Compartilhando
...
experiências

Mulheres e territórios
A busca por autonomia econômica e
acesso a políticas públicas

Organização
Conceição Dantas
Rejane Medeiros

Conceição Dantas
Rejane Medeiros

Mulheres e Territórios
A busca por autonomia econômica e
acesso a políticas públicas
1ª edição

Mossoró
Editora Centro Feminista 8 de Março
2016

Mulheres e territórios: a busca por autonomia econômica e acesso a políticas públicas

Expediente:

Realização:
Centro Feminista 8 de Março
Endereço: Rua Dionísio Filgueira, 519, Centro
Mossoró RN - CEP 59610-090
Telefone: (84)33161537
Textos:
Conceição Dantas
Rejane Medeiros
Edição:
Centro Feminista 8 de Março
Revisão de Textos:
Adriana Vieira
Projeto Gráco:
Camila Paula
Fotos:
Camila Paula e Wigna Ribeiro

D192 e
Maria da Conceição Dantas Moura, Rejane Cleide de Medeiros (Orgs.) Mossoró: Centro Feminista
8 de Março, 2016. 22p. ISBN 978 85 93353 01 7
Feminismo 2. Mulheres rurais 3. Políticas Públicas 4. Territórios da Cidadania I. Título

CDD 305.42

Apresentação
mulheres são oprimidos e o trabalho produtivo
e reprodutivo que realizam é invisibilizado. A
ideia de que mulheres e homens nascem com
capacidades distintas para realizar
determinadas atividades é uma construção
histórica que oculta o trabalho das mulheres e
institui a noção de superioridade do trabalho
masculino.
Desde 2003 o governo brasileiro
assumiu o compromisso com políticas de
promoção da igualdade de gênero no
campo. Neste período dá-se início uma nova
institucionalidade direcionada a incorporar
as mulheres como agentes das políticas
públicas. A Diretoria de Políticas para as
Mulheres Rurais e Quilombolas (DPMR) do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),
p o r e x e m p l o, é , a o m e s m o t e m p o,
consequência e desencadeadora deste
processo. Em sua atuação, a DPMR tem
combinado o estímulo à participação, o
controle social por parte das mulheres e a
promoção de políticas expressamente
orientadas a reverter desigualdades entre
homens e mulheres no campo. Essa é uma
estratégia que se concretizou nos territórios
da cidadania onde se combinam políticas de
várias instâncias de governo no apoio às
atividades produtivas, cidadania e direitos e
infraestrutura.
O Programa Territórios da Cidadania,
lançado pelo governo Federal em 2008, 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
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esta cartilha apresentamos
duas experiências de
trabalho com mulheres na
região Oeste do Rio Grande do Norte.
Uma na esfera da produção e outra no
campo do trabalho reprodutivo. A primeira
relata o desenvolvimento do projeto ATER
Mulheres na comunidade de Rio Novo,
município de Apodi, território da
cidadania Sertão do Apodi. A outra, sobre
trabalho reprodutivo, conta como a
incorporação da recreação infantil nos
projetos de ATER Mulheres contribui para a
autonomia das mulheres. As duas
experiências fazem uma reexão sobre as
ações que promoveram mudanças na vida
d a s m u l h e r e s. A s m u d a n ç a s s ã o
perceptíveis tanto nos relatos durante
reuniões, como nas da câmara temática
de mulheres, quanto nas reuniões de
grupos em que as mulheres colocam que, a
partir da ação e auto-organização o
trabalho delas, o reprodutivo e o
produtivo, passa a ser reconhecido em
suas casas e na comunidade e elas se
sentem capazes de transformar suas
próprias vidas e a da sociedade.
No meio rural a vida das mulheres é
marcada por uma realidade de rígida
divisão sexual do trabalho e de relações
patriarcais. Na grande maioria das
situações os homens determinam os rumos
da família, que se organiza a partir do
poder hierárquico masculino, centrado na
gura do pai, cujos interesses são
apresentados como sendo hegemônicos.
Neste cenário, os desejos e opiniões das
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são fundamentais para a construção desse
programa.
O desenvolvimento dessa estratégia
de incorporação das mulheres nas
dinâmicas territoriais se dá em 2009 com a
execução dos convênios 'Capacitação,
monitoramento e articulação de políticas
públicas do MDA nos Territórios da
Cidadania: fortalecendo as mulheres como
sujeitos políticos e sociais' e 'Mulheres e
autonomia: fortalecendo o acesso das
trabalhadoras rurais às políticas públicas
nos Territórios da Cidadania no Nordeste
brasileiro', em parceria com a Sempreviva
Organização Feminista (SOF) e o Centro
Feminista 8 de Março (CF8),
respectivamente. De 2009 a 2011, entre os
120 territórios existentes no Brasil, foram
realizadas atividades de formação e
articulação com mulheres rurais de 86
territórios da cidadania.
Do ponto de vista da SOF e do CF8
os convênios foram desenvolvidos como
resposta à preocupação sobre o acesso
reduzido das mulheres às políticas públicas
do MDA nos territórios da cidadania e da
pouca participação das mulheres nas
dinâmicas territoriais. Além disso, permitiu
contribuir com a formação de um maior
número de mulheres trabalhadoras rurais,
muitas delas lideranças locais, em todo o
país. Considerando as inúmeras iniciativas
de formação e capacitação
desenvolvidas pelos movimentos sociais do
campo, este processo permitiu uma
atuação de largo alcance (em todos os
estados brasileiros e envolvendo
diretamente mais de 47 mil pessoas, a
grande maioria mulheres), inclusive
aproximando mulheres que naquele
momento não tinham ou tinham pouca
relação com movimentos estruturados
nacionalmente.

Segundo o Diagnóstico sobre a
implementação das Políticas Públicas para a
Igualdade de Gênero do MDA na Reforma
Agrária e Agricultura Familiar, os motivos para o
pouco envolvimento das mulheres com as
organizações nacionais são: a falta de tempo
e a não permissão por parte de seus maridos
ou companheiros para participarem das
atividades (SOF/CF8, 2010).
Outro aspecto que marcou a atuação
das mulheres nos territórios durante esse
período foi a possibilidade de monitorar o
acesso a políticas públicas em âmbito local,
onde muitos dos problemas apareceram e foi
possível perceber lacunas e entraves.
O ponto de partida para elaboração
da proposta de um trabalho com mulheres e
territórios foi uma visão compartilhada entre
DPMR/MDA, SOF e CF8 sobre como se
estruturam as desigualdades de gênero no
meio rural, como estas se articulam a outras
formas de desigualdade e dos aportes do
feminismo e, em particular, da economia
feminista para superá-las.

Troca de conhecimentos entre as mulheres para
pensar as políticas públicas de acordo com as
realidades
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produtivos de mulheres e o reconhecimento
de suas necessidades para melhorar a
produção e a comercialização desses
grupos. As ações nos territórios da cidadania
também estimularam a criação de comitês
territoriais de mulheres e de grupos produtivos.
Essas organizações zeram com que as
mulheres criassem um processo permanente
para qualicar demandas de políticas
públicas e de participação nas instâncias
territoriais. Após a constituição dos comitês, na
maioria dos casos, as mulheres solicitaram sua
incorporação nos colegiados territoriais.
Uma das primeiras ações
desenvolvidas no marco destes projetos foi o
mapeamento dos grupos produtivos de
mulheres existentes nos 86 territórios da
cidadania, atendidos pelo convênio em
parceria com o CF8 e a SOF. Durante o
convênio foram mapeados 972 grupos e
iniciamos as ações que visibilizaram a
produção das mulheres em contraposição ao
silêncio e ao anonimato que persistiam em
diversos territórios. Com as ações, executadas
ao longo do projeto, cou visível não apenas
a contribuição das mulheres no processo
produtivo, mas também o modo como
organizam a esfera reprodutiva e quais eram
suas ações políticas nas diversas regiões do
Brasil.

Esta visão considera que é
importante reconhecer uma série de
atividades realizadas pelas mulheres
como o trabalho doméstico e de
cuidados, a criação de pequenos
animais, o plantio de hortaliças e
plantas medicinais, entre outras. Este
reconhecimento implica em políticas
públicas que diminuam o esforço
empregado (como facilitar o acesso à
água e fontes de energia), sua
valorização social (consideração do
saber e as tecnologias desenvolvidas
pelas mulheres) e proteção (como a
não restrição legal ao intercâmbio de
sementes crioulas). E, ao mesmo tempo,
abrir às mulheres possibilidades restritas
pela divisão sexual do trabalho, como
o acesso a comercialização, gestão
do dinheiro e decisões sobre
investimento.

Para execução dos trabalhos nos
territórios, foram denidas duas estratégias
centrais na consecução dos objetivos e
metas propostas: a auto-organização das
mulheres e a formação para o acesso às
políticas públicas. A estas se somaram
como estratégias complementares:
diagnóstico da implementação das
políticas públicas para a igualdade de
gênero a partir do ponto de vista de
diversos atores e o envolvimento de
gestores locais em todo o processo, de
maneira a construir e fortalecer seu
compromisso com a execução destas
políticas.
Estas estratégias se transformaram
em ações, como o mapeamento de grupos

As mulheres constroem os saberes juntas
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Continuando a ação, o Centro
Feminista dá início ao projeto Mulheres nos
territórios da cidadania: articulação,
participação e acesso às políticas
públicas a partir de 2015, realizando
atividades em quatro territórios da
cidadania: dois no Ceará e dois no Rio
Grande do Norte. O projeto tinha como
objetivo geral ampliar e fortalecer a
participação das mulheres rurais na gestão
social dos territórios e no acesso às
políticas públicas de inclusão produtiva.
Os objetivos especícos eram contribuir
com a (re) articulação e fortalecimento de
04 comitês territoriais de mulheres dos
territórios da cidadania do CE e RN, bem
como, sua articulação com os demais
comitês em nível estadual; socializar os
resultados da II CNDRSS; fornecer subsídios
aos comitês de mulheres para pautarem a
concretização desses resultados nos
territórios.
Nas atividades realizadas foi
possível observar que as mulheres rurais
centram sua produção no quintal e isso se
deve a vários fatores. Um deles é que o
quintal é o espaço da terra que elas têm
acesso. O outro é que esse é o espaço
onde elas conseguem dar conta de
conciliar o trabalho doméstico e de
cuidados com o trabalho produtivo. O
resultado histórico dessas práticas
demonstra a grande capacidade de
resiliência das mulheres: de uma realidade
q u e p o d e p a r e c e r l i m i t a d a, e l a s
conseguiram desenvolver um conjunto de
práticas reconhecidas, atualmente, como
importantes não só para garantir a
alimentação e boa parte do sustento das
famílias, mas também para a garantia de
uma grande biodiversidade.

Durante o desenvolvimento do projeto
realizado pelo CF8, os territórios da
cidadania experimentaram outra forma de
construção de atividades territoriais e de
organização da produção pautadas na
igualdade entre homens e mulheres.
Seja na preservação e convivência com o
semiárido, seja na conquista de sua
autonomia econômica, na socialização do
trabalho doméstico ou na participação
política nas dinâmicas territoriais ao longo da
execução dos dois projetos, as mulheres
vivenciaram ações que potencializaram seu
papel como sujeito político e como
detentoras de saberes. São várias as
experiências que demonstram os avanços
obtidos na visibilização e reconhecimento do
trabalho e dos saberes das mulheres, como
veremos nos casos relatados.
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Mulheres em movimento mexem a terra, os doces e suas vidas:
a experiência de produção em Rio Novo

Agricultoras de Rio Novo no bananal

1. O Centro Feminista 8 de Março e o ATER Mulheres na Comunidade Rio Novo
O Centro Feminista 8 de Março
iniciou a execução do ATER Mulheres em
novembro de 2013 com 240 mulheres dos
municípios de Apodi, Campo Grande,
Caraúbas, Felipe Guerra e Itaú, no Rio
Grande do Norte. As atividades iniciaram
com a realização de reuniões de
apresentação do projeto, a mobilização e
a identicação das mulheres junto aos
sindicatos, instituições e lideranças locais e
suas comunidades.
Além das ações de assistência
técnica, o projeto previa um fomento de 2
mil e 400 reais por mulher, para ser utilizado
na produção mediante elaboração de um
projeto produtivo. Após identicado o
público, foram realizados diagnósticos das
unidades de produção, ocina de
socialização e planejamento das ações e,
em seguida, elaboração dos projetos
produtivos.

Em Rio Novo, 28 mulheres são
beneciárias do ATER, com diversos projetos
produtivos como caprinos, suínos e aves
caipiras. Além dos projetos individuais, foram
elaboradas duas experiências coletivas para
dois subgrupos produtivos. Um para produção
de milho e batata doce e outro para
produção de banana.
O grupo de mulheres de Rio Novo
encontrou na produção e beneciamento da
banana e nos quintais produtivos, uma
alternativa para geração de renda, acesso a
políticas públicas e, consequentemente,
autonomia econômica e melhoria de suas
vidas.
Entre as várias experiências, esta é um
importante retrato do trabalho de
assistência técnica realizada pelo Centro
Feminista 8 de Março no Rio Grande do
Norte.
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1.2 Muilheres de Rio Novo e o gosto doce da autonomia
execução do projeto. O que ajudou-as a
superar as diculdades, segundo Dalvaneide,
foi o “apoio do Ater Mulheres que chegou na
hora certa porque foi a partir da execução
do ATER Mulheres que foi possível dar
continuidade ao projeto iniciado em 2012”.
Maria Dalvaneide, produtora de Rio Novo,
relata algumas diculdades:

«

Como o projeto exigia, para a
produção do doce, que a matériaprima fosse da comunidade e nossos
quintais eram muito pequenos para a
demanda, nós, eu e as meninas,
assumimos esse desao de cultivar
banana em um terreno emprestado e
produzir o doce. Mas o projeto dura um
certo tempo e para. Quando
produzimos pra CONAB a gente já tem
venda garantida. Agora, não. Agora
temos que vender por nós mesmas. E a
gente tinha duas escolhas: continuar ou
acabar com o nosso trabalho. E mesmo
com toda diculdade e falta de
dinheiro pra investir, decidimos
continuar”.

«

Pertencente ao município de Apodi,
Rio Novo é uma grande comunidade rural
que agrega agricultoras e agricultores,
tanto da comunidade, como do entorno
através da Associação Comunitária de Rio
Novo.
A comunidade é cortada pelo rio
Apodi Mossoró e é onde muitas famílias
desenvolvem atividades produtivas
irrigadas, com destaque para o milheto,
feijão, arroz vermelho e milho. Na criação
animal o destaque é para a criação de
caprinos, suínos e aves caipira. O trabalho
com as aves e os suínos é executado
majoritariamente pelas mulheres.
Quase metade das famílias da
comunidade não dispõe de terra própria
e para produzir utiliza estratégias como
parceria e arrendamento em terras de
parentes e conhecidos. Nesta situação, as
mulheres são as que menos têm a posse da
terra. O que muitas mulheres dispõem para
uso é um pequeno quintal onde cultivam
frutas, plantas medicinais e pequenos
animais. Produção voltada principalmente
para o autoconsumo.
O grupo produtivo da comunidade
de Rio Novo é composto por seis mulheres:
Gracilene Nascimento, 26 anos; Maria
Dalvaneide, 35; Patrícia Luiza, 37; Carmem
Gomes, 44; Maria Elenita, 49 e Maria
Genilda, 52.
Em 2012, a Associação
Comunitária de Rio Novo elaborou um
projeto para o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) na modalidade doação
simultânea, no qual durante seis meses as
mulheres produziram e ofertaram três tipos
de doces: de leite, de mamão e de
banana. Porém, mesmo com toda a
dedicação das mulheres foi difícil a

Em 2013 o grupo elaborou mais um
projeto para acessar a linha de crédito
PRONAF B. Com o recurso implementou um
pomar com dois hectares de banana
(aquisição de mudas, plantio, instalação do
sistema de irrigação por gotejamento e
tratos culturais) em uma área cedida na
comunidade por um parente. Além da
produção de bananas, o recurso foi
investido em projetos individuais de ovino,
avicultura e na melhoria da distribuição da
água na plantação. Assim, é possível garantir
uma produção diversicada e com
sustentabilidade.
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2 A prática
O projeto produtivo com crédito do
PRONAF B para ampliação e
melhoramento do pomar de bananas foi
elaborado de forma participativa em
ocinas e reuniões. Com os recursos foi
possível realizar a troca de equipamentos
e promover a continuidade da produção
no grupo de mulheres. Patrícia, uma das
agricultoras do projeto, relata como se deu
o uso desse recurso:
Compramos carro de mão,
carroça e construímos instrumentos
pra facilitar nosso trabalho de
p l a n t a r, c a r r e g a r, p e s a r e
armazenar as bananas.
Compramos também material
para facilitar o trabalho de
beneciamento da banana, o
doce para vender”.

«

«

Patrícia também fala sobre o
t r a b a l h o d u r o, a s a l e g r i a s e a
solidariedade praticada pelo grupo: “é um
trabalho duro, mas a gente se ajuda, se
reveza entre a gente, quando uma não
pode a outra vem. A gente conversa, ri
juntas. É difícil, mas é bom também.”
São dois hectares irrigados por
gotejamento – sistema adequado para as
nossas condições climáticas e hídricas do
semiárido. Essa é uma forma de irrigação
que possibilita ter mais controle sobre a
lâmina d`água aplicada e,
consequentemente, uma menor perda por
evaporação e escoamento da água no
solo. Além disso, a comunidade tem a
vantagem de ser cortada pelo Rio Apodi
Mossoró, o que permite ter água em
quantidade suciente para montagem do
sistema de irrigação. Esse processo está de
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princípio (I) da PNATER (2010)
“desenvolvimento rural sustentável, compatível
com a utilização adequada dos recursos
naturais e com a preservação do meio
ambiente”.
Na produção, os tratos culturais e o
controle de insetos são feitos a partir de bases
agroecológicas e em conformidade com os
princípios da política de ATER. As atividades
produtivas nos quintais são diversicadas, vai
desde a criação de galinha caipira e ovino
ao cultivo de plantas medicinais, frutíferas e
hortaliças, e conta com um sistema que otimiza
o processo de distribuição da água no
quintal.
O trabalho no bananal é encarado
pelas mulheres com muito anco e traz bons
resultados. É o que arma Maria Elenita, uma
das produtoras de banana: “Tô me sentindo
realizada. Melhorou a minha renda, a gente
coloca as contas em dia, compra material
escolar das crianças, mais comida boa em
casa, tudo fruto do meu trabalho. Tudo
melhorou”. Outra agricultora, Carmen, fala do
projeto como um sonho realizado: “Sem falar
que é um sonho pra nós que somos
domésticas e agricultoras, poder melhorar
nossa casa, botar cerâmica e ter um lazer,
né?”. Os quintais produtivos cultivados pelas
mulheres também contribuem com a
segurança e a soberania alimentar, já que os
produtos são destinados prioritariamente
para o autoconsumo e apenas o excedente
para comercialização.

3 Os resultados
A partir dessa experiência as
mulheres apontam diversos resultados e,
entre eles, destacam o fortalecimento da
auto-organização do grupo e a
solidariedade entre elas. Isso foi possível
porque elas se reuniam diariamente para
conversar, realizar as tarefas do projetos e
pensar sobre diversas questões importantes
do grupo, o que também gerou maior
visibilidade do trabalho delas nas
comunidades. A agricultora Dalvaneide
avalia o trabalho coletivo como um
processo importante e fala sobre a rotina e
convivência no grupo:

Trabalho coletivo no bananal

«

“Todo dia tem que aguar, ajeitar
as mangueiras. A gente tá
aprendendo a lidar com o
cultivo da banana e também a
se entender, cada uma com suas
realidades: uma com a mãe
doente, outra que tem que ter
mais cuidado com um lho, e
assim a gente vai levando.”

«

Há no grupo de mulheres, um
processo interessante de trocas solidárias:
umas trocam ovos por pintos, outras
galinhas por sementes, entre outras trocas
que possibilitam que todas tenham os
mesmos produtos que todas juntas
produzem.
Com o desenvolvimento do projeto
foi possível a ampliação e diversicação
da produção. Aumentou signicativamente
o volume semanal da produção de
banana. Os projetos individuais também
apresentaram aumento no número de aves
e ovos.
Outro resultado da execução do
projeto foi o crescimento da autonomia
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econômica das mulheres, o que contribuiu
para a elevação da autoestima individual e
coletiva, uma vez que elas se sentiram
capazes de trabalhar de forma reconhecida
e, com isso, ter seu próprio dinheiro. Isso
construiu na comunidade o respeito pelo
trabalho realizado pelas mulheres.
A comercialização é outro resultado
muito importante. O grupo comercializa em
média 6 mil quilos de banana in natura por
mês. O que não é comercializado in natura é
destinado à produção de doces. Durante a
execução do convênio, o grupo conseguiu
aprovar outro projeto de doação simultânea
pelo PAA/CONAB que beneciou, além das
6 mulheres do grupo, outras pessoas na
comunidade.
A gestão do grupo é outra ação que
merece destaque na lista dos muitos
resultados. O planejamento da produção é
realizado de acordo com as demandas de
comercialização, mas principalmente para
atender ao projeto do PAA/CONAB. Elas
organizaram um plano orçamentário com
despesas e receitas do grupo, que inclui uma
poupança para o pagamento anual do
nanciamento do projeto. O lucro do
trabalho é dividido em partes iguais para as
participantes do grupo.

13

O trabalho de assistência técnica do
Centro Feminista é realizado numa lógica de
questionamento à sociedade sobre a divisão
sexual do trabalho que divide o que é
trabalho de homem e de mulher e hierarquiza o
que é feito pelo homem como tendo mais valor
do que o que é realizado pelas mulheres; não
considera o trabalho doméstico e de
cuidados, feito quase que exclusivamente
pelas mulheres e não é valorizado.

4 Potencialidades
> A organização do grupo
produtivo foi fortalecida;
> A prática do trabalho coletivo
realizada por elas;
> Ter água na comunidade;
> Produção de banana,
comercializada na forma in
natura e beneciada através
da produção de doces;
> Possibilitou a autoorganização das mulheres na
comunidade;

«

5 Limites
> As terras estão em nome de
parentes, apenas com
concessão de uso;
> Não possuem carro para
fazer o transporte das bananas.

6 Replicabilidade
> O exemplo de organização e
determinação das mulheres;
> Como uma saída para a
comercialização de outros
grupos produtivos, que hoje
estão sem comercializar;
> A experiência coletiva do
grupo no trabalho produtivo e no
beneciamento;
> No acesso as políticas públicas
do Programa de Aquisição de
Alimentos.

Na nossa perspectiva, a
produção está articulada com a
auto-organização das mulheres.
Não basta as mulheres produzirem,
é importante elas perceberem a
realidade de desigualdade
vivenciada e, para alterar essa
realidade, a organização é
fundamental. Pois a realidade de
uma não é diferente da outra, bem
como não é diferente da realidade
das mulheres das outras
comunidades e nem de outros
lugares. Juntas, e em movimento, as
mulheres criam alternativas para
mudar as suas vidas e a sociedade.

«

O resultado do projeto de produção
e comercialização de banana é fruto da
construção coletiva das mulheres. O projeto
coletivo das bananas reete a necessidade
e demanda apresentada pelas mulheres de
Rio Novo desde a primeira ocina. Não
levamos um projeto pronto a partir dos
desejos das técnicas, mas construímos de
forma coletiva.
A assessoria a mulheres feita por
mulheres faz com que as beneciárias se
sintam mais seguras em falar questões do

7 Depoimentos
Mábia Oliveira
(Técnina do Centro Feminista 8 de
Março)
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casa a gente não recebe nada pelo o que
faz e não vê resultado do nosso trabalho. A
gente arruma e daqui a pouco tá bagunçado
de novo. Com as bananas não é assim. A
plantação da banana é muito boa e a gente
não usa veneno. As vezes tem os passarinhos,
os guaxinins, mas num atrapalha muito não.
O projeto da CONAB parou, mas nós
não paramos. Hoje nós vendemos banana
para o município Felipe Guerra e outros lugares,
porque com o ATER nós melhoramos a nossa
produção a partir dos conselhos que as
técnicas nos deram e do trabalho que a gente
fez juntas.
Nunca participei de um projeto pra ser
tão graticante quanto esse. O projeto
individual de criação de galinhas e ovelha, o
projeto coletivo das bananeiras, melhorou a
nossa mesa, melhorou nossa casa, eu tô
juntando pra levantar minha casinha e assim a
gente vai querendo crescer cada vez mais.

cotidiano sobre a realidade vivenciadae
os desejos de mudança e de construção.
Destacamos a importância das
mulheres utilizarem outras áreas além do
quintal, pois é necessário elas irem além.
Geralmente, para as mulheres, são
destinados pequenos espaços para
produzir e os dois hectares do projeto
coletivo questiona essa lógica de que a
casa é o´único espaço da mulher e
potencializa o trabalho das mulheres
agricultoras.
Maria Dalvaneide de Souza,
(Agricultora de Rio Novo)

A gente sempre viveu da luta de
casa, cuidando dos maridos, cuidando de
menino, ajudando os maridos no roçado e
plantando pouca coisa aqui mesmo nos
nossos quintais, que são muito pequenos.
Quando a plantação não tava boa nossos
maridos não pagavam a gente pelo
trabalho no roçado.
Cansou a terra, não dava mais como
das primeiras vezes. Aí a gente viu a
oportunidade de trabalhar no projeto das
bananas, na produção do doce. E o ATER
Mulheres ajudou a gente nisso. A gente não
tinha esse negócio de trabalhar e ter o
nosso próprio dinheiro. A partir do projeto
dos doces foi que a gente teve outra visão,
a de que a gente poderia ter um dinheiro
nosso, fruto do nosso trabalho.
Pra mim, o primeiro dia que eu saí de
casa pra ir trabalhar no doce e o primeiro
dinheiro que a gente recebeu do nosso
trabalho merecia uma festa! Foi maravilhoso!
Muito bom você ser independente. Não é
aquela mesma rotina, aquela mesma coisa.
Muda a autoestima da gente. Na luta de

Colheita
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Brincadeiras para a igualdade: experiência de recreação infantil
no Oeste Potiguar

A

«

recreação infantil executada
pelo CF8, através do ATER
Mulheres de 2013, foi
desenvolvida em cinco municípios: Apodi,
Campo Grande, Caraúbas, Filipe Guerra e
Itaú no período de novembro de 2013 a
outubro de 2014.
A recreação infantil tem referência no
histórico da atuação do Centro Feminista 8
de Março na luta por igualdade e
convivência com o semiárido. Há alguns
anos o CF8 vem discutindo que é
necessário socializar o trabalho doméstico
e do cuidado para que as mulheres rurais
dediquem maior tempo para o trabalho
mercantil e, ao mesmo tempo, desconstruir a
lógica de que o tempo das mulheres é
inesgotável e que elas devem ser as únicas
responsáveis pelo trabalho doméstico e do
cuidado.
De acordo com o diagnóstico de
ATER realizado pelo CF8, em 2011, as
mulheres do território Sertão do Apodi não
tinham experiência de creche rural. Na
época, as mulheres citaram apenas o
programa Mais Educação como uma
possibilidade de estender a permanência
das crianças no espaço escolar. O referido
diagnóstico identicou ainda que as
mulheres com lhos em idade entre 0 e 07
anos exercem menos atividades produtivas
do que as mulheres com lhos em idade
escolar.
Moura e Moreno (2013)
conseguiram fazer uma análise do
cruzamento dos dados do diagnóstico, e
de acordo com essa análise:

(...)as mulheres com lhos cuja faixa
etária é inferior a 10 anos têm
mais diculdades em dedicar um
maior número de horas em
trabalho produtivo, participando
apenas em uma cadeia
produtiva, em especial naquela
próxima da casa e com
produção sazonal. Da mesma
forma, a participação das
mulheres em mais de uma cadeia
produtiva é maior entre aquelas
que têm lhos em uma faixa etária
superior a 10 anos, o que implica
menos necessidade de atenção,
vigilância e cuidados
permanentes” (MOURA e
MORENO, 2013, p. 41.).

«

1. A experiência

Percebe-se que a falta de uma política
de creche para o rural altera o tempo das
mulheres destinado à produção. Antes de
2011, o CF8 fazia o debate com as mulheres e
apenas conseguia construir recreação infantil
em algumas atividades de forma pontual. Assim,
algumas deixavam de participar das
atividades. Já outras levavam as crianças para
as reuniões, prejudicando sua participação e,
às vezes, a das outras mulheres. Cuidar das
crianças e participar das atividades ao mesmo
tempo sempre foi uma realidade das mulheres
rurais do semiárido.
Com a chamada pública em Assistência
Técnica e Extensão Rural de 2012, o Estado
brasileiro, através da Diretoria de Políticas
para as Mulheres Rurais (DPPMTR/MDA)
assumiu sua responsabilidade no trabalho do
16

contribuísse com o desenvolvimento da
criatividade das crianças. Com base nas
orientações e, sobretudo, no debate feito no
CF8, foi montada uma proposta de recreação
infantil que contemplasse primordialmente três
questões: a realidade das crianças rurais; uma
recreação pautada na igualdade de meninos
e meninas; uma recreação que pensasse na
sucessão rural.

cuidado. Essa chamada, a qual ofertava o
serviço de recreação infantil, esteve
destinado aos estados do Acre, Amazonas,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e
Tocantins.
A partir das experiências do CF8 em
trabalho com as mulheres rurais, das
necessidades das trabalhadoras rurais e
da oferta de serviço apresentada pelo
DPPMTR/MDA que o CF8 organiza a
experiência de recreação infantil
desenvolvida durante a execução do
ATER Mulheres/2013.

3 Realidade das crianças rurais
A experiência se inicia com a ideia de
atender aos requisitos orientadores do edital
da Chamada de ATER Mulheres/2013. No
entanto, com o desenvolvimento dos serviços
surge a necessidade de ir além, de construir
uma recreação infantil baseada na realidade
rural. Isso signica considerar que a criança
rural gosta de correr ao ar livre, de brincar com
animais, da natureza e, ao mesmo tempo, é
curiosa e quer experimentar novas práticas e
n o v o s a p r e n d i z a d o s. A p a r t i r d e s t a
constatação, foi realizada uma adequação
do serviço, que resultou em uma prática
inovadora na recreação infantil, mas que
pode ser incorporada em outras realidades.

2 A prática
De acordo com o edital do ATER
Mulheres, publicado em novembro de
2011, o serviço da recreação infantil
deveria obedecer alguns requisitos como:
ser baseado no uso de material
pedagógico adequado a cada faixa
etária, incluindo jogos alternativos e
educativos, jogos de montar, quebracabeças, blocos de formas e outros que
estimulem a capacidade criativa e
cognitiva das crianças. Este edital já dava
pistas como o ser viço deveria ser
executado: de forma inovadora e que

Brincando e aprendendo
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4 Recreação geradora de igualdade
O Centro Feminista 08 de Março
tem como missão contribuir para um mundo
igual para homens e mulheres. A prática na
recreação infantil obedeceu a tais valores.
Neste sentido, não se realizou, em nenhum
momento, leituras de histórias de princesas
ou príncipes encantados.

«

«

O mundo das fadas tem o molde
das princesas. Belas, muito belas,
esguias, delicadas, indefesas e
trêmulas, elas parecem sempre à
mercê de um mundo que as
inveja. Sempre em perigo,
necessitam urgentemente de um
príncipe que as salve (Nara
Rúbia Ribeiro1)

A realidade retratada nas histórias
de princesas, em nada se assemelha com a
realidade rural. Meninas e meninos têm uma
vida análoga até os sete anos. Todas as
crianças correm, brincam com animais,
divertem-se com a natureza. A partir dos
oito anos de idade as responsabilidades
impostas às crianças vão direcionando-as
para o mundo público e o mundo privado
de acordo com o gênero. Nossa
experiência durante a execução do ATER
Mulheres 2013 buscou construir um
princípio de igualdade, em que não se
separava brinquedos e brincadeiras a
partir do gênero. Não há determinação de
cores ou comportamentos especícos para
menino ou para menina.

1 - Filha, eu não a quero princesa. Você pode ser
uma mulher de verdade, encontrado em: http://
www.contioutra.com/lha-eu-nao-a-quero18

5 Sucessão Rural
Nossa experiência também buscou
dialogar com as crianças sobre o que tem de
fortaleza na realidade rural e desmiticar a
ideia de um mundo rural em contraposição ao
urbano. Fomos mostrando a partir de
brincadeiras e narrativas infantis que o rural
não é o atraso e nem o urbano o moderno,
como aprendemos em outros espaços do
cotidiano. Os debates foram realizados
apresentando esses espaços como
realidades diferentes, porém cada um com
suas potencialidades e diculdades. Para
essa leitura contamos com os instrumentos
metodológicos de arte-educação.
Assim, a execução da experiência foi
baseada nestes pressupostos e tendo a arteeducação como suporte metodológico. Em
sua grande maioria, as atividades duravam
oito horas diárias ou enquanto durassem as
reuniões ou tarefas coletivas. As atividades

participação nas atividades do ATER e, ao
mesmo tempo, o Estado assumiu sua
responsabilidade com o cuidado das
pessoas, neste caso especíco, o cuidado
com as crianças das mulheres rurais.
A recreação infantil relaciona-se com
todos os princípios do PNATER (2010), já que
a experiência foi pensada para fortalecer
uma realidade rural da agricultura familiar
pautada na igualdade de homens e
mulheres, com produção agroecológica e
de forma sustentável. De forma especíca,
dialoga com três princípios:

eram realizadas nas escolas das
comunidades ou nas sedes das
a sso c i a ç õ e s. O s a mb i e n t e s e r a m
preparados com muitas cores e de forma
confortável para que as crianças se
sentissem bem e descontraídas.
As atividades envolviam
brincadeiras de rodas, pintura, contação
de histórias, desenhos e confecção de
cartazes de acordo com a realidade das
crianças rurais, da igualdade de meninos e
meninas e uma recreação que pensasse
na sucessão rural.
De acordo com uma das monitoras
da atividade, Ana Paula Martins, “as
crianças são curiosas, o que a gente faz é
alimentar a imaginação e curiosidade
delas com brincadeiras, jogos e atividades
ligadas à sua realidade”. Para Ana Vitória,
9 anos, as atividades recreativas são
inovações para a sua comunidade: “Acho
bom brincar e aprender a fazer coisas
novas. É uma coisa diferente a gente estar
aqui”.
As políticas públicas que tornam
possível o reconhecimento e valorização
do trabalho das mulheres e a luta pela sua
autonomia nanceira, para funcionarem
efetivamente, precisam dar o acesso e o
apoio necessário para a socialização das
tarefas domésticas e do cuidado. Estas
tarefas que as mulheres assumem sozinhas
devido à divisão sexual desigual do
trabalho, fazem com que quando elas
precisam sair de suas casas para participar
das ocinas do projeto se aijam desde a
questão sobre preparar a comida para o
marido e lhos, até saber com quem vão
deixar seus lhos e lhas enquanto
participam das atividades.
Com a recreação infantil as
mulheres tiveram mais liberdade para

(I) «Desenvolvimento Rural Sustentável
compatível com a utilização
adequada dos recursos naturais e com
a preservação do meio ambiente»,
haja vista que a recreação infantil está
pautada na realidade das crianças e
na sucessão rural. A experiência conduz
as atividades considerando os
princípios da agroecologia e da
convivência com o semiárido.

(II) Da «adoção de metodologia
participativa, com enfoque
multidisciplinar, interdisciplinar e
intercultural, buscando a construção
da cidadania e a democratização da
gestão da política pública», já que
incorpora vários fatores já citados,
como igualdade, convivência com o
semiárido e sucessão rural de forma
lúdica e utilizando os instrumentos
metodológicos de arte-educação,
envolvendo todas as crianças de forma
igualitária.
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(III) Da “equidade nas relações de
gênero, geração, raça e etnia”, já
que constrói alternativas para que
as mulheres, em sua diversidade
racial, e possibilita que tenham
maior tempo dedicado à
produção e à formação. A
recreação infantil possibilitou um
maior aprendizado das mulheres.
Mulheres agricultoras em reuniões sobre os seus
projetos produtivos enquanto suas crianças estão
na recreação

6 Os resultados
Mulheres com maior tempo disponível
para a participação de cursos e
atividades do ATER- Mulheres;

7 Replicabilidade
A experiência tem condições de
replicabilidade desde que esteja ancorada
na educação geradora de igualdade para
meninas e meninos; na realidade de cada
comunidade onde esteja a execução e na
preocupação com a sucessão rural. É
necessário também o uso de metodologias
baseadas na arte-educação e educação
contextualizada.
Outro elemento necessário é o local
adequado. Isso não quer dizer prédios
construídos, e sim, espaços adequados, como
a sombra de um grande juazeiro ou uma boa
sala de aula com equipamentos adequados,
como tatames, entre outros.

Crianças tendo acesso a aprendizado
a parir de uma educação
contextualizada;

(Crianças (meninos e meninas) tratadas
sem diferenças. Exercendo suas
potencialidades, sem julgamento de
valores pré-estabelecidos a partir do
que é ser homem e o que é ser mulher;
Através da arte feita pelas próprias
mãos, crianças vivenciando um novo
olhar da realidade rural. Percebendo
o cotidiano como belo.
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8 Depoimentos

A gente participava das reuniões
despreocupadas, assistia a reunião
toda e não tirava o foco do que a
gente tinha que fazer porque a gente
sabia que as crianças estavam sendo
bem cuidadas. E a recreação era boa
pras crianças também, porque elas
tinham um dia de lazer e de
aprendizado diferente. Meu menino
chegava em casa eufórico contando
que liam, escreviam, pintavam e
aprendiam muitas coisas na
recreação. Sempre chegava com uma
novidade.

Ana Paula Martins
(Técnina e recreadora do Centro
Feminista 8 de Março)
As crianças moram em
comunidades rurais, mas cada uma vive
uma realidade diferente, a partir da sua
idade, de como se desenvolve e se
relaciona com a família e das condições
nanceiras. Trabalhar dinâmicas para a
compreensão da vivência do meio rural é
bastante desaador.

Teve um dia que reuniu as crianças de
outras comunidades de ATER e foi uma festa
só, ele me disse que pintou o que ele achava
mais bonito e bom onde ele morava! Para as
crianças era um dia de lazer e de interação
também com outras crianças. Tinha troca,
interação. Lembro que ele disse: “mãe lá as
brincadeiras é tudo misturado, menino e
menina”... (risos). E para nós era uma alegria e
segurança. Todas as mulheres sempre
comentavam que o mais legal das ocinas era
poder pensar nos projetos sem se preocupar
com o que as crianças estavam fazendo, pois
a gente sabia que estavam em boas mão

Sempre tivemos a preocupação de
preparar o ambiente para acolher
a s c r i a n ç a s, d e e x p l i c a r a
importância de as mães delas
estarem reunidas em outro local se
organizando, estudando,
pensando em melhorias para as
suas vidas e de mostrar o valor da
vida no campo. Nunca escolhemos
brinquedos, brincadeiras ou cores
para menino ou menina.
Creio que zemos um bom trabalho,
porque as mães e as crianças foram tendo
mais autonomia.

Rose Silva
(Mãe e gricultora da comunidade de
São Lourenço - Apodi)
As atividades recreativas pras
nossas crianças junto às ocinas de ATER,
pra nós, mulheres, foi uma das melhores
c o i s a s q u e p o d e r i a m s e r f e i t a s.
21
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