 
nos governos democráticos. Essas interlocuções devem ter legi-
timidade para elaborar e negociar as pautas políticas e articular as 
políticas públicas prioritárias (SILVEIRA, 2004). 

Com isso, podemos afirmar que as políticas não são neu-
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tras e que o Estado mesmo quando não executa políticas para 
promover a igualdade de gênero, ele interfere nas relações so-
ciais de gênero. Por tanto, construir canais de interlocução com 
a parte interessada, neste caso as mulheres, em busca de atender 
a pauta política do setor é um elemento definidor para uma po-
lítica transformadora.

Existe uma notória comprovação de que as feministas têm 
conseguido incorporar as resoluções das políticas de gênero nos 
tratados internacionais. Como nos mecanismos das Organiza-
ções das Nações Unidas (ONU).  Porém, ainda existe um baixo 
grau de aplicação pelos governos das plataformas internacional-
mente acordadas nas instâncias de discussão e nos organismos 
internacionais, especificamente nos fóruns da Organização das 
Nações Unidas.

Neste sentido, as políticas de gênero têm como grande 
desafio, buscar apoio político nas diversas esferas do governo 
para a concretude das ações (SILVEIRA, 2004). Principalmente 
quando percebemos que os organismos institucionais respon-
sáveis pela política de gênero têm se institucionalizado com di-
ficuldades financeiras e de recursos humanos.  De acordo com 
estudos comparativos dos organismos institucionais nacionais 
na América Latina, pode-se perceber que essas instâncias têm 
características semelhantes e se confrontam com as mesmas 
limitações. Tendem a ter recursos humanos e financeiros limi-
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tados e inadequados para elaboração, execução e avaliação de 
políticas públicas; o espaço que ocupam, em geral, lhes fornece 
pouco poder no governo; seus canais de interlocução com a so-
ciedade civil e com o movimento de mulheres são insuficientes 
(ALVAREZ, 2004). 

No Brasil, a institucionalização da política de gênero tem 
história recente. Na transição democrática, nos anos 80, houve 
debates calorosos no movimento feminista. Neste período pre-
valecia o debate questionando se as feministas deveriam entrar 
e executar as políticas de gênero independente da conjuntura 
política do governo. As que defendiam essa posição afirmavam 
que era a forma mais eficaz de transformar a vida das mulheres.

Nesse período, especificamente nos governos do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), se constituí-
ram os conselhos da condição feminina. As críticas a esse con-
selho logo surgiram de forma contundente: os conselhos têm 
caráter híbrido, constituído por Estado e movimento. Essa com-
posição gera confusão do seu papel, já que se consolidou como 
um organismo de governo e consequentemente não exercia o 
papel de pressão e controle social. As críticas embasavam-se na 
ilegitimidade da representação; no fato dos conselhos não se 
constituírem como tendo poder deliberativo e nos entraves de 
implementação e dificuldades de recursos humanos e financei-
ros. Todas essas críticas foram protagonizadas pelas chamadas 
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feministas de esquerda, em sua maioria, filiadas ao Partido dos 
Trabalhadores (ALVAREZ, 2004).

Em resposta a essa política e como resultado do acúmulo 
do debate das feministas dos setores de esquerda, inaugurou-
-se no final dos anos 80, novas institucionalidades. O propó-
sito era criar organismos definitivamente estatais, com poder 
deliberativo e executivo, eliminando com a ambiguidade en-
tre movimento e Estado, gerada pelas instâncias dos governos 
anteriores e que, supostamente, dificultava a autonomia dos 
movimentos feministas e de mulheres. Essas novas institu-
cionalidades deveriam estar no poder executivo com diálogo 
constante com os movimentos sociais sem atrelá-lo ao Esta-
do; o orçamento próprio dentro da máquina estatal seria um 
requisito fundamental para fortalecer seu caráter de execução; 
além disso, exerciam um papel de assessoria, avaliação, e coor-
denação de todas as políticas relacionadas às mulheres (ALVA-
REZ, 2004). Mas, a maioria dos organismos de políticas para 
as mulheres estão distantes do poder central dos governos ou 
são marginalizados ou subordinados e, em muitos casos, não 
conseguem status de ministério. 

No Brasil, a maioria dos organismos responsáveis pela 
promoção das políticas para as mulheres estão vinculados à se-
cretaria de assistência social, em conjunto com as políticas para 
as minorias, consideradas excepcionais. Segundo Soares (2004), 
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não é por acaso que as coordenadorias estão neste espaço. O 
que é transmitido como mensagem para a sociedade é que ser 
mulher com direitos é excepcional, sendo apenas uma situação 
transitória. A ideia é de que a hierarquização de poder que existe 
entre homens e mulheres não se configura como algo estrutu-
rante na sociedade. 

Responsáveis pela elaboração e avaliação das políticas pú-
blicas para promoção de igualdade, estas instâncias também são 
responsáveis por aprofundar, difundir e garantir o pleno exer-
cício dos direitos das mulheres, com o propósito de alterar a 
situação de discriminação e melhorar sua qualidade de vida (SO-
ARES, 2004). 

Considerando a criação da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres em 2003, com status de ministério, podemos avaliar 
que existe uma intencionalidade de construir políticas estrutu-
rantes capazes de incidir sobre as relações desiguais de poder 
existentes na sociedade e considerar as mulheres enquanto sujei-
tos de direito. A construção do Plano Nacional de Política para 
as Mulheres, fruto de um amplo diálogo com os movimentos 
sociais de mulheres, amplia a legitimidade dessa política perante 
os espaços de poder no interior do governo.

No entanto, Sonia Alvarez (2004) pautando os desafios 
para essa política e para os organismos estatais, afirma que há 
uma diferença crucial na intencionalidade política expressada 
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nos governos ditos de esquerda em fortalecer a cidadania e 
promover o direito das mulheres. Segundo a autora, citando 
Goetz (2003), a presença ou a ausência de vontade política em 
si não supera o problema da institucionalização das desigualda-
des de gênero e dos privilégios masculinistas na esfera pública 
(2004). Em certa medida, isso explica a profunda resistência 
que gestoras feministas enfrentam ao tentarem negociar recur-
sos e políticas que promovam a igualdade. Para além das leis 
de negociação dos recursos no primeiro escalão, essas gestoras 
duelam com as funcionárias e funcionários do quinto escalão 
do governo que dificultam procedimentos simples do cotidia-
no. Essa profunda institucionalização das desigualdades de gê-
nero explicam várias das dificuldades e impedimentos de se 
instituírem políticas estruturantes (ALVAREZ, 2004). Neste 
contexto, o êxito da política de gênero, mesmo em governo 
com intencionalidade política, depende, em certa medida, da 
capacidade das gestoras feministas em negociarem do primei-
ro ao quinto escalão, tentando driblar a burocracia gigantesca, 
fortalecida pela institucionalidade do masculinismo na gestão 
pública.
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Avaliação de políticas públicas: marco conceitual
As políticas públicas e os programas sociais devem ter 

como meta melhorar a vida das pessoas (FIGUEIREDO; 
FIGUEIREDO, 1986). Já para Sen (2000), as políticas pú-
blicas têm como finalidade a expansão das capacidades das 
pessoas. Para Sen (2000), remover as privações vai além das 
questões econômicas de auferir renda. A política pública é, 
para o autor, uma das condições para promover o desen-
volvimento e que  deve expandir as capacidades individuais 
das pessoas que precisam ascender a direitos. As privações 
são as necessidades de liberdade, como pobreza e tirania, 
carência de oportunidade econômica, negligência dos servi-
ços públicos e a intolerância de um Estado repressivo. Essas 
privações de capacidades podem se materializar em: morte 
prematura, subnutrição, morbidez, analfabetismo, privações 
de direitos econômicos.  É a partir dessas premissas que fa-
remos algumas considerações avaliativas do programa PRO-
NAF Mulher, tentando evidenciar um rigor metodológico na 
avaliação de políticas públicas e utilizando as ferramentas de 
investigação de forma precisa e objetiva.

Considerando as teorias da avaliação de políticas públi-
cas podemos afirmar que a avaliação ou a investigação ava-
liativa é uma forma de ampliar a racionalidade das decisões, 
já que essas podem proporcionar informações objetivas re-
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ferentes aos resultados dos programas e, consequentemente, 
transformarem-se em direcionamentos para decisões sobre o 
planejamento para novas ações, elaboração e reelaboração de 
novos programas (WEISS, 1975). As avaliações são constitu-
ídas por teorias e técnicas científicas utilizando ferramentas 
de investigação que tornam mais precisos os processos de 
julgamento. Para alcançar esse objetivo é necessário estabe-
lecer critérios claros e específicos de acordo com o campo de 
pesquisa encontrado (WEISS, 1975). 

A avaliação de políticas, segundo Weiss (1975), é a 
comparação entre o que é e o que deveria ser, verificando se 
o programa está alcançando ou não os objetivos e as metas 
propostas. O critério de perda comparativa e de investigação 
da ação prática é o que distingue esse tipo de investigação 
dos demais. Há muitos tipos de programas e disto dependerá 
o tipo de avaliação que será feita: alcance, dimensão, duração, 
clareza e especificidades do programa, complexidade e dura-
ção do período abrangido pelas metas e o grau de inovação. 

Para compor um marco conceitual das considerações 
sobre o PRONAF Mulher, consideramos fundamental fazer 
observações sobre a avaliação política do programa. Neste 
sentido, recorremos aos escritos de Figueiredo e Figueiredo 
(1986), que nos dará subsídios para compreender em que 
medida esse programa tem uma noção estruturante de trans-
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formações, neste caso específico, das relações sociais de gê-
nero, no sentido da transformação. 

Segundo Figueiredo e Figueiredo(1986), tradicional-
mente, a análise de políticas públicas tem como principal 
preocupação o estudo das tomadas de decisões: especifica-
mente os fatores que influenciam no processo da tomada de 
decisão. Desta forma, as várias experiências de estudo nessa 
área, sofrem do chamado neutralismo. Isso quer dizer, es-
tuda a eficácia das políticas subestimando ou rejeitando seu 
conteúdo (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).

Pensando dessa forma, neutralista e cartesiana, os pro-
cessos de avaliação são definidos com o objetivo de perceber, 
principalmente se as metas foram atingidas, quais os custos, 
quais os efeitos positivos ou negativos, previstos ou não pre-
vistos. Para que dessa forma, possa subsidiar as tomadas de 
decisões de novos rumos da política ou mesmo de seguir 
com o atual status da implementação.  

No entanto, avaliar é imputar importância ou atribuir valor 
(FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986), definindo se os fatos 
são benéficos ou maléficos. Dessa forma, a avaliação política 
conduz a aferição de valor das políticas, às suas decorrências, às 
instâncias institucionais em que elas são elaboradas, implemen-
tadas e aos atos que pretendem modificar o conteúdo dessas  
políticas. Neste sentido, se faz necessário estabelecer critérios  
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avaliativos capazes de aferir porque as políticas são aquelas 
definidas e não outras. Já que a definição de uma política en-
volve princípios e concepções, sendo necessário considerar 
que avaliação de uma política “terá sempre um caráter com-
plexo e controverso” (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, 
p.108). 

Para tanto, avaliar uma política requer munir-se das teorias 
e construir métodos e técnicas consistentes capazes de desven-
dar os resultados, fazendo uma comparação entre o planejado e 
o executado, aferindo os frutos obtidos. Porém, também é fun-
damental analisar em que medida essa política foi elaborada. Por 
que esta e não outra. Em que ideologia se insere tal política. 
Dessa forma, pode-se ter uma visão de avaliação ampla capaz 
de perceber as diversas dimensões de uma avaliação de políticas 
públicas.

Segundo Draibe (2001), as políticas públicas ou os progra-
mas sociais têm vida. Nascem, crescem, transformam-se, refor-
mam-se. Algumas vezes estagnam, às vezes acabam.  Transita 
com os elementos de um ciclo vital, um processo de desenvol-
vimento, de maturação. Esse ciclo é o objeto das avaliações de 
processos. Em contrapartida, as políticas e os programas tam-
bém têm corpo e alma (DRAIBE, 2001). 

O campo onde se debatem e elaboram as políticas e pro-
gramas devem ser analisados como um campo de interesses e 
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conflitos de ideias (DRAIBE, 2001). A implementação de uma 
política pública ou de um programa precede uma elaboração e 
segue direções e prioridades. Os agentes que conduzem e imple-
mentam, constroem  estratégias, escolhas e decisões que influen-
ciam na política. Neste sentido, é possível identificar as estraté-
gias de implementação em cada política ou programa (DRAIBE, 
2001). 

A avaliação dos efeitos de uma ação deve considerar 
a ação desenvolvida, neste caso o programa desenvolvido 
(PRONAF Mulher) e o contexto da execução, analisando 
como e de que forma os fatores externos ao programa in-
fluenciam direta ou indiretamente na execução. Neste caso 
específico, por exemplo, a influência das relações de poder 
entre homens e mulheres pode dificultar o acesso das mulhe-
res ao crédito. A inter-relação entre a ação e o contexto que o 
programa está sendo implementado é o que vai dimensionar 
a densidade da mudança (ROCHE, 2002). 

A avaliação de política pública amplia as suas pers-
pectivas conceituais quando passa a ser avaliada como um 
processo que deve remover as principais fontes de priva-
ção da população, para que estas pessoas possam se tor-
nar, também, agentes da concretização do desenvolvimen-
to (SEN, 2000). Essa situação se consolida, quando as 
pessoas ampliam suas liberdades e passam a ser o elemento 
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constituinte da ação do poder público. No caso específico das  
mulheres rurais, sua incorporação como usuárias e destinatárias da 
política pública é historicamente recente, datada do início do sécu-
lo XXI (BUTTO, 2011). Nesse contexto, com a incorporação das  
mulheres como destinatárias da política pública suas capacidades 
foram ampliadas.

Neste sentido, a avaliação de políticas públicas deve ser vista 
se ela promove ou não o desenvolvimento ou seja, se  promove  o 
conjunto de liberdades reais que as pessoas desfrutam e a expansão 
das suas capacidades de levar o tipo de vida que valorizam. Essas  
capacidades podem ser aumentadas pela política pública (pro-
moção de igualdade), tentando alterar as desigualdades ocasiona-
das por uma sociedade de economia de mercado e de uma visão 
de desenvolvimento androcêntrico.  

Na abordagem das capacidades, como já citado, a vanta-
gem individual é julgada pela capacidade de uma pessoa para 
fazer coisas que ela valoriza. Ou seja, o valor das coisas está nas 
condições que cada indivíduo possui para atribuir aquele valor, 
de acordo com suas prioridades sociais de sobrevivência.

O importante é perceber que a liberdade seria central para 
o processo de desenvolvimento, por duas razões: 1) razão avalia-
tória - a avaliação de progresso tem de ser feita verificando-se se 
houve aumento das liberdades das pessoas; 2) a razão da eficá-
cia - a realização do desenvolvimento depende inteiramente da 
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condição de agentes das pessoas. 
No caso da avaliação de políticas públicas direcionadas a 

promover a igualdade entre homens e mulheres, é importante 
considerar os elementos já mencionados e as especificidades das 
políticas de gênero desenvolvidas até então no Brasil partindo da 
agenda das agentes envolvidas. 

A agenda de luta das mulheres do campo e os progra-
mas sociais ofertados para as mulheres rurais através do  
Ministério do Desenvolvimento Agrário

No Brasil, o movimento das mulheres no campo tem 
protagonizado a luta pela autonomia econômica. Disso decor-
rem outras reivindicações como acesso à propriedade da terra 
e a luta por reforma agrária. A Marcha das Margaridas desde 
sua primeira edição, em 2000, reivindicou do governo o acesso 
igualitário à terra na reforma agrária, à assistência técnica e ao 
crédito. Movimentos como Movimento das Mulheres Campo-
nesas (MMC) e Mulheres do Movimento dos Sem Terra (MST) 
também protagonizam a luta das mulheres rurais do Brasil. Te-
mas como o crédito, reforma agrária e soberania alimentar são 
bandeiras desses movimentos, que objetivam mudanças estru-
turais. 

Na agenda das mulheres do campo, é importante ressal-
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tar que nos diversos setores políticos, há a construção de uma  
plataforma capaz de contemplar a pauta específica e as mudanças 
estruturantes. O tema da reforma agrária e a crítica ao latifún-
dio, a questão ambiental e da água, a ampliação da infraestrutura  
no campo e a garantia de políticas públicas, tais como saú-
de e educação, são partes de sua agenda. Um aspecto muito  
positivo é que não invisibilizam a questão da violência sexista, 
nem as reivindicações por igualdade entre homens e mulheres 
(FARIA 2009). 

Em resposta a essas demandas, o governo brasileiro, 
através do Ministério do Desenvolvimento Agrário cria em 
2003, a Assessoria Especial de Promoção à Igualdade de Gê-
nero, Raça e Etnia (AEGRE). O objetivo da AEGRE é efe-
tivar o desenvolvimento de políticas públicas que promovam 
os direitos econômicos das trabalhadoras rurais. O apoio à 
produção, o acesso à terra e à cidadania são ações promovidas 
por essa assessoria.  Em consonância com seus objetivos de 
estimular a autonomia econômica das mulheres, em 2003, a 
AEGRE criou a linha de crédito para as mulheres rurais, o 
PRONAF Mulher. 

De acordo com documentos do governo, em 2003 se ini-
cia uma nova institucionalidade no que se refere às políticas 
para as mulheres, caracterizada pela participação social, quali-
ficação dos programas existentes e criação de novas políticas 
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públicas para a efetivação da cidadania e promoção da autono-
mia econômica das mulheres trabalhadoras. As ações desen-
volvidas pela AEGRE/ MDA contemplam os direitos à terra, 
documentação civil, crédito, assistência técnica, apoio à orga-
nização produtiva e enfrentamento à violência contra a mulher 
do campo.

Considerações avaliativas sobre o PRONAF Mulher 
O PRONAF, criado em 1996, constitui-se como uma res-

posta a demanda dos movimentos do campo dos anos 90, em 
especial a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (CONTAG) e o departamento rural da Central Única 
dos Trabalhadores  (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 
2004). Estrutura-se em dimensões importantes: descentraliza-
ção, participação e estabelecimento de parcerias.

O PRONAF constitui-se em um aporte financeiro para 
a agricultura familiar, configurando-se como principal linha 
de crédito para a implantação, investimento e custeio nas 
áreas de reforma agrária e comunidades rurais. Desde a sua 
criação, os homens, tradicionalmente vistos como “chefes de 
família” e responsáveis pela administração da renda, foram 
o principal público de acesso. Os dois gráficos que seguem 
confirmam essa afirmação. Percebe-se que, seja em número 
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de operações do crédito, seja em montantes do empréstimo, 
ainda persiste a desigualdade.

Gráfico 1- PRONAF- Número de operação por sexo
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       Fonte: Relatório de gestão AEGRE (2003-2006).

Gráfico 2 – PRONAF - Estimativa do montante por sexo  
(Valores em R$ - Bilhão) 
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Já o PRONAF Mulher, lançado em 2003, é uma linha de 
crédito do PRONAF destinado às mulheres trabalhadoras rurais, 
com o objetivo de promover a autonomia e melhoria da posição 
das mulheres no interior das famílias e nas comunidades em que 
vivem. No período de 2003 a 2009, foram concedidos mais de 37 
mil contratos e 236 milhões de reais foram emprestados. 

O acesso das mulheres às demais linhas do PRONAF garan-
tiu a celebração de 1 milhão e 944 contratos que representam um 
volume de mais de 5 bilhões e 953 milhões de reais. Passados oito 
anos, ainda persiste entraves de acesso e, ao mesmo tempo, ob-
serva-se impactos na vida das mulheres que acessaram o crédito. 

Neste sentido, o PRONAF Mulher surge como uma alter-
nativa para potencializar os grupos produtivos. Como se percebe 
nos exemplos da articulação do GT Gênero e Crédito no Rio 
Grande do Norte, viabilizando o acesso das mulheres da região 
Oeste do estado potiguar, e no expressivo acesso das mulheres 
no estado.

Porém, a eficácia de sua contribuição para a autodetermi-
nação das mulheres só acontecerá com a articulação contínua de 
suas diversas instâncias, tanto por representantes governamen-
tais, quanto dos movimentos de mulheres, garantindo assim que 
a sua execução beneficie de fato o público ao qual é destinado. 

Quando falamos eficácia, entendemos a definição de Draibe 
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(2001), ao argumentar que a eficácia diz respeito à relação entre 
características e “qualidades” dos processos e sistemas de imple-
mentação e os resultados a que se chega. Portanto, a articulação 
local com os diversos atores no processo de implementação do 
PRONAF Mulher, se constitui enquanto um fator de ordem ins-
titucional que opera como condicionante positivo ou negativo do 
desempenho do programa (DRAIBE, 2001).    

O PRONAF Mulher no contexto de implementação
O PRONAF Mulher se insere na definição de políticas de 

promoção à igualdade entre homens e mulheres, portanto deve 
ser avaliada por duas vertentes teóricas: a literatura da avaliação 
de políticas públicas e as discussões das teorias feministas sobre 
a institucionalização das políticas de promoção à igualdade.

 Um fato que se sobressai, quando confrontamos os dados 
gerais de acesso, são as regiões que conseguiram maior número 
de acessos ao PRONAF Mulher, sendo exatamente as regiões 
que registram um histórico mais largo de experiências voltadas 
para a organização das mulheres. Outras características que apa-
recem como determinantes são: a capacidade de articulação en-
tre atores envolvidos e o nível de comprometimento dos gesto-
res locais, no que se refere à questão da igualdade entre homens 
e mulheres no meio rural.
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Gráfico 03 – Número de contratos- Pronaf Mulher por Região

      

Fonte: Relatório de gestão AEGRE (2003-2006).

As regiões com pouca ou nenhuma participação na 
obtenção do crédito apresentam uma desarticulação entre 
movimentos de mulheres, organizações governamentais e não 
governamentais e assistência técnica, podendo esses elementos 
justifi car a não efetivação da política em alguns lugares. 

De acordo com o diagnóstico das políticas públicas feito 
pela SOF/CF81 em 86 territórios da cidadania em todos os 
estados do Brasil, as mulheres têm maior informação sobre o 
Pronaf  Mulher justamente nas regiões onde existe uma maior 
organização social.

1 Centro Feminista 8 de Março (CF8);  Sempre Viva Organização Feminista 
(Sof). Ambas ONG feminista com sede em  Mossoró/RN e São Paulo/SP, 
respectivamente.
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Quadro 1 – Como conheceu o Pronaf Mulher
COMO CONHECEU O PRONAF MULHER Nº %

Meios de comunicação
Site do MDA (internet
Serviço/empresa de assistência/assessoria técnica
Sociedade civil (Sindicato de Trabalhadores/as rurais, 
Movimento Social (misto), Movimento de Mulheres, ONG, 
Cooperativa/Associação ou Grupo Produtivo)
Banco
Familiares 
Amigos 
Outros

54
15
23

294
6
5
4

94

10,9
3,0
4,6

59.4 
1,2
1,0
0,8

19,0

TOTAL 495 100,0
Fonte: Diagnóstico das políticas públicas feitos pela SOF/CF8.

Deste fator, decorrem outros subsequentes. Os dados 
apontam a necessidade de maiores investimentos por parte 
de todos os setores envolvidos em formação, divulgação, 
capacitação e organização. A tímida interferência das delegacias 
do MDA, a falta de apoio local aos programas básicos, como 
os de documentação, as ações isoladas e a falta de um trabalho 
estruturado na perspectiva de gênero no local são considerados 
elementos limitadores do acesso. 

Nos processos de implementação do PRONAF Mulher, 
o difícil caminho até o crédito acontece não apenas por falta de 
informação, documentação e assistência quando da tomada dos 
encaminhamentos necessários, mas devido, em muitos casos, 
além da necessidade de superar todos esses entraves operacionais, 
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as mulheres precisam lidar com a falta de reconhecimento e o 
desdém da assistência técnica responsável e dos representantes 
das agências bancárias, que continuam a percebê-las dentro de 
uma lógica patriarcal. 

Há entraves no acesso que são comuns nos diversos 
estados. A maioria deles se referem às dificuldades em trabalhar 
as temáticas específicas das mulheres e as precárias relações 
de articulação entre os diversos atores e atrizes envolvidos 
nos diferentes processos que culminam com a execução do 
programa. O fato do Pronaf  Mulher não estruturar uma 
proposta de avaliação de políticas públicas no processo de sua 
elaboração e implementação, dificulta a sua eficácia, já que 
alguns dos objetivos de uma pesquisa de avaliação é detectar 
dificuldades, obstáculos e produzir recomendações, as quais 
possibilitem corrigir os rumos do programa ou disseminar lições 
e aprendizagem (DRAIBE, 2001).

O MDA já construiu várias iniciativas para superar 
dificuldades de articulação entre sociedade civil e governo. 
As Cirandas de Crédito promovidas pela AEGRE/MDA, no 
intuito de desencadear processos de mobilização, dos diversos 
setores envolvidos, em torno do Pronaf  Mulher, são citadas 
pelos estados como uma iniciativa importante para promover 
a articulação entre sociedade civil e governo.  Ao todo, foram 
realizadas seis cirandas, em diferentes estados, contemplando as 



142  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas

diversas regiões do país. Nelas, houve a oportunidade inicial de 
articular, à intervenção do MDA, setores da sociedade civil e 
gestores locais diretamente vinculados à temática. 

Mais recentemente, os territórios da cidadania2 se 
constituem como espaços importantes de articulação para 
impulsionar as políticas públicas. Para as trabalhadoras rurais a 
AEGRE/MDA desenvolveu ações de articulação para o acesso 
em 86 territórios. 

Com a definição de mobilização dos atores e parcerias, 
podemos perceber uma clara estratégia de implementação. 
Segundo Draibe (2001), essas estratégias muitas vezes são 
escolhidas, considerando primordialmente, as decisões acerca de 
características ou dimensões de processo. Perceber as estratégias 
de implementação é importante para a avaliação de processo, que 
deve envolver também a avaliação das estratégias que orientaram 
a implementação, aferindo em que medida tiveram ou não êxitos, 
garantiram ou dificultaram o sucesso do programa (DRAIBE, 
2001). As cirandas de crédito e a discussão da pauta das 
mulheres nos territórios da cidadania podem ser consideradas,  
 
 

2 O Territórios da Cidadania tem como objetivos promover o desenvolvimento 
econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma 
estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. A participação social e a 
integração de ações entre Governo Federal, estados e municípios são fundamentais 
para a construção dessa estratégia.
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como uma construção de estratégia que minimizou a dificuldade 
de acesso diagnosticada pelas mulheres.

Vejamos o quadro demonstrativo da fala das mulheres 
relatando sobre as dificuldades de acesso ao PRONAF Mulher:

Quadro 2 - Dificuldades das mulheres para acessarem o PRONAF Mulher
DIFICULDADES DAS MULHERES PARA 

ACESSAREM O PRONAF MULHER
Nº %

Falta de informação de como proceder ou onde ir
Não possuir todos os documentos para o acesso
A discordância dos maridos
Dificuldade de transporte/locomoção para ir ao local 
de atendimento
Acham as informações do atendimento confusas e 
desistem de acessar
Medo de não conseguir pagar a dívida
Descobrem que os maridos já haviam pedido crédito 
e não podem contrair outra dívida
Falta de quem elabore o projeto
Falta de qualidade/consistência aos projetos 
elaborados
O banco recusa com alegação de inadequação do 
projeto às suas normas
Demora para liberação do crédito e desistem de 
acessar
Outras

269
103
84

48

108
141

115
117

39

63

46
127

21,3
8,2
6,7

3,8

8,6
11,2

9,1
9,3

3,1

5,0

3,7
10,1

TOTAL 1.260* 100,0
(*) As mulheres apontaram mais de uma dificuldade, razão pela qual o 
número de ocorrências é superior ao nº de entrevistadas. 
Fonte: Diagnóstico das políticas públicas feitos pela SOF/CF8.
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Entretanto, de um lado, observamos que em alguns 
municípios, os bancos dificultam o acesso ao PRONAF 
Mulher ou afirmam que o crédito deve ser discutido com toda 
a família, “numa perspectiva de unidade familiar”. Do outro, 
observamos a assistência técnica marginalizando as atividades 
pensadas e realizadas pelas mulheres. Sobre esse entrave é 
importante relembrar o que diz Draibe (2001) quando afirma 
que as políticas públicas são decididas e elaboradas para pessoas, 
são dirigidas às pessoas, são gerenciadas e implementadas 
para pessoas. Os valores das pessoas que animam as políticas 
também podem influenciar essas políticas, já que muitas vezes, 
se movem, segundo seus valores, seus interesses, suas opções, 
suas perspectivas, que não são consensuais, nem muito menos 
unânimes, como sabemos (DRAIBE, 2001). 

O que nos leva a concluir que antes de buscar possíveis 
ações facilitadoras dos processos operacionais de acesso ao 
crédito, precisamos estar atentos aos problemas sócio-estruturais 
anteriores a estes, causados pelo sexismo nas políticas públicas 
que contamina todos os setores de nossa sociedade.

Para melhor compreensão desta dinâmica, agrupamos 
as dificuldades em dois tipos de entraves: estruturantes e 
operacionais e entendendo a relação de ambas como recíproca. 
A primeira está relacionada com as questões das desigualdades 
de gênero e a segunda é decorrente da naturalização e ausência 



144  |  Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas   Economia Feminista – Mulheres rurais e políticas públicas  |  145   

da percepção das desigualdades no processo de implementação 
e avaliação de políticas públicas.           

Como entraves estruturantes, vemos principalmente 
problemas em relação à percepção da mulher no mundo público, 
onde ainda é vista comumente como mãe, filha ou mulher de 
agricultor e não como agricultora. A distinção entre homens 
e mulheres é construída socialmente, priorizando os homens 
na esfera produtiva e as mulheres na esfera da reprodução. 
As atividades realizadas pelos homens têm um valor social 
de superioridade em relação a das mulheres. Desta forma, a 
socialização dos homens e das mulheres é determinada pela 
divisão sexual, que, por sua vez, define as responsabilidades na 
esfera pública e na esfera privada (KERGOAT, 2009). 

Em alguns casos, mesmo quando a assistência técnica 
declara-se ciente das desigualdades de gênero, o trabalho 
das mulheres é tido como algo separado das questões “mais 
importantes”, reiterando-se as dicotomias produção/homens-
reprodução/mulheres. Isso repercute também na elaboração 
e gestão dos projetos por parte da assistência técnica e das 
associações rurais. Um exemplo de entrave estruturante reside na 
própria natureza do Estado brasileiro, visto que o Pronaf  Mulher 
é um crédito e que, portanto, o código civil não permite o acesso 
das mulheres cujo cônjuge homem apresente inadimplência 
com empréstimos feitos anteriores, sendo estas submetidas ao 
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atrelamento de uma dívida que não contraíram.
De todos esses problemas, decorre o temor das mulheres 

de se endividarem ou de terem que lidar com instituições, tais 
como bancos e órgãos governamentais, identificadas com a 
figura masculina, principalmente no universo rural. 

Quanto às dificuldades operacionais, enxergamos nelas 
o reflexo dos dilemas ocasionados pelas desigualdades sociais. 
Consiste na rigidez da burocracia e no descompromisso das 
agências operadoras. Os bancos alegam que “não têm a função 
de informar” nem “são pautados pela especificidade”. Como 
exemplo disso, temos o Sistema de Elaboração e Análise de 
Projetos (SEAP) utilizado pelo Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB), cuja planilha serve à elaboração de todos os programas 
incluídos no Pronaf, inclusive o Pronaf  Mulher. Um sistema, 
muitas vezes não condizente com a realidade produtiva 
das mulheres. Associado diretamente a essa questão está o 
desconhecimento e descrédito da política por parte dos (as) 
técnicos (as) que a operam.

As mulheres que adquiriram o crédito:  considerações 
sobre avaliação de impacto

Se considerarmos em números de acesso perceber-se que 
o Pronaf  Mulher não conseguiu se consolidar como uma política 
universalizante. No entanto, existem várias experiências de acesso 
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que devem ser consideradas, já que segundo Weiss (1975), em 
qualquer avaliação deve-se estabelecer parâmetros em números 
ou percentuais, por exemplo, para indicar previamente o que será 
considerado sucesso ou fracasso de uma meta esperada (WEISS, 
1975). Neste caso, podemos considerar sucesso o número de 
mulheres que acessaram o crédito e conseguiram transformá-lo 
em um importante fator de fortalecimento de suas capacidades. 
No entanto podemos considerar fracasso as dificuldades não 
superadas de acesso ao crédito.

As mulheres rurais aumentaram seu rendimento entre 
2004 e 2006 em 31,5%, isso se deve a vários fatores, entre 
eles o PRONAF3 (BUTTO, 2009). Mesmo considerando as 
dificuldades de mensurar rendimentos no meio rural, existe 
um consenso entre os atores políticos que o PRONAF, e neste 
caso, o PRONAF Mulher, contribui para a melhoria de renda 
no meio rural. 

No âmbito familiar, segundo Zorzi (2008) as mulheres 
tiveram um aumento na sua autoestima e uma realocação de seu 
lugar no interior da família, pois o PRONAF Mulher contribuiu  
para as mulheres se sentirem capazes de gerir os processos de seu 
trabalho, financiamento, produção, comercialização e melhorar  

3 Além do PRONAF, outros programas contribuíram com o recebimento de 
renda das mulheres como: elevação do salário mínimo, aposentadorias, pensões, 
programa Bolsa Família e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
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a qualidade de vida da família. O fato de elas conseguirem 
contribuir para pagar a dívida do marido e da família, as colocam 
em uma situação de respeito no seu interior.

O recurso obtido com o melhoramento da produção 
em grande medida foi gasto com o melhoramento do mundo 
doméstico e com o fortalecimento da unidade produtiva. Há 
relatos, ainda,  que com os devidos investimentos do PRONAF 
Mulher, foi possível evitar a migração campo cidade (ZORZI, 
2008). 

O PRONAF Mulher contribui para o desenvolvimento 
local, entendido como capacidade, liberdade e oportunidade que 
cada pessoa tem para contribuir com o seu bem estar e o da 
coletividade (SEN, 2000) e especificamente, na vida das mulheres. 
É importante nos reportar a Roche (2002), quando define o que 
é o impacto. Para ele são resultados e mudanças ocorridas na 
vida das pessoas de forma significativa e duradoura, causada 
por determinada ação (ROCHE, 2002). Neste sentido, no caso 
específico das mulheres que acessaram o PRONAF Mulher, é 
visível que causou impacto na vida delas e na comunidade. 

Nos relatos das mulheres que obtiveram o crédito 
através do PRONAF Mulher, contidos no documento da 
consultoria contratada pelo MDA, podemos perceber que em 
geral elas se sentem responsáveis pelo empreendimento que 
ora estão iniciando, vendo-se como um exemplo que precisa 
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dar certo, tendo em vista serem as primeiras mulheres da 
região a acessarem o PRONAF Mulher. Além disso, essas já 
conseguem se perceber como donas dos seus negócios e que 
o acesso ao PRONAF já tem dado resultados no processo de 
autonomia das mulheres.  Neste sentido, podemos considerar 
que existe, em certa medida, efetividade na implementação 
do PRONAF Mulher, considerando o termo definido por 
Figueiredo e Figueiredo (1986). A efetividade de uma política 
social transita entre a avaliação política da política implementada 
e a avaliação do impacto de seus resultados. Não basta verificar 
se os objetivos desejados foram alcançados. É necessário avaliar 
se esta nova situação, à luz de alguns princípios de justiça 
social, minimamente aceitos, é positiva (ALVES, 2006). Neste 
sentido, a avaliação da efetividade exige uma avaliação política 
da mudança (FIGUEREDO; FIGUEREDO, 1986). De acordo 
com os dois documentos analisados, as várias mulheres que 
acessaram o crédito alteraram sua condição no interior da família 
e da sociedade e que, portanto, sua execução teve, em algumas 
realidades, efetividade.

Ainda buscando compreender a efetividade desse programa 
podemos afirmar, segundo os documentos, que existem dois 
elementos que indicam sua efetividade, que são os indicadores de 
capital social (DRAIBE, 2001), que promove confiança através das 
redes sociais, ampliando apoios,  possibilidades e fortalecimento 
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de  sistemas associativas e organizacionais; o segundo elemento 
é o nível de satisfação das gestoras feministas que desejam 
politicamente que as mulheres ampliem seus direitos, bem como 
a satisfação das mulheres, “usuárias” do PRONAF Mulher e de 
grupos de interesse.

Considerações finais
O processo de implementação das políticas de promoção à 

igualdade entre homens e mulheres ainda é uma realidade recente 
no nosso país. Seu desenvolvimento duela com as relações 
desiguais de gênero institucionalizadas no poder público.

A criação do PRONAF Mulher enquadra-se em uma 
política de promoção à igualdade entre homens e mulheres, já 
que o seu acesso possibilita a ampliação da autonomia pessoal 
e da auto-sustentação das mulheres, de forma a fortalecer o 
rompimento com os círculos de dependência e subordinação 
a que estão submetidas (GODINHO, 2004). Deste feito, esse 
programa sofre as consequências de um estado burocratizado 
e sexista. Já que o estado não é neutro e mesmo quando não 
desenvolve programas de igualdade, está assumindo a sua 
posição de concordância com o status quo das relações desiguais 
de gênero.  

Especificamente sobre a implementação do programa, 
verifica-se que apesar do aumento no número de contratos de 
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financiamento acessado por mulheres, existe ainda um número muito 
elevado de mulheres e de unidades familiares sem remuneração ou 
com baixa renda. Além disso, de acordo com o diagnóstico CF8/
SOF é elevado o número de mulheres que trabalham na produção 
de origem rural sem auferição de rendimento.

Do ponto de vista dos impactos na vida das mulheres que 
acessaram o programa, é pertinente afirmar que as beneficiárias 
ampliaram suas capacidades como agentes do desenvolvimento, 
seja no interior da família, seja na comunidade.

As mulheres que acessaram o PRONAF Mulher, analisadas 
nos documentos estudados (ZORZI, 20084), especificamente os 
projetos gerenciados por mulheres, constata-se uma ampliação 
do seu poder, seja na sua autoestima ou no lugar que ocupa no 
interior da família e na comunidade. O acesso ao PRONAF 
Mulher contribuiu para o desenvolvimento local e para a 
ampliação das capacidades das mulheres desenvolverem suas 
potencialidades (SEN, 2000). No entanto, isso não alterou a 
divisão sexual do trabalho (KERGOAT, 2009). Permanecendo 
ainda na comunidade e na família a hierarquia entre as atividades 
ditas masculinas e as atividades femininas.

Enfrentar as desigualdades entre homens e mulheres é um 
pré-requisito para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Os 

4 Documento publicado pelo NEAD
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fatores como sexo, classe, raça, etnia, religião, idade, habilidade 
ou inabilidade são elementos heterogêneos que as comunidades 
possuem e qualquer avaliação de impacto deve considerar essa 
questão (ROCHE, 2002). Neste sentido, para as mulheres que 
acessaram o PRONAF Mulher percebe-se que ocorreram 
mudanças significativas nas suas vidas a partir de uma ação 
desenvolvida (ROCHE, 2002). 

Considerando os dados de acesso, o PRONAF Mulher 
ainda necessita construir um processo de avaliação com o 
propósito de ampliar a capacidade de fortalecimento dos 
resultados positivos e considerar os aspectos negativos, visando 
sua reestruturação e consequentemente fazer modificações 
necessárias à continuidade do programa (WEISS, 1975).

Para um pleno desenvolvimento do programa se faz 
necessária a estruturação da investigação avaliativa (DRAIBE, 
2001), capaz de contribuir com as proposições necessárias de 
reformulações para construir recomendações de superação dos 
entraves e ampliar o número de acessos de forma a transformá-
lo em uma política universalizante.
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A AÇÃO DO CENTRO FEMINISTA 08 DE MARÇO 
NO COMBATE À VIOLÊNCIA SEXISTA: 

UM BREVE HISTÓRICO 

Maria da Conceição Dantas Moura

Ana Paula Sales Pacheco

A
criação do Centro Feminista 8 de Março – antes 
chamado  Centro da Mulher 8 de Março – repre-
sentou uma importante conquista para as mulhe-

res e para a cidade de Mossoró, pois passou a ter um espaço de 
auto-organização e defesa dos direitos das mesmas. Sua funda-
ção, em 1993, foi marcada pelo combate à violência doméstica 
e sexista. No mesmo ano, a cidade comemorava a implantação 
da delegacia da mulher, o que colaborou por legitimar e forta-
lecer o CF8.
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O foco de atuação era inspirado na experiência do movi-
mento feminista brasileiro, que reivindicava do poder executivo 
a criação de delegacias, casas de abrigo e centros de referência. A 
abordagem tinha como pano de fundo a ideia de que a denúncia 
leva à punição. Durante muitos anos, a principal ordem do mo-
vimento foi “O silêncio é cúmplice da violência”.  

Em 1995, o CF8 participou do processo de preparação 
da IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, organizada pelas 
Nações Unidas na cidade de Pequim (China), que almejava como 
ideários a “Ação para a Igualdade, Desenvolvimento e Paz”.

Nesse período, as ações contra a violência, organizadas 
pelo CF8, coincidiram com os temas pautados na Conferên-
cia. Um exemplo disso foi a realização do 1º Congresso de 
Mulheres de Mossoró e Região1 e do “Tribunal da Violên-
cia”, realizados em março de 1996. O Tribunal foi organiza-
do a partir de vários relatos de mulheres sobre situações de 
violência por elas vivenciadas. Diversos casos foram julgados  
simbolicamente, desde a violência praticada por médicos ao  
espancamento e abuso em situações de prostituição, como 
também no depoimento de familiares das vítimas assassina-
das, entre outros.

1 O primeiro congresso foi o evento das comemorações de 08 de Março de 1996 
e teve como referência para sua realização a conferência em Pequim, realizada em 
1995.
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No final do primeiro Congresso se fortaleceu entre as 
sócias do CF8 a ideia de que a violência deveria ser a princi-
pal temática do Centro.

A atuação do CF8 gerou uma grande demanda por apoio 
às mulheres

Trabalhar o tema da violência como denúncia e busca de pu-
nição aos agressores gerava uma série de demandas que na maioria 
das vezes não era possível responder. Os casos apresentados no  
Tribunal da Violência impuseram um acompanhamento que não 
poderíamos dar conta e, ao mesmo tempo,  solucioná-los em 
curto prazo.

Para dar resposta ao fato de que a constituição da delega-
cia não significaria uma mudança da situação, construímos uma 
ação junto aos familiares das mulheres assassinadas, que consis-
tia em fazer reuniões sistemáticas de autoajuda junto às famílias 
e buscar através dessas reuniões o acompanhamento dos casos 
na justiça, pressionando pela punição dos culpados, como tam-
bém a ação visava formar uma rede de solidariedade entre as 
famílias das vítimas de violência.

Essas ações requereram do CF8 o acompanhamento dos 
casos na justiça, além de fornecer serviços jurídicos e psicológi-
cos para atenderem àquelas mulheres.
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Desde a fundação do Centro Feminista, o combate à vio-
lência contra a mulher era baseado na denúncia e exigência de 
punição. As atividades desse período tinham como eixos, as 
campanhas de denúncias, a qualificação dos profissionais da de-
legacia de direitos das mulheres, o acompanhamento das vítimas 
e a cobrança de punição aos agressores.

Em 1998, aparecia no interior da entidade formas diferencia-
das de trabalhar o tema. Se por um lado havia quem pensasse em 
levar o debate para o interior dos movimentos sociais e fortalecer 
a auto-organização das mulheres, por outro lado ainda havia quem 
defendesse a ideia de priorizar o atendimento e acompanhamento 
das vítimas violentadas, o que provocou um debate interno no 
Centro. Deste modo, reformulamos nossa concepção de trabalho, 
alteramos nossa ação enquanto entidade de apoio à organização 
e passamos a trabalhar com atendimentos às várias mulheres que 
nos procuravam para acompanhamentos de denúncias, além de 
apoio aos familiares das vítimas de violências.

O CF8 busca respostas para os debates gerados por sua 
atuação

As dificuldades impuseram uma reorganização temática na 
entidade e passaram a ter uma pessoa voltada para trabalhar com 
o tema da violência, a qual necessitaria de capacitação e estrutura.
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O Centro não conseguia responder ao conjunto das de-
mandas e no encaminhamento dos casos judiciais, o que resultou 
num sentimento de impotência entre as técnicas por não dispor 
de meios para ajudar as famílias no aspecto jurídico ou psicoló-
gico. Enquanto isso, mulheres e familiares continuavam procu-
rando o CF8 em busca desses apoios.

No trabalho com os grupos de mulheres nos bairros e 
assentamentos, reuniões mensais eram realizadas com o intui-
to de discutir sobre temas relacionados ao calendário feminista. 
Os meses de outubro e novembro eram dedicados às ações de 
combate a violência contra a mulher.  A temática era debatida a 
partir da concepção de que a violência contra a mulher ocorre 
em círculos, com primeira, segunda e terceira fase. Porém, essa 
metodologia dificultava a construção de uma visão ampliada de 
como perceber a violência, haja vista os avanços e retrocessos 
vivenciados pelas mulheres na sociedade.

As ações de combate à violência construídas, muitas ve-
zes de forma impontual e descontínua, pouco contribuíram para 
fortalecer a auto-organização das mulheres e seu protagonismo 
como sujeitos políticos, já que as principais ações propunham 
resolver um problema que já ocorrera.

A auto-organização das mulheres nos grupos de base se 
dava em outra esfera de mobilização: necessidades conside-
radas imediatas. Um grupo de mulheres do bairro Belo Hori-
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zonte (Mossoró-RN) se organizava por sua melhoria, reivin-
dicando a construção de esgotos, a retirada da linha do trem 
da comunidade e segurança. O grupo do bairro Nova Vida, 
hoje chamado Mulheres em Ação, tinha a educação como uma 
das propostas de mobilização, construindo turmas de alfabe-
tização de jovens e adultos, como também tentando buscar o 
melhoramento do atendimento de saúde. O grupo da Estrada 
da Raiz lutava por emprego e renda, saúde e melhoramento 
do bairro e da pavimentação e coleta de lixo. No tocante aos 
grupos rurais, estes tinham vários eixos mobilizadores como 
iluminação pública para os assentamentos e comunidades, as-
sistência à saúde no campo, melhoramento dos transportes 
escolar,  além de projetos produtivos tratados como priorida-
des por eles2. 

Para esses grupos, o tema da violência aparecia nos mo-
mentos de mobilização do calendário feminista propostos pelo  
CF8, como 8 de março e 25 de novembro, ou quando uma 
mulher do grupo necessitava de assistência como vítima de 
violência. 

2 Em 25 de julho de 1997 as mulheres rurais ocuparam a Prefeitura de Mossoró 
tendo como pauta de reivindicação vários pontos, tendo como principais os 
relacionados acima.
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O CF8 redefine suas linhas de ação
A partir da avaliação institucional realizada no período de 

setembro de 1998 a dezembro de 1999 e da elaboração do pri-
meiro plano trienal, inicia-se a mudança de intervenção do Cen-
tro. Esse processo contou com a assessoria da Sempreviva Or-
ganização Feminista (SOF), que propiciou um profundo debate 
sobre nossa identidade, ações e estratégias de intervenção e ar-
ticulação política. Avaliamos que não havia uma estratégia insti-
tucional com capacidade para construir ações políticas transfor-
madoras, como também percebemos que essas ações deveriam 
se articular como um campo político do feminismo, trabalhando 
com a organização das mulheres populares e buscando estraté-
gias de unificação das lutas da classe trabalhadora.

Para dar conta dessas definições, o plano de trabalho foi 
organizado com as seguintes linhas de ação: gênero e saúde; gê-
nero e organização; gênero e violência.

Nesta última, tínhamos como metas a análise e produção 
de conhecimento e formulação do material de subsídio, a capa-
citação da equipe do CF8 e das entidades parceiras na temática e 
na realização da 4ª campanha de denúncia e combate à violência 
contra a mulher. 

O processo de construção do plano trienal possibilitou 
um aprofundamento na formação feminista e na compreensão 
sobre as diferentes visões e linhas de construção dentro do 
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movimento das mulheres.
Com as ações planejadas, parecia que o debate interno já 

estava superado, porém não obtivemos os resultados esperados. 
A maioria das ações pautadas teve dificuldades de realização. No 
período de 2000 a 2002, a principal ação desenvolvida pelo CF8 
foi a quarta campanha de violência. As atividades planejadas 
para fortalecer a instituição sobre a temática, como cursos de 
capacitação e material de subsídio não foram realizadas, ficando 
mais uma vez a lacuna institucional na ação política de combate 
à violência.

O ingresso do CF8 na Marcha Mundial das Mulheres 
(MMM) proporcionou condições políticas necessárias para se 
construir uma atuação voltada para a luta pelas transformações 
estruturais da sociedade. 

Todavia, mesmo que todos os grupos respondessem às 
mobilizações em torno da temática, essas definições não conse-
guiriam transformar essas ações em auto-organizações das mu-
lheres de base. 

Em 2003, já se percebia a mudança política ocorrida no 
CF8. O tema da violência e das demais linhas temáticas passa-
ram a construir um direcionamento para a atuação dos grupos 
de base, que se voltaram para fortalecer um movimento que de 
fato representasse as mulheres populares na comunidade e na 
sociedade. A MMM passou a expressar esse sentimento. Segun-
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do Janet Conway (2007), a marcha representa a construção de 
um novo movimento feminista com uma agenda concreta e vol-
tada para as mulheres pobres e marginalizadas. A marcha tem 
raízes nas lutas concretas.

A temática passou a ser enfocada numa perspectiva mais 
ampla. A ação política construída pela Marcha Mundial das Mu-
lheres em outubro de 2003 contra um dirigente sindical que 
violentou uma funcionária com um ferro quente, conseguiu a 
expulsão do agressor do Sindicato da Lavoura de Mossoró/RN 
e sua exclusão da vida política da cidade. Esta ação teve reper-
cussão nacional e ainda hoje contribui para combater a violên-
cia contra as mulheres no interior dos sindicatos, fortalecer a 
auto-organização destas nos Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
(STTRs) e serve para demonstrar às estruturas sindicais a força 
política que elas possuem quando se organizam.

Já era possível perceber a mudança de postura dos grupos 
em relação à temática. Os grupos de base buscavam alternativas 
locais para o combate à violência e organizavam a luta em suas 
próprias comunidades, como, por exemplo, o grupo de assenta-
das de Tiradentes (Baraúna-RN), que dialogavam com os mari-
dos das mulheres que sofriam agressão física no intuito de inti-
midá-los e mostrá-los que estas não estavam sozinhas. A ação já 
demonstrava como os grupos lutavam pelo combate à violência. 
Várias iniciativas desta natureza surgiram. O grupo de mulheres 
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Decididas a Vencer, do Assentamento de Reforma Agrária Mu-
lungunzinho (Mossoró-RN), convocava assembleia para debater 
a questão no assentamento, principalmente quando se tornavam 
públicos os casos na comunidade. O grupo de mulheres do As-
sentamento de Areias (Governador Dix-Sept Rosado-RN), tam-
bém fez uma jornada contra a violência no assentamento, atra-
vés de debates, passeatas e distribuição de material.

Nesse período, assistimos à consolidação das Lanternas Li-
lás3, ação coordenada pelos grupos de bairros e protagonizada 
pelo grupo Mulheres em Ação, do bairro Nova Vida.

Persistia entre nós uma inquietação. Fazia-se necessário 
formular uma proposta de trabalhar a violência contra a mulher, 
haja vista que a temática não era mais uma prioridade na entida-
de feminista. Essas diferenças e tensões dificultaram e retarda-
ram a construção de uma abordagem permanente para a questão 
da violência, relacionada com a política geral do CF8. A nova 
proposta política estaria sendo forjada no caminhar da luta das 
próprias mulheres.

3 Ação política construída pelas mulheres nos bairros de Mossoró. Iniciada em 
2002 e fortalecida em 2004, tinha como principal bandeira a saúde da mulher. Hoje, 
é realizada no dia 25 de novembro  para combater a violência. A atividade é feita à 
noite com lanternas confeccionadas pelas mesmas, simbolizando que estarão alertas 
para qualquer caso de violência que aconteça nos bairros da cidade. 
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A atuação com as mulheres rurais no combate à violência
Em 2005, realizamos na preparação das ações do dia 25 de 

novembro um mutirão feminista de combate à violência, que en-
volveu grupos de mulheres, a universidade estadual, instituições 
públicas, delegacias e a sociedade em geral. Com uma proposta 
de mobilização, cada setor teria seu papel no combate à vio-
lência contra a mulher. Nas comunidades rurais, assentamentos 
da reforma agrária e bairros os grupos de base intensificaram 
as discussões com a população. Organizaram em conjunto com 
os diversos movimentos sociais uma grande passeata a fim de 
denunciar a violência contra a mulher e chamar o conjunto da 
população a se comprometer com essa luta. As universidades fo-
ram convidadas a construir uma parceria e ampliar os trabalhos 
científicos e de extensão com as comunidades sobre o tema. 

Aos gestores públicos (delegacias, hospitais e secretarias) 
exigimos que cumprissem o seu papel: promover o bem estar 
social das pessoas, em especial das mulheres.

As ações se realizaram no período de 15 a 26 de novembro. 
Elaboramos um material de subsídio, onde apresentamos às ins-
tituições os conteúdos e dados que comprovavam a realidade da 
violência vivida pelas mulheres em todo país; realizamos visitas e 
reuniões com instituições que julgamos prioritárias no combate 
à violência contra aquelas no campo e na cidade e colocamos 
a necessidade de construir alternativas para que as políticas de 
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combate à violência chegassem à zona rural.
Em 2006, realizamos um seminário e um curso de forma-

ção de combate à violência contra as mulheres no campo. As 
atividades realizadas partiam do conteúdo da cartilha “Mulhe-
res em Luta por uma Vida sem Violência”, editada pela SOF. 

O objetivo do seminário era construir alternativas locais 
de combate à violência. O curso visava formar multiplicadoras 
de ações de prevenção a partir das ações locais. Tais atividades 
desencadearam processos de mobilização em diversos espaços 
de atuação política. A articulação política envolvendo a SOF, a 
MMM e a Marcha das Margaridas além dos materiais educativos e 
de subsídios possibilitaram o fortalecimento político. Inaugurava-
-se uma nova estratégia de luta contra a violência sexista.

Nesse contexto, as atividades contra a violência sexis-
ta multiplicaram-se. Realizamos ações nos próprios grupos de 
mulheres ou em articulações mais amplas, como o Encontro 
Estadual de Agroecologia, por exemplo. A carta-resolução do 
encontro chega a expressar que uma produção não pode ser con-
siderada agroecológica, se no interior da unidade familiar existir 
violência contra as mulheres ou mesmo na desvalorização de seu 
trabalho4. Da mesma forma se constata na Carta de princípios 
da Rede Xique Xique, em que é explicitada a necessidade de se 

4 Declaração do  Encontro Potiguar de Agroecologia - EPA, realizado em 
Mossoró no ano de 2006.      
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valorizar o trabalho da mulher e buscar o fim da desigualdade, 
reforçando sua participação em todas as etapas do processo e 
buscando instrumentos que viabilizem a socialização do traba-
lho doméstico.

O processo de construção da Marcha das Margaridas, em 
2003, trouxe mais uma vez esse debate. Ficou claro que as mu-
lheres rurais querem buscar combater a violência a partir do seu 
fortalecimento como sujeitos políticos, impedindo que situações 
de violência aconteçam dentro e fora da comunidade. 

Embora a denúncia e a delegacia sejam algo bastante po-
pularizado entre as mulheres rurais, aquelas sempre são as úl-
timas alternativas que elas buscam em caso de violência. Nos 
seus imaginários, as delegacias especializadas no atendimento à 
mulher não foram feitas para elas, isto porque até que a mesma 
consiga um transporte para se deslocar à cidade e prestar queixa  
contra o agressor, o tempo passa e as relações de dominação se 
recompõem. 

Com o fortalecimento do CF8 nas ações da Marcha Mun-
dial das Mulheres percebemos que não era possível trabalhar o 
tema da violência como algo isolado, visto que não se trata ape-
nas de uma questão de segurança pública ou de saúde. É ne-
cessário colocar em pauta o poder e a dominação masculina. 
Articulamos essa luta no trabalho com agroecologia e com a 
economia solidária e compreendemos que falar de violência não 
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é relacioná-la sem apontar os problemas trazidos pelo neolibera-
lismo. Esse enfoque foi fundamental para relacionar aquela com 
outras temáticas, como a prostituição, o tráfico de mulheres e a 
mercantilização. 

Em um estudo realizado nas comunidades pesqueira do 
RN, Ellen Woortmann (2007) identifica uma relação entre a 
violência contra a mulher e a chegada da chamada moderniza-
ção do local, expressada pela cana-de-açúcar e o turismo pre-
sente nas comunidades. Segundo o estudo no momento em 
que as mulheres são retiradas do seu espaço tradicional de pro-
dução como os mangues e a agricultura camponesa elas per-
dem o respeito social da comunidade e ficam mais vulneráveis 
as expressões de dominação masculina. Para as mulheres a vio-
lência sexista chega à comunidade quando a “ambição afeta os 
homens”. Já que eles veem na cana-de-açúcar a possibilidade 
de mais emprego para a comunidade, sem considerar as perdas 
que as mulheres têm com a retirada de seus espaços produtivos.

O CF8 acumulou aprendizado e trabalha no combate à vio-
lência sexista, tendo como horizonte a vida em um mundo em 
que não exista violência. Nossa luta visa transformar as estrutu-
ras sociais e acabar com a hierarquia de poder existente entre ho-
mens e mulheres. Para isso, focamos nossa intervenção em três 
eixos: o primeiro se traduz em ações para o conjunto da socieda-
de, através de passeatas, cartilhas e atividades em espaços mistos, 
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cujo objetivo é sensibilizar e construir uma indignação coletiva 
que não aceite a violência como algo natural; o segundo busca 
prevenir a violência através da auto-organização das mulheres 
e contribuir com a garantia da autonomia e autodeterminação 
sobre as próprias vidas e; o terceiro atua no campo do debate de 
políticas públicas universais, a fim de ampliar o alcance das atuais 
políticas públicas voltadas para a violência, já que não atendem a 
todas as mulheres, ferindo o princípio da universalidade.

Hoje, o debate sobre a violência contra a mulher acontece 
em diversos espaços coletivos, como as assembleias dos STTRs, nas 
reuniões das comissões dos sindicatos, nos encontros municipais 
de trabalhadoras rurais e nos cursos de formação para lideranças de 
grupos de mulheres, colocando a temática como parte do conjunto 
da ação política do CF8.

Conquistas e desafios
Ainda hoje existe no Brasil um pequeno número de dele-

gacias especializadas, sobretudo nas cidades pequenas e de mé-
dio porte. Em 2005, por exemplo, eram apenas 338 delegacias, 
quando já contabilizávamos 5.560 municípios em todo o país.

A criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM)  
trouxe maior investimento na ampliação de serviços, inclusive 
com o apoio para as prefeituras construírem centros de referên-
cia e casas de abrigo. 
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Compreendendo a necessidade de unir os poderes legislati-
vo, executivo e judiciário, os movimentos sociais, a comunidade 
e a SPM proporam criar uma rede de atendimento e proteção 
que articulasse assistência jurídica, serviços de saúde, segurança, 
educação e trabalho, cabendo ao Estado o papel de conduzir 
uma ação sistemática e continuada para a promoção e imple-
mentação de políticas públicas. Além disso, a partir da demanda 
do movimento feminista, a SPM criou um grupo interministe-
rial que deveria propor um anteprojeto de lei para combater a 
violência contra as mulheres. O resultado disso foi a lei Maria 
da Penha. Essas políticas objetivaram a garantia efetiva de uma 
política nacional de enfrentamento à violência, com atendimen-
to integral e humanizado às mulheres que se encontrassem em 
situação adversa, além de reduzir os índices de violência.

Os lírios não nascem da lei ...
Em 2006, com a aprovação da Lei Maria da Penha5, que 

consistia num mecanismo para coibir e prevenir a violência do-
méstica e familiar contra a mulher, novos desafios foram co-
locados, visto que a luta de combate à violência não se referia 
meramente aos seus aspectos punitivos. Devemos lutar pelos as-
pectos da lei que visam ações educativas e políticas de prevenção 
e que contribuam para que as mulheres não sofram violência. É 

5 Trata da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006.
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sob esse ponto de vista que o CF8 conduz as discussões junto 
às mulheres. 

Nosso trabalho junto às mulheres rurais nos permite afir-
mar que as políticas governamentais de combate à violência não 
incorporam este setor da sociedade. É  precipitado achar que a 
Lei Maria da Penha veio para resolver o problema da violência 
que essas mulheres enfrentam. As dificuldades em romper o si-
lêncio para denunciar as delegacias, seu mau atendimento e es-
trutura jurídica que funciona no país têm sido alguns dos pontos 
que afetam o funcionamento delas. Para as mulheres rurais, o 
rompimento da violência passa por outros instrumentos, como a 
ação coletiva local de combate. Por isso, famílias, amigas, grupos 
de mulheres ou associações necessitam de novas formas e novas 
políticas para enfrentar a situação no campo.

O fortalecimento da organização das mulheres através dos 
grupos e de comissões sindicais tem contribuído para que elas 
construam novas formas de enfrentar a violência, saiam do iso-
lamento, procurem ajuda, fortaleçam sua autoestima e consigam 
pensar em construir e reconstruir suas vidas.

A ação do Governo Federal em instalar, em 2006, o Fó-
rum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Cam-
po e da Floresta, fruto das reivindicações das trabalhadoras ru-
rais, tem hoje a tarefa de construir uma proposta de política de 
combate à violência destas. O CF8 representa a MMM naquele 
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Fórum, que é um espaço fundamental para propor políticas de 
enfrentamento à violência.

Sabemos que essa atitude sexista só terá fim quando alcan-
çarmos a igualdade entre homens e mulheres. Por isso, o papel 
do Estado é constituir políticas públicas voltadas para erradicar 
as relações desiguais de poder existentes em nossa sociedade. É 
preciso antecipar o combate e construir políticas geradoras de 
igualdade. Desta forma, saciaremos o nosso desejo de que não 
haja mais violência contra as mulheres. 
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