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de humanidade desumanizada,  

nada deve parecer natural.  
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RESUMO 

As desigualdades de gênero é uma realidade histórica no campo e na cidade dos 
diferentes contextos socioambientais do Brasil. No contexto do Semiárido Brasileiro 
surgem iniciativas populares e políticas públicas na busca da superação das 
desigualdades de gênero. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo 
analisar os avanços e desafios na implementação de Políticas Públicas voltadas 
para fortalecimento da Agricultura Familiar e superação das desigualdades de 
gênero constituída no âmbito da Rede Mulheres do Remanso. Partiu-se da 
perspectiva da pesquisa-ação, tendo sido utilizados vários instrumentos 
participativos de mobilização e mediação por meio de um Grupo Focal estruturado 
em 06 atividades. Também se fez uso da observação participante e de entrevistas 
semiestruturadas a pessoas identificadas como relevantes para compreensão das 
questões desta pesquisa. Ao todo foram realizados 05 encontros com grupo focal 
formado com as animadoras da Rede de Mulheres de Remanso - RMR, nos quais 
pôde-se reconstituir o histórico da Rede de Mulheres além da trajetória de lutas e de 
enfrentamento dessas mulheres na busca pela igualdade de gênero, sendo o 6º 
encontro um momento de socialização da sistematização produzida nos encontros 
anteriores. Constata-se que nas duas últimas décadas o acesso às políticas de 
previdência e assistência social, aliada a outros programas sociais, como de 
transferência de renda, programa água para todos, luz para todos, assistência 
técnica, entre outras, impactaram positivamente na vida das mulheres que integram 
a RMR. Entretanto, mesmo com estas conquistas evidenciadas através da ação das 
mulheres em rede ainda há muito que avançar para garantir a igualdade de gênero e 
a plena cidadania das mulheres que vivem no meio rural. É a partir de experiências 
como as mulheres da Rede que se tem construídos os caminhos para fortalecer as 
experiências de base agroecológica na perspectiva da Convivência com o Semiárido 
em consonância com a promoção da igualdade entre homens e mulheres do campo. 
Assim, constata-se que a trajetória da Rede de Mulheres de Remanso demostra que 
através da atuação de grupos em rede é possível romperem as barreiras da lógica 
patriarcal, promover a mobilização social e resistência para a luta por autonomia.  

 

Palavras Chaves: Equidade de Gênero, Ação em Rede, Mulheres Agricultoras, 

Agroecologia.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Gender inequalities are a historical reality in the countryside and city of the different 

socioenvironmental contexts of Brazil. In the context of the Brazilian Semiarid, 

popular initiatives and public policies emerge in the search for overcoming gender 

inequalities. The objective of this study was to analyze the relationship between the 

advances and challenges in the implementation of Public Policies aimed at 

strengthening Family Agriculture and overcoming gender inequalities constituted 

within the scope of Rede Remanso Women. It started from the perspective of action 

research, and several participatory instruments of mobilization and mediation were 

used through a Focus Group structured in 06 activities. We also used participant 

observation and semi-structured interviews with people identified as relevant for 

understanding the issues of this research. In all, 05 meetings were held with a focus 

group formed with the animators of the Remanso Women's Network - RMR, in which 

it was possible to reconstitute the history of the Network of Women beyond the 

trajectory of struggles and confrontation of these women in the quest for gender 

equality, being the 6th meeting a moment of socialization of the systematization 

produced in the previous meetings. In the last two decades, access to social security 

and social assistance policies, coupled with other social programs such as income 

transfer, water for all, light for all, technical assistance, among others, have had a 

positive impact on the lives of women. women in the RMR. However, even with these 

achievements evidenced through the action of women in a network, much remains to 

be done to ensure gender equality and the full citizenship of women living in rural 

areas. It is from experiences such as the women of the Network that we have built 

the paths to strengthen the agroecological-based experiences in the perspective of 

Living with the Semi-Arid in consonance with the promotion of equality between men 

and women of the field. Thus, the trajectory of the Remanso Women's Network 

shows that through the activities of groups in a network it is possible to break the 

barriers of patriarchal logic, promote social mobilization and resistance to the 

struggle for autonomy. 

Keywords: Gender Equity, Networking, Women Farmers, Agroecology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação teve como objeto de estudo a experiência de trabalho com 

as agricultoras familiares integrantes da Rede de Mulheres de Remanso, Sertão do 

São Francisco, Semiárido Baiano. Esta iniciativa de atuação em rede teve suas 

ações iniciadas no ano de 1983, sendo denominada inicialmente Movimento de 

Mulheres e mais tarde como Rede de Mulheres.  

A autora dessa dissertação se envolve com as atividades desenvolvidas pela 

Rede de Mulheres de Remanso a partir de 2005 no processo de formalização da 

Associação da Rede de Mulheres de Remanso (RMR). Este envolvimento se dá na 

medida em que o Serviço de Assessoria Social a Organizações Populares Rurais 

(SASOP
1
), organização na qual a pesquisadora atua enquanto assessora técnica 

desde 2004, passa a apoiar as ações da Rede de Mulheres em conjunto com o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Paróquia de Remanso.  

É neste contexto de acompanhamento e mediação de intervenções de ações 

junto à Rede de Mulheres entre 2005 e 2018 que se constata, no âmbito da RMR, a 

necessidade de sistematização da experiência da Rede de Mulheres de Remanso. 

Assim, na oportunidade de inserção desta junto ao Programa de Pós-graduação em 

Extensão Rural da UNIVASF, vislumbrou-se a oportunidade de contribuir com o 

atendimento desta demanda no âmbito da RMR e os processos de sistematização 

que ocorreriam a partir de 2016. Assim, as ações da presente pesquisa se 

articularam com as ações de sistematização proposta no âmbito da RMR de modo a 

dar visibilidade às ações desta rede na promoção da autonomia das mulheres e 

equidade de gênero. 

                                                           
1
O SASOP é uma Organização Não Governamental que, desde 1989, vem contribuindo para a 

promoção da Agroecologia e fortalecimento da Agricultura Familiar Camponesa em dois principais 
biomas da Bahia: Caatinga e Mata Atlântica. Algumas das principais estratégias de desenvolvimento 
de sistemas de produção agroecológicos, o fortalecimento dos processos organizativos comunitários 
e territoriais e a disseminação de experiências com potencial de se traduzirem em políticas públicas 
para o meio rural. A Ação se concentra em dois Programas de Desenvolvimento Local, o Semiárido e 
a Mata Atlântica. Os programas buscam valorizar os recursos locais construir o conhecimento 
agroecológico, fortalecer famílias agricultoras e suas organizações, promover a segurança alimentar 
e nutricional que incorpore a cultura local e o uso sustentável dos recursos, além de incrementar a 

renda familiar com a criação de alternativas de acesso a mercados. 
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Desta forma, a presente pesquisa buscou, a partir da atuação da Rede de 

Mulheres de Remanso, identificar: em que medida as Políticas Públicas tem 

contribuído para o fortalecimento das experiências de base agroecológica da 

proposta da Convivência com o Semiárido? Como as agricultoras do Território do 

Sertão do São Francisco Baiano vêm conseguindo acessar estas políticas? Qual a 

contribuição dessas políticas para superação das diferentes formas de discriminação 

e a garantia da plena cidadania das mulheres agricultoras? Além disso, também 

buscou-se elucidar: em que medida essas políticas colaboram com o processo de 

autonomia e empoderamento das mulheres?  

Diante do exposto, e da experiência de atuação profissional da proponente 

desta pesquisa junto à equipe técnica de assessoria à Rede de Mulheres de 

Remanso, o presente estudo teve por objetivo geral analisar os avanços e desafios 

na implementação de Políticas Públicas voltadas para fortalecimento da Agricultura 

Familiar e superação das desigualdades de gênero constituídas no âmbito da Rede 

Mulheres no município de Remanso - BA, o qual se integra à Rede de Mulheres 

Regional do Sertão do São Francisco Baiano. 

Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos de modo a 

se alcançar o objetivo geral desta pesquisa:  

(I) Sistematizar o histórico de constituição da Rede Mulheres de Remanso no 

contexto da constituição da Rede da Rede Regional de Mulheres do 

Sertão do São Francisco Baiano;  

(II) Identificar e analisar as principais políticas e programas públicos 

acessados pelas participantes da Rede de Mulheres do município de 

Remanso;  

(III) Analisar os impactos das políticas públicas acessadas pelas integrantes 

da rede no âmbito da perspectiva da Convivência com o Semiárido;  

(IV) Avaliar a contribuição dos Programas e as Políticas Públicas para a 

promoção da autonomia das mulheres e superação das desigualdades de 

gênero no âmbito da agricultura familiar;  

(V) Promover processos de reflexão e valorização da trajetória e conquistas 

da Rede Mulheres ao longo de sua trajetória; e 
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(VI) Elaboração de uma Cartilha com a Sistematização da Trajetória de Luta 

da Rede de Mulheres de Remanso, seus aprendizados e desafios na 

interação com as políticas públicas pela promoção da autonomia e pela 

igualdade entre homens e mulheres.  
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CAPÍTULO 1. DESAFIOS E DEMANDAS PARA A PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE DE GÊNERO NA AGRICULTURA FAMILIAR DO 

SERTÃO DO SÃO FRANCISCO BAIANO A PARTIR DA AÇÃO DA 

REDE DE MULHERES DE REMANSO. 

1.1. Porque surge a Rede de Mulheres de Remanso 

A origem da Rede de Mulheres de Remanso está associada ao aumento do 

número de mulheres assassinadas no município. Assim, a violência e a impunidade 

pelos crimes cometidos contra as mulheres fez com que as mulheres organizassem 

um ato público em 1983 chamando atenção da sociedade local quanto a esta forma 

de violência e cobrando providência do poder público naquele momento.  

A parir de 1989 a Rede de Mulheres passou a se organizar por meio da 

atuação da Diocese de Juazeiro, congregando inicialmente 08 grupos municipais de 

mulheres no território e constituindo-se enquanto Rede Regional de Mulheres do 

Sertão do São Francisco Baiano. Na sua criação foi constituída uma coordenação 

regional, formada por uma representação municipal. É a partir dessa ação que as 

mulheres agricultoras e pescadoras artesanais passam a se organizar, 

desenvolvendo e participando de atividades de formações visando ampliar o 

conhecimento sobre as questões de gênero, ao mesmo tempo em que desenvolviam 

atividades buscando a geração de renda para as mulheres.  

O município de Remanso, espaço de atuação da RMR, está inserido no 

Semiárido Brasileiro, o qual se caracteriza pela ocorrência de anos sucessivos de 

seca e tem resultado na fragilização dos sistemas agropecuários e familiares, 

baseados em sistemas de cultivos voltados para a produção de alimentos, produção 

de forragem, pequenas criações de animais, além do extrativismo. Práticas 

inadequadas de preparo do solo, como as queimadas, o desmatamento têm 

contribuído para o agravamento das limitadas condições naturais dos solos da 

região. Isso se confirma em documento elaborado pelo o Território Sertão do São 

Francisco que apresenta o desafio abaixo: 

Modelo de produção agropecuária insustentável com base na 
exaustão dos recursos naturais, que levam a graves problemas 
socioambientais como índices crescentes de desigualdade social e 
desertificação no território, pela utilização de práticas indiscriminadas 
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de desmatamento, queimadas, superpastoreio, uso de agrotóxico, 
além do uso de energia de alto custo para produção agrícola, e 
práticas inadequadas de cultivo e criação. (Bahia, PTDSS, 2018, p. 
36). 

 

1.2. Atividades Socioprodutivas e Propostas de Desenvolvimento para o 

Território Sertão do São Francisco Baiano. 

A atividade pecuária mais comum é a criação extensiva de caprinos e ovinos, 

além disso, o município é marcado pelo os conflitos em relação à posse da terra, 

também é marcada pela a inexistência ou insuficiência de apoio a produção, 

infraestrutura, equipamentos, adequação sanitária, beneficiamento, logística, 

certificações dos produtos agrícolas que dificultam o estabelecimento e 

desenvolvimento de atividades socioprodutivas no contexto do Semiárido:  

Inadequação das normas da vigilância sanitária para agricultura 
familiar, ausência de pesquisa pelos órgãos públicos que proponham 
tecnologias adequadas ao beneficiamento, e precariedade no 
processamento de produtos de origem animal (leite, pescado, carne, 
mel, ovos e outros). (Bahia, PTDSS, 2018, p. 36). 

No Território Sertão do São Francisco apresentam-se realidades distintas que 

se distribuem em dois ambientes, quais sejam as áreas irrigadas que estão às 

margens do Rio São Francisco e as áreas de sequeiros que são utilizadas 

principalmente para a criação de caprinos, ovinos, extrativismo e cultivos de ciclo 

curtos. Uma das representações da criação animal em comunidades desse território 

é desenvolvida em áreas de uso coletivo conhecidas como Fundo de Pasto:  

O território compreende duas situações distintas no que se refere à 
agricultura familiar: os agricultores da área de sequeiro, 
caracterizados pela diversificação da produção, e os agricultores da 
área irrigada (perímetros irrigados), que cultivam sobretudo frutas 
com maior escala produtiva e especialização para atender ao 
mercado exportador e abastecer o mercado interno. Nos municípios 
localizados na margem do rio São Francisco é comum a atividade de 
pesca. (MALUF, 2017, p. 222). 

Por décadas as intervenções governamentais eram voltadas para o “combate 

à seca”, marcadas pelas ações emergenciais e descontínuas, geralmente com a 

construção de grandes obras hídricas. Associados a este período tem-se as 

representações no imaginário brasileiro das mulheres do Semiárido com uma “lata 
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d’água na cabeça” enquanto representação das restrições no acesso à água e 

também da dificuldade e da pobreza associada às secas.  

Assim, historicamente as propostas de desenvolvimento nesta região 

passaram por propostas clientelistas que promovem a dependência e não superam 

as desigualdades sociais. A partir da década de 1960 e 1970 as propostas de 

intervenções para um desenvolvimento se materializaram na implantação de 

grandes projetos de irrigação. Isso se confirma em análise feita por Rubem Siqueira: 

A CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco já  vem neste 

contexto do “desenvolvimento”. Foi criada por Getúlio Vargas, em 

1945, quando se viu no São Francisco a energia que demandava a 

industrialização. Resultou que 70% da água do rio acabaram 

sacrificadas na produção de 95% da energia que consome todo o 

Nordeste.  Marco decisivo foi a barragem de Sobradinho, construída 

na Ditadura Civil-Militar, entre 1971 e 1978, para regularizar a vazão 

e alimentar a cascata de barragens e usinas hidrelétricas a jusante. 

Possibilitar a irrigação foi outro objetivo da obra.    poca o 

reservat rio, com  .    km , era o maior do mundo em espelho 

d’água – maior “poça d’água do mundo” di iam os cr ticos, pois   

raso e sofre alta evapotranspiração, porque aqui tem também das 

maiores insolações.  

(...)  ssim   que, a partir de 1968, foram instalados os dois primeiros 

perímetros públicos de irrigação, o Bebedouro em Petrolina e o 

Mandacaru em Juazeiro. Seguiram-se depois os outros: Maniçoba, 

Curaçá, Nilo Coelho Curaçá , Tourão; este dominado pela Agrovale, 

que tem lá a maior área de cana irrigada do mundo, cerca de 20 mil 

hectares, com 2,5 safras anuais. No total a área irrigada na região já  

ultrapassou     mil hectares e segue crescendo, com outros 

per metros públicos sendo implantados no Subm dio São Francisco. 

Empresas privadas nacionais e multinacionais são dezenas. 

(SIQUEIRA, 2017, p.11). 

Este polo de desenvolvimento tem como base os sistemas intensivos dos 

monocultivos com intensivo uso de agroquímicos e voltados para a exportação. 

Esses, quase sempre, beneficiam empresas, grandes propriedades rurais e as 

oligarquias políticas regionais. No Atlas do Agronegócio, Santos e Glass (2018) 

apresentam um conjunto de informações que demonstra a concentração do mercado 

de produção e distribuição de alimentos na mão de um número cada vez menor de 

conglomerados internacionais. E chama atenção para as ameaças que enfrentam o 

bioma caatinga:  
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Outro bioma sob ameaça, a Caatinga, apresenta dados ainda mais 
impressionantes. Nada menos que 93,2% das terras correspondem a 
propriedades privadas, com apenas 2% do bioma protegido por 
unidades de conservação. O investimento massivo em projetos de 
irrigação associados à transposição do Rio São Francisco tem 
contribuído para a fragmentação do bioma e acelerado o processo de 
latifundiari ação. (SANTOS e GLASS, 2018, p.15). 

Em contraposição a esta proposta desenvolvimentista e buscando valorizar os 

modos de vida e organizações socioculturais e produtivas locais que nas últimas 

décadas tem se estruturado uma articulação em rede das Organizações da 

Sociedade Civil em torno de propostas de “Convivência com o Semiárido” e da 

“Agroecologia” nos territórios do Semiárido Brasileiro. Estas articulações têm-se 

pautado nos processos sociais e organizativos locais, bem como na 

contextualização das propostas de desenvolvimento. Assim, tem-se intensificado os 

processos de intercâmbios e troca de experiências entre agricultores (as) e 

organizações não governamentais que compõem a Articulação do Semiárido 

Brasileiro - ASA2 e a Articulação Nacional de Agroecologia - ANA3: 

A Declaração do Semiárido, aprovada em 1999 por organizações da 
sociedade civil, foi um marco importante, ao afirmar a viabilidade da 
convivência com as condições da região e a importância da captação 
de água de chuva como fonte hídrica suficiente para as 
necessidades produtivas e sociais da região. A Declaração contém 
proposta para o desenvolvimento sustentável, tendo como princípio o 
fortalecimento da agricultura familiar, a garantia da segurança 
alimentar, o acesso ao crédito e aos canais de comercialização, a 
articulação entre produção, extensão, pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico, o uso de tecnologias e metodologias 
adaptadas, e a universalização do abastecimento de água (FAO, 
2016, p.173). 

As articulações em rede têm sido fundamentais para pressionar os governos 

federal, estadual e municipal no processo de proposição de políticas de Convivência 

com o Semiárido. Isso tem se dado a partir da construção de referências a partir de 

experiências bem sucedidas promovidas por agricultores familiares e Organizações 

da Sociedade Civil. No nível nacional a articulação da sociedade civil e o Estado 

Brasileiro possibilitou o reconhecimento da Agricultura Familiar por meio de 

instrumento de lei (Lei n. 11326, de 2006) que define e estabelece diretrizes para a 

formulação de políticas públicas específicas para este segmento da sociedade:  
                                                           
2
 ASA é a principal articulação de maior capacidade de mobilização social e incidência nas políticas 

públicas junto ao governo Brasileiro. 
3
  A ANA envolve os grandes movimentos sociais do campo, ONGs e redes comprometidas com o 

desenvolvimento rural que tem como base os princípios da agroecologia. 
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Historicamente, o meio rural brasileiro foi marcado pela concentração 
da propriedade da terra, da renda e da riqueza; pela dominação 
política e econômica das oligarquias tradicionais; pela dependência 
das empresas transnacionais; pela destruição dos recursos naturais; 
e pelo elevado grau de desigualdades que geraram fome, miséria, 
pobreza e exclusão social. Romper com essa trajetória histórica 
exigia um conjunto de políticas públicas que fossem capazes de 
democratizar a propriedade da terra, gerar trabalho e renda no 
próprio meio rural, produzir alimentos saudáveis e adequados 
visando à soberania alimentar do país, combater a pobreza e as 
desigualdades sociais e regionais, garantir os direitos trabalhistas e 
proteger o meio ambiente. Para atender a todos esses desafios, o 
governo priorizou três grandes eixos de intervenção: a política 
agrária; a política de fortalecimento da agricultura familiar; e a política 
de desenvolvimento territorial. (MATTEI, 2017: p. 171). 
 
 

1.3. Acesso aos Direitos e os Desafios na Busca pela Igualdade de Gênero na 

Rede Mulheres de Remanso. 

Na última década, vários programas e políticas foram desenvolvidas pelo 

governo em suas diferentes esferas buscando melhorar as condições de vida 

dos(as) agricultores(as) familiares
4
 no conjunto da diversidade desta categoria 

reconhecida. Dentre estas ações, destacam-se a promoção e difusão de 

Tecnologias Sociais de Captação e Armazenamento de Água de Chuva; o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) e a Política 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO).  

No âmbito do Território do Sertão do São Francisco o Serviço de Assessoria a 

Organizações Populares Rurais – SASOP tem atuado no campo da promoção da 

agroecologia desde 1989. Assim, ao longo desses anos tem contribuído com a 

promoção e Assessoria Técnica e Extensão Rural – ATER junto às famílias e 

organizações socioprodutivas da agricultura familiar de base agroecológica. 

                                                           
4
 Também são considerados agricultores familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas, 

pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. (LEI Nº 11.326, DE 24 DE 
JULHO DE 2006.). 
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Uma das ações estratégicas do SASOP tem sido o trabalho de gênero 

visando contribuir com a superação das desigualdades de gênero e no processo de 

empoderamento das mulheres, isso vem se dando principalmente através do apoio e 

assessoria à Rede de Mulheres de Remanso. Esta aproximação e atuação se 

devem ao protagonismo das mulheres ao longo da constituição desta rede, bem 

como de suas representações no âmbito da agricultura familiar no meio rural e 

organizações urbanas, bem como das envolvidas na pesca artesanal.  

Apesar da atuação das mulheres nos espaços de articulação social e de 

controle de políticas, ações e programas públicos no âmbito do município de 

Remanso, constata-se que no âmbito do município e do Brasil esta tem se dado de 

forma limitada. Isto se deve pela expressiva participação dos homens em espaços 

de articulação e controle de políticas social, ações e programas públicos. Constata-

se também que há uma tendência das representações masculinas em defender 

interesses que não inclui especificidades das mulheres, principalmente nos modos 

de produzir, beneficiar e comercializar, aliado a vida cotidiana dos afazeres 

domésticos.   

Buscando contribuir com a mudança dessa realidade, o SASOP vem 

desenvolvendo processo de formação com as mulheres e suas organizações. 

Assim, tem-se trabalhado na formação para a promoção da inserção e 

empoderamento das mulheres em processos sociais, econômicos e produtivos, bem 

como o envolvimento destas nas articulações e construção de políticas públicas e 

seus processos de controle social. Também participa de espaços importantes de 

discussões e articulações que trabalham a temática de gênero e feminismo, assim 

destaca a participação no Grupo de Trabalho (GT) de Gênero da ANA e na Rede 

Feminismo e Agroecologia5. 

                                                           
5
   rede surgiu a partir do projeto denominado “ TER , Feminismo e  groecologia” se 

estabeleceu através da parceria entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco - 
UFRPE, Universidade Federal do Ceará - UFC e a Diretoria de Políticas para as Mulheres 
Rurais e Quilombolas – DPMRQ, do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. O 
projeto teve como objetivo desenvolver processos formativos em rede junto às 
organizações, movimentos sociais mistos (que integram mulheres e homens) e feministas, 
que atuam no campo agroecológico em chamadas públicas específicas de Assistência 
Técnica e Extensão Rural: ATER Mulher e ATER Agroecologia. (MORAES, et al., 2018) 
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Com o intuito de fortalecer a rede, em junho de 2005 foi legalizada a 

Associação Rede de Mulheres. Segundo o estatuto da Rede de Mulheres esta tem 

por objetivos: 

Assim, surge a Rede de Mulheres de Remanso. Segundo o estatuto da Rede 

de Mulheres esta tem por objetivos: 

I- Promover o intercâmbio entre entidades que buscam a 
ampliação do campo da cidadania, constituição e expansão 
dos direitos fundamentais, a justiça e consolidação de uma 
democracia participativa; 

II- Combater todas as formas de discriminação racial étnica e 
de gênero como obstáculos à construção da cidadania e 
constituição dos direitos fundamentais; 

III- Estimular as mulheres na luta por igualdade de 
oportunidade e de tratamento; incentivar melhores 
condições de trabalho, assistência e aperfeiçoamento 
profissional. (Estatuto Rede de Mulheres, 2004, p.1). 
 

Assim a Rede de Mulheres tem contribuindo com a auto-organização das 

agricultoras do município de Remanso, apoiando os grupos de mulheres, sendo 

esses grupos espaço de formação, visando ampliar os conhecimentos e construir 

estratégias para combater os diversos tipos de violência cometida sobre as 

mulheres, além disso, a Rede de Mulheres também tem apoiado o desenvolvimento 

das atividades produtivas dessas mulheres numa perspectiva da Convivência com o 

Semiárido e da agroecologia, como estratégia de contribuir no processo de 

ampliação da autonomia das mulheres e na redução das desigualdades de gênero 

no meio rural. Isso se confirma na análise feita por Medeiros (2010, p. 22): 

Para as trabalhadoras rurais, os grupos de mulheres têm sido um 
instrumento importante de luta no combate à violência. Os grupos 
são espaço de formação, socialização e, também, de tomada de 
consciência. Consciência da situação de desigualdade e opressão a 
que são submetidas na sociedade. Compreensão de que o seu 
fortalecimento é também o fortalecimento das outras mulheres do 
movimento e da autonomia. Nos grupos, as mulheres constroem 
outras formas de ver o mundo, resistência, alternativas de produção, 
e forjam na luta ferramentas para mudar o mundo.  

Dessa forma, é importante observar que as agricultoras que integram a Rede 

de Mulheres são protagonistas da construção de novas relações sociais, tanto na 

vida privada, como na esfera pública, participando dos processos de concertação de 

políticas, dando visibilidade às suas experiências e propondo programas e ações 
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que contribuam no processo emancipatório das mulheres e na melhoria das 

condições de vida das agricultoras familiares. 
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CAPÍTULO 2. IGUALDADE DE GÊNERO E O DESAFIO DA 

CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONVIVÊNCIA 

COM O SEMIÁRIDO. 

 

2.1. Gênero conceitos, aplicações e dimensões.  

Ao estudar a trajetória da Rede de Mulheres de Remanso e sua luta para 

ampliar a cidadania das mulheres trabalhadoras rurais e na construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária para todos, busco analisá-las numa perspectiva 

política feminista, à luz de uma leitura de gênero
6
, fundamentadas em estudos 

realizados por diversos autores/as que analisam e problematizam as relações de 

gênero nas suas dimensões política, cultural e produtiva.   

No final da década de 70 o conceito de relações de gênero ganha força. 

Siliprandi (2004, p. 03), argumenta que foi “como uma tentativa de desmistificar o 

determinismo biologicista que explicaria as diferenças entre homens e mulheres, 

afirmando o caráter hist rico e social dessas relações”. Joan Scott é uma das 

te ricas pioneiras na discussão de gênero, para a autora “gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e 

o gênero   uma forma primeira de significar as relações de poder”. (SCOTT, 1991, p. 

21). Relações de gênero cria um sistema de hierarquias onde o masculino passa a 

ter o poder sobre o feminino, como expressa na análise abaixo feita por Siliprandi 

(2004, p. 5): 

As relações de gênero expressam, portanto, uma hierarquia que 
estrutura todo o sistema social, em que o masculino   
sobrevalorizado em relação ao feminino. Uma das formas como essa 
relação se expressa, em termos de comportamentos e valores,   na 
divisão sexual do trabalho, a qual estabelece claramente o que será  
socialmente aceito como tarefas femininas e masculinas. Assim, 
caberão às mulheres fundamentalmente as tarefas do âmbito 
doméstico, da família e da reprodução, enquanto aos homens será  
reservado o mundo público, do trabalho “produtivo” e da organização 
política da sociedade. Uma das consequências dessa divisão   a 

                                                           
6
 É uma forma de analisar a sociedade levando em considerações as diferenças, as desigualdades e 

as relações de poder existente entre homens e mulheres, na vida pública e privada (BUARQUE, 
2004, p. 18). 
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desvalorização (ou invisibilidade  do trabalho efetuado pelas 
mulheres, muitas ve es considerado “ajuda” ou “complemento” ao 
trabalho masculino. Outras ve es,   considerado “não-trabalho”, não 
sendo sequer computado nas contas nacionais, como   o caso do 
trabalho doméstico e de cuidados, e do trabalho não remunerado 
exercido pelas mulheres na agricultura. 

É fácil perceber que os conteúdos abordados no conceito de gênero 

relacionam com a trajetória de luta da Rede de Mulheres, e do seu enfrentamento 

frente aos desafios das relações de desigualdades que foram construídas pela 

sociedade pela condição de suas integrantes de ser mulher, agricultora e viver no 

meio rural.  

Assim, é importante perceber que o conceito de gênero não tem um único 

sentido. Siliprandi (2004) apresenta algumas acepções, observando que o mesmo 

vem sendo utilizado de diferentes maneiras, às vezes complementares ou mesmo 

conflitante entre si. 

Quadro 1: Apresentação dos diferentes entendimentos da aplicação do Conceito de 
Gênero. 

Categoria 

Descritiva 

Principalmente nos meios acadêmicos, como um conceito que permite 

descrever a forma como vivem homens e mulheres, seus costumes, 

suas tarefas, sua organização, mas muitas vezes não aprofunda a 

discussão sobre as causas dessas diferenças e sobre as consequências 

que essa estrutura social traz para a organização da sociedade como 

um todo. 

Categoria 

Analítica 

 

Busca aprofundar as razões porque a realidade se mostra assim 

dividida; permite fazer outros questionamentos sobre as origens da 

opressão e avança na discussão do conceito em si. 

Gênero como 

ferramenta de 

Planejamento  

Ao planejar uma intervenção, órgãos públicos, ONGs, segmentos 

sociais organizados, procuram utilizar metodologias de diagnostico, 

monitoramento e avaliação que permitam visualizar o lugar que ocupam 

mulheres e homens naquele contexto; suas limitações no acesso aos 

bens e informações; as diferentes possibilidades de exercício do poder. 

Gênero como 

ferramenta 

Política 

Situar a opressão das mulheres numa relação entre os sexos permite 

que se lute por mudar essa relação, estabelecendo alianças mesmo 

com setores que hoje se beneficiam parcialmente da distribuição 

desigual de poder. É preciso mudar as relações entre os dois gêneros, 

para mudar a distribuição do poder dentro da sociedade. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora, com base em Siliprandi (2004, p. 8 e 9).  
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 O presente estudo adota o conceito de gênero congregando seus diversos 

aspectos (como categoria descritiva, mais analítica, como instrumento de 

planejamento e como ferramenta política). Mas pode-se observar que nas análises 

realizadas durante o estudo há uma ênfase maior no uso na categoria de gênero 

como instrumento de planejamento e como ferramenta política. A ênfase maior 

nessas duas categoria também está relacionada à trajetória política de organização 

da Rede de Mulheres que desenvolve ações de formações para ampliar o 

conhecimento de suas integrantes de forma que possam compreender o lugar que 

elas ocupam e seus limites ao acesso aos bens, serviços e ao poder pela sua 

condição de ser mulher. Além disso, há clareza da necessidade de ampliar as 

articulações, e ampliar a participação das mulheres nos espaços de articulação e 

incidência política. Como expressa Siliprandi (2004.p 10), “perceber como se 

estruturam as relações entre os gêneros permite fazer alianças também com outros 

setores sociais, cujas bases da opressão são semelhantes às da condição feminina, 

como são as questões racial, étnica e de classe”. 

A Rede de Mulheres é um dos sujeitos políticos interessados em promover 

mudanças na cultura patriarcal que rege nossa sociedade. As agricultoras familiares 

da região semiárida vivem no seu cotidiano um processo de opressão, ainda hoje a 

vida das mulheres é regida pelo poder do homem, coube a elas o espaço doméstico 

e aos homens o espaço público. Mudar essa realidade não tem sido fácil, 

culturalmente homens e mulheres incorporam e reproduzem os papeis que são 

definidos pelo patriarcalismo.  

No desenvolvimento de suas ações a Rede de Mulheres identificou a 

necessidade de apoiar as atividades produtivas dos grupos de mulheres, como 

estratégia de romper com essa cultura de inferioridade. Uma das razões para isso 

deve-se ao fato de os interesses das mulheres não serem levados em conta no 

momento de planejar as atividades produtivas. No primeiro momento a Rede pode 

contar com o apoio das organizações parceiras, no segundo momento essas 

experiências foram potencializadas com o apoio de programas e políticas públicos 

que passam a ser executadas na região semiárida. Para Heilborn (2010, p. 05), 

“política pública pode ser definida como tudo aquilo que o governo (municipal, 

estadual ou federal) faz no que diz respeito às leis, medidas reguladoras, decisões e 

ações”. Por isso Souza (2006, p. 26) expressa que “a formulação de políticas 

públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 
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propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados 

ou mudanças no mundo real”. 

Souza (2006) também identifica que no campo específico da política pública 

foram desenvolvidos alguns modelos explicativos com o intuito de entender o 

processo de formulação de políticas públicas. Destaca o modelo de Theodor Lowi, 

considerada a tipologia mais conhecida, segundo a qual as políticas públicas são 

divididas em quatro tipos:  

 

I. Distributiva: Decisões tomadas pelo governo, que 
desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando 
impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos 
grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo. 

II. Regulatórias: São mais visíveis ao público, envolvendo 
burocracia, políticos e grupos de interesse. 

III. Redistributivas: Atinge maior número de pessoas e impõe 
perdas concretas e no curto prazo para certos grupos sociais, e 
ganhos incertos e futuro para outros; são, em geral, as políticas 
sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário e 
são as de mais difícil encaminhamento. 

IV. Constitutivas: é o das políticas, que lidam com procedimentos. 
 
Cada uma dessas políticas públicas vai gerar pontos ou grupos de 
vetos e de apoios diferentes, processando-se, portanto, dentro do 
sistema político de forma também diferente. (SOUZA, 2006, p. 28).  

 

2.2. Gênero e as Políticas Públicas. 

Oliveira (2017), analisando as políticas públicas com recorte de gênero
7
, 

reconhece que no Brasil vem sendo aplicada a abordagem da política redistributivas, 

uma vez que privilegia certos grupos de mulheres, como as políticas de redução da 

pobreza, como o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família e o PRONAF 

– Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar voltado para as 

mulheres. Com abordagem de política regulatória destaca “a leis ou normativas 

relacionadas à ampliação e proteção de direitos, como a Lei Maria da Penha e a Lei 

contra o feminicídio”.  Ainda identifica como politica maior abrangência, as políticas 

constitutivas ou políticas de apoio/suporte que lidam com o monitoramento e 

                                                           
7
 Políticas públicas com recorte de gênero são aquelas que reconhecem a diferença de gênero e, 

com base nesse reconhecimento, implementam ações diferenciadas para mulheres.  (FARAH 2004, 
p. 51) 
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controle de recursos e programas, como o Plano Plurianual. Mas para a autora, há 

outra abordagem que dialoga diretamente com as relações de gênero que são as 

políticas construtivas:   

Políticas construtivas, aquelas que primam pela alteração de padrões 
de socialização de gênero, como o trabalho doméstico compartilhado 
e remunerado, o fim da dupla jornada feminina e das assimetrias 
culturais entre homens e mulheres. Seguramente, essas são as 
políticas mais escassas e difíceis de implementação porque 
requerem a transformação dos papeis e estereótipos sexistas sobre 
o feminino, além de desnudar todas as formas de desigualdades e 
hierarquias que atingem as mulheres. (OLIVEIRA, 2017, p. 43-44). 

O processo de implementação de políticas públicas com uma perspectiva de 

gênero é sempre marcada por tensões, considerando que os padrões da cultura 

patriarcal que limitou a participação feminina e que ainda hoje elabora políticas sem 

considerar as desigualdades existentes com relação as desigualdade de gênero.  

Segundo Oliveira (2017, p. 44), “a perspectiva de gênero nas políticas públicas é 

muito recente, sobretudo no que se refere à presença feminina na política ou na 

tomada de decisões que diga respeito em cada uma das etapas do ciclo das 

políticas públicas
8
”.  

Mesmo sendo os governos responsáveis pela formulação de políticas 

públicas pode-se observar que a sociedade civil e os movimentos sociais também 

têm influenciados no processo de concertação de política. Destaca-se nesse 

processo a ação do movimento feminista que conseguiu algumas conquistas ao 

longo do segundo milênio.  Prá e Schindler (2013, p.13) destaca que foi possível 

“tornar pública a discriminação da mulher, obter o reconhecimento de suas 

demandas e evidenciar a urgência de criar e manter uma institucionalidade estatal 

capaz e promover a cidadania feminina e a equidade de gênero”.  

Para Oliveira (2017, 41) com base na literatura de gênero, identifica que  há 

necessidade de “avançar nas políticas públicas que não apenas melhorem a 

condição das mulheres na sociedade, mas problematizem as relações de gênero 

presentes no funcionamento do próprio Estado”. Esse é um grande desafio colocado 

                                                           
8
 O ciclo da política pública é constituído dos seguintes estágios: definição de agenda, identificação 

de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação. (Souza 2006, 
p. 29). 
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para o movimento feminista, como incorporar a perspectiva de gênero nas políticas 

públicas no atual contexto do Estado brasileiro: 

A atual conjuntura política p s impeachment (2016) da presidenta 
Dilma Rousseff, apresenta perdas significativas em matéria de 
direitos feministas e de políticas públicas de gênero, especialmente 
pela desarticulação das discussões de gênero em diversos espaços 
sociais, (sobretudo os escolares) e com o fim da transversalidade de 
gênero nas políticas públicas no atual governo do presidente Michel 
Temer. (OLIVEIRA, 2017, p. 1). 

Essa situação se apresenta desafiadora e com tendência de agravamento 

com a eleição de Bolsonaro, na medida em que a partir de 2019 o país tem um 

presidente conservador, com forte confronto com as demandas do movimento 

feministas, considerando as declarações misóginas feitas durante a campanha. O 

Governo Bolsonaro aponta para pautas conservadoras de modo a não reconhecer 

os direitos e demandas das mulheres sendo estes pautados pelo mercado, pelas 

posturas conservadores das forças armadas e das Igrejas pentecostais com forte 

referência a costumes, valores e dogmas.  

No último período vivenciamos manifestações conservadoras 
ruidosas como a “Escola Sem Partido“, a caça à “Ideologia de 
gênero”, atos do grupo terrorista de extrema direita MBL nas 
universidades, censura às artes, ataques de ódio durante a visita de 
Judith Butler ao Brasil e ameaças, inclusive de morte, a professoras 
universitárias por suas pesquisas em gênero. (ANA, GT de Gênero, 
2018).  
 

As mulheres e suas organizações precisam continuar resistindo para 

enfrentar a ascensão de um governo com suas pautas conservadoras e construir 

estratégias para recuperar a agenda de gênero nas políticas públicas.  

O Brasil vive um grave retrocesso de gênero na atual agenda 
política, especialmente no campo dos direitos sexuais/reprodutivos 
com a retomada da tramitação de diversos Projetos de Lei (PL’s  que 
criminalizam condutas abortivas e reforçam práticas violentadoras e 
ameaçadoras aos direitos das mulheres e a uma vida sem violência. 
 l m destes PL’s, há diversas ações contra as discussões de gênero 
nas escolas como parte deste desmonte que ameaça a democracia 
escolar (PL 2731/2015, 3236/2015, 3235/2015) a partir de 2004 com 
a atuação do Movimento Escola sem Partido que defende a 
aprovação de projetos de lei “contra o abuso da liberdade de 
ensinar”. Como resultado, há mais 6  projetos de lei em tramitação 
no país para proibir a discussão de gênero nas escolas e nos planos 
de educação. Em 2015, 15 dos 27 Estados votaram seus planos de 
educação e 10 vetaram referências aos termos gênero, identidade de 
gênero e orientação sexual em seus planos estaduais. Até julho de 



35 
 

2016, 13 Estados haviam incluído referências à igualdade de gênero.  
Recentemente, em abril de 2017, o Ministério da Educação/MEC 
retirou as expressões “identidade de gênero” e “orientação sexual” da 
nova versão da Base Nacional Comum Curricular que normatiza as 
competências escolares na educação básica nas escolas públicas e 
privadas do país. (OLIVEIRA, 2017, p. 52-53). 
 

 Assim, corrobora-se aqui com Oliveira (2017, p. 53) que indica que “defender 

uma cidadania feminista  , pois, uma condição prioritária no combate às violências e 

à defesa de pol ticas públicas de gênero que sejam capa es de redesenhar o papel 

do Estado e da própria democracia”. Para continuar avançando na luta para romper 

as barreiras das desigualdades de gênero é imprescindível que Rede de Mulheres 

se articule com outras redes e movimentos de mulheres feministas. 

2.3. Políticas Públicas para Mulheres na Construção da Convivência com o 

Semiárido Brasileiro 

 

De acordo com o IBGE9 o Semiárido Brasileiro tem uma extensão total de 

982.563,3 km². Dessa área, a Região Nordeste concentra em torno de 89,5%, 

abrangendo a maioria dos estados nordestinos, com a exceção do Maranhão, e o 

Estado de Minas Gerais, situado na Região Sudeste, possui os 10,5% restantes 

(103.589,96 km²). O Semiárido ocupa 60% de toda a região Nordeste. Segundo 

Pereira (2007, p 03), em 2005 o Ministério da Integração Nacional definiu uma 

delimitação cientifica sobre o semiárido, com base em três critérios: a precipitação 

pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros; que o índice de aridez tenha 

sido de até 0,5 (no período entre 1961 e 1990); que o risco de seca maior que 60%, 

tomando-se por base o período entre 1970 e 1990. 

Roberto Malvezzi (2007) reconhece que o Semiárido Brasileiro é o mais 

chuvoso do planeta: a pluviosidade  , em m dia,     mm ano (variando, dentro da 

região, de 250 mm/ano a 800 mm/ano). O Autor ainda apresenta algumas 

características sobre o Semiárido: 

  tamb m o mais populoso, e em nenhum outro as condições de 
vida são tão precárias como aqui. O subsolo   formado em     por 
rochas cristalinas, rasas, o que dificulta a formação de mananciais 

                                                           
9
 Portaria Nº 89, de 16 de março de 2005, do Ministério da Integração Nacional; 
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perenes e a potabilidade da agua, normalmente salinizada. Por isso, 
como veremos, a captação da água de chuva   uma das formas mais 
simples, viáveis e baratas para se viver bem na região. Há d ficit 
h drico. Mas essa expressão não significa falta de chuva ou de água. 
O grande problema   que a chuva que cai   menor do que a água 
que evapora. No Semiárido brasileiro, a evaporação   de  .    
mm ano, três ve es maior do que a precipitação. Logo, o jeito de 
agasalhar a água de chuva   fundamental para aproveitá-la. Outra 
caracter stica   a variação das chuvas, no tempo e no espaço. Não 
há per odo fixo, nem lugar certo, para chover. O período chuvoso 
pode ir de setembro a março, mas nunca se sabe nem o dia nem o 
lugar em que vai chover. Essa variação de tempo e espaço dificulta, 
mas não impede, a boa convivência com o ambiente.  
A cobertura vegetal do Semiárido   a caatinga. No período chuvoso 
ela fica verde e florida. Abriga uma das maiores biodiversidades 
brasileiras de insetos, inclusive a abelha, o que a torna muito 
favorável para a produção de mel. Entretanto, no período normal de 
estiagem, ela hiberna, fica seca, adquire uma aparência parda; da  o 
nome caatinga, expressão ind gena que quer di er “mata branca”. 
Mas não está morta. Quando a chuva retorna, acontece uma esp cie 
de ressurreição: o que parecia morto ressuscita; o que estava seco 
volta a ser verde. Parece que a vida brota do nada. Na verdade, o 
Semiárido tem apenas duas estações: a das chuvas e a sem chuvas. 
(MALVEZZI, 2007, p.10). 
 

Mesmo com essas características estudos apontam que os problemas que 

esta região enfrenta estão relacionados à falta de políticas públicas, mas por muito 

tempo, os diversos problemas enfrentados eram relacionados às suas condições 

climáticas. Nas últimas décadas esse cenário vem mudando, pois as fam lias que 

vivem nessa região vêm demonstrando que   poss vel conviver com o Semiárido. “O 

segredo da convivência está em compreender como o clima funciona e adequar-se a 

ele. Não se trata mais de “acabar com a seca”, mas de adaptar-se de forma 

inteligente”. (M LVEZZI.     , p.    . Dessa forma a perspectiva da Convivência 

com o Semiárido foi fortalecida com a criação da ASA. 

O surgimento da ASA foi fundamental para demarcar a construção de um 

novo paradigma de desenvolvimento com o semiárido, com base nas experiências 

convivência com o semiárido que vem sendo implementadas pelas famílias 

agricultoras. A organização da Rede ASA foi imprescindível para pressionar o 

Estado brasileiro por políticas públicas estruturantes voltadas para o 

desenvolvimento sustentável da região semiárida:  

Na primeira metade do século XX, surgiram outros olhares críticos 
sobre as causas estruturais e as consequências da miséria na região 
Semiárida. Tanto na literatura regional quanto nos estudos 
científicos, a análise sociol gica ganhou destaque ao enfati ar a 
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forma predominante de ocupação e exploração do territ rio pelos 
coloni adores e seus sucessores que levaram à concentração das 
riquezas e do poder político, gerando miséria e dependência da 
maioria da população sertaneja. (SILVA, 2007, p. 467) 

A perspectiva da Convivência com o Semiárido vem sendo construída pelos 

agricultores familiares, com o apoio de um conjunto de organizações que atua nessa 

região. Malvezzi (2007, p.   , afirma “o segredo da convivência com o Semiárido 

passa pela produção e estocagem dos bens em tempos chuvosos para se viver 

adequadamente em tempos sem chuva. O principal bem a ser estocado   a pr pria 

água”. 

Silva (2006) apresenta a seguinte definição para a convivência com 

Semiárido: 

Uma perspectiva cultural orientadora da promoção do 
desenvolvimento sustentável no Semiárido, cuja finalidade   a 
melhoria das condições de vida e a promoção da cidadania, por meio 
de iniciativas socioeconômicas e tecnológicas apropriadas, 
compatíveis com a preservação e renovação dos recursos naturais 
(SILVA, p. 272). 

O autor ainda destaca que a Convivência com o Semiárido visa promover o 

desenvolvimento sustentável, uma vez que o semiárido ainda hoje comparado com 

outras regiões ainda apresenta índice de Desenvolvimento Humano abaixo da média 

nacional, por isso o mesmo aponta a necessidade de formular alguns princípios para 

sustentabilidade: 

Pode-se considerar que a sustentabilidade do desenvolvimento tem 
por base a transformação das relações entre as pessoas e a 
natureza, buscando a harmonia entre o bem-estar do ser humano e o 
meio ambiente, fruto de uma consciência ecológica. A dimensão 
social da sustentabilidade expressa a perspectiva includente do 
desenvolvimento como estratégia de redução das disparidades de 
renda e de rique a, com um patamar ra oável de homogeneidade 
social. Submetida a essa orientação sociocultural e ambiental, a 
sustentabilidade econ mica   a promoção do crescimento das forças 
produtivas e da produtividade ambientalmente equilibrada, com a 
construção de novas dinâmicas de geração e de redistribuição social 
das riquezas, incentivando atividades produtivas adaptadas às 
condições ecológicas de cada território, baseando-se na utilização 
racional dos recursos naturais e na valorização do trabalho humano. 
(SILVA, 2007, p. 475).  

A mobilização e articulação da sociedade civil nas últimas décadas foi 

imprescindível no processo de formulação e implementação de políticas públicas 
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voltadas para o fortalecimento da Agricultura Familiar na perspectiva da Convivência 

com o Semiárido. As famílias que vivem neste ambiente ao longo dos anos 

construíram estratégias próprias de sobrevivência. Apesar da insuficiência e da 

ausência de políticas públicas inclusivas, famílias inteiras vêm há décadas resistindo 

aos infortúnios naturais e convertendo as dificuldades em aprendizados de vida. 

(CONTI e SCHROEDER, 2013, p. 197). 

Mesmo com o desenvolvimento de ações das organizações da sociedade 

civil, e a implementação de políticas públicas para a agricultura familiar, no meio 

rural as mulheres ainda vivenciam fortemente as desigualdades de gênero, de forma 

geral, há uma situação de invisibilidade com relação ao trabalho realizado por elas, 

tanto na esfera produtiva, como na esfera reprodutiva.  

As mulheres nem sempre se conformaram com essa situação como destaca 

Siliprandi (2009, p. 140): 

Nas discussões proposta por elas, emergiam questões claramente 
vinculadas com o campo ambiental, ao mesmo tempo em que 
pautavam temas historicamente trazidos pelo o feminismo. Está na 
essência das mulheres, desde quando criaram os cultivos, semeando 
os primeiros grãos de trigo, serem as principais guardiãs da 
biodiversidade e da agrobiodiversidade numa perspectiva 
socioambiental, na qual não se separa pessoas de meio ambiente. 
(SILIPRANDI, 2009, p.140). 

Na última década, o Estado Brasileiro incorporou reivindicações propostas 

pelo movimento de mulheres, como a criação da Secretaria Nacional de Políticas 

para as Mulheres e a Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais. Estas duas 

estruturas que colaboraram para implantação de políticas públicas para mulheres 

visando mudar o quadro das desigualdades de gênero no meio rural e urbano. No 

período de 2003 a 2015 um conjunto amplo de políticas, programas e projetos 

destinados às mulheres foi executado englobando diversas áreas como organização 

produtiva, crédito, acesso aos mercados, a terra e a cidadania.  

O ano de 2016 foi marcado pelo impeachment da presidente Dilma Roussef.  

Em maio de 2016, Michel Temer ainda no governo interino, através de medida 

provisória 726/16
10

 extingue o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 

                                                           
10

 A Medida Provisória nº 726, de 2016 (posteriormente convertida na Lei nº 13.341, de 2016), 

transferiu as competências do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos 
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Direitos Humanos cujas competências foram transferidas para o recém-criado 

Ministério da Justiça e Cidadania. A extinção do Ministério das Mulheres demonstra 

o processo de invisibilização deste, como analisa Garcia e Calderaro (2017, p.2016): 

Com o afastamento provis rio da presidenta Dilma, estruturas, 
programas e ações de Direitos Humanos foram considerados 
“menores” (assim como relativos à promoção da igualdade racial e 
aos direitos das mulheres) e, por isso, incorporados por um órgão 
com amplas atribuições, o Minist rio da Justiça (que passou a se 
chamar Minist rio da Justiça e Cidadania, retornando à concepção 
difusa da década de 1990 de que todos são direitos de cidadania).  

Esse contexto político impactou no corte e redução das políticas públicas, 

como afirma a ASA, na carta política do IX ENCONASA. Nesta a ASA ressalta os 

profundos cortes orçamentários que vinham sendo feitos nos programas sociais, 

inviabilizando assim as políticas de apoio à agricultura familiar, aos povos e 

comunidades tradicionais, bem como para a garantia de segurança alimentar e 

nutricional. Isso também pode ser confirmado na análise feita por Ribeiro (2016, p. 

128): 

As questões que assolam o país nos últimos tempos revelam um 

quadro nebuloso e de retrocessos. O impedimento da presidenta e a 

ilegalidade que o cerca demonstram uma falência ética e moral de 

nossas instituições. Porém, para além dessas arbitrariedades, os 

resultados práticos disso afetarão de modo concreto a vida da 

população, principalmente dos grupos historicamente discriminados. 

Essas ações já  sinalizam para um regresso no que tange os direitos 

das mulheres e da população negra e indígena. 

Assim, no presente estudo o empoderamento tem como base a abordagem 

trabalhada por Jorge Romano, na qual destaca que: 

Através do empoderamento se busca conscientemente quebrar, 
eliminar as relações de dominação que sustentam a pobreza e a 
tirania, ambas fontes de privação das liberdades substantivas. Com o 
empoderamento se procura combater a ordem naturalizada ou 
institucionalizada dessa dominação (seja ela pessoal, grupal, 
nacional, internacional; seja ela econômica, política, cultural ou 
social) para construir relações e ordens mais justas e equitativas. 
(2002, p. 12). 

O autor ainda complementa que: 

                                                                                                                                                                                     
para o Ministério da Justiça, que passou a ser denominado de Ministério da Justiça e Cidadania. 
(GARCIA e CALDERARO, 2017, p.2015). 
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 A abordagem de empoderamento implica no desenvolvimento das 
capacidades (capabilities) das pessoas pobres e excluídas e de suas 
organizações para transformar as relações de poder que limitam o 
acesso e as relações em geral com o Estado, o mercado e a 
sociedade civil. Assim, através do empoderamento visa-se a que 
essas pessoas pobres e excluídas venham a superar as principais 
fontes de privação das liberdades, possam construir e escolher 
novas opções, possam implementar suas escolhas e se beneficiar 
delas. (ROMANO,2002: p. 18). 

É importante destacar que nas últimas décadas a conjugação de políticas 

agrícolas, políticas sociais e de segurança alimentar e nutricional contribuíram para 

promover mudanças significativas no meio rural. A ASA na sua carta política do IX 

ENCONASA reconhece as políticas de Convivência com o Semiárido possibilitaram 

que avançássemos na conquista de uma vida digna, em contraposição às políticas 

de combate à seca. (ASA, 2016). 

Mesmo com ampliação de políticas e programas se percebe que as famílias 

que vivem no meio rural ainda carecem de investimentos voltados para o 

desenvolvimento rural, as políticas de convivência com o semiárido ainda carecem 

de ajustes. O Estado Brasileiro continua investindo de forma desigual no campo, o 

agronegócio continua recebendo um aporte maior de investimento em comparação 

com a agricultura familiar. Ciente desses desafios a carta política do IX ENCONASA, 

afirma no âmbito das organi ações que a compõem que “Somos desafiados a 

ocupar espaços para garantir a continuidade de nosso projeto de Convivência com o 

Semiárido, contribuindo, assim, com um projeto de Nação soberana e, de fato, 

democrática”. (ASA, 2016). 
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CAPÍTULO 3. CAPÍTULO 3. MULHERES NA AGRICULTURA FAMILIAR: A 

CONSTRUÇÃO DA AGROECOLOGIA ENQUANTO PROMOTORA DA 

AUTONOMIA E DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL. 

 

3.1. O Reconhecimento da Agricultura Familiar enquanto Categoria Social, 

Produtiva e Política. 

Nas últimas décadas, a partir da pressão dos movimentos sociais, um 

conjunto de políticas, programas e ações foi implementado para as famílias de 

agricultores familiares. Por muito tempo, ação do estado Brasileiro deixou a margem 

os pequenos agricultores/as familiares, que até hoje vivenciam processo de disputa 

dos investimentos que são alocados para a agricultura patronal (grandes 

propriedades). Como afirma Wanderley (1996, p. 07), “no Brasil, a grande 

propriedade, dominante em toda a sua História, se impôs como modelo socialmente 

reconhecido. Foi ela quem recebeu aqui o estímulo social expresso na política 

agrícola, que procurou moderniza-la e assegurar sua reprodução”: 

Ao longo da primeira década do século XXI, foi implantado, no meio 
rural brasileiro, um conjunto integrado de ações públicas que, além 
de contribuir decisivamente para o aumento da produção 
agropecuária do país, proporcionou vida digna para uma parcela 
expressiva da população que se encontrava à margem da sociedade 
brasileira. (MATTEI, 2017 p 171). 

A agricultura familiar sobrevive em meio a esse processo de disputa graças à 

pressão dos movimentos sociais que vêm demandando do Estado políticas e 

programas voltados para o fortalecimento da agricultura familiar. Um grande avanço 

foi aprovação da Lei nº 11.326/2006 que estabelece as diretrizes e princípios para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos 

familiares rurais. A referida lei define os parâmetros para o enquadramento do 

agricultor e agricultora familiar: 

Não deter área maior do que quatro módulos fiscais; Utilizar 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu empreendimento; Ter renda familiar 
predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento ou empreendimento; Dirigir o 
estabelecimento ou empreendimento com auxílio de pessoas da 

família. (Lei nº 11.326/2006). 
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A aprovação dessa lei foi um avanço por reconhecer a Agricultura Familiar 

como segmento produtivo importante para o desenvolvimento rural, viabilizando a 

participação dos agricultores em todas as etapas de formulação, implementação e 

controle social da política. A lei se propõe o planejamento integrado de diversas 

áreas visando o desenvolvimento rural. Destaca-se também um dos princípios da lei 

que define a “equidade na aplicação das pol ticas, respeitando os aspectos de 

gênero, geração e etnia”. 

A agricultura familiar é uma categoria sócio econômica que diz respeito ao 

modo de vida e de organização da produção, sendo a família proprietária da unidade 

familiar e o principal sujeito na execução das atividades produtivas. A mesma é uma 

categoria política, fruto de um processo de mobilização que vem se fortalecendo, 

conforme destaca Neves (Ano 2017, p.14): 

A proposição da agricultura familiar como termo de apelação de um 
setor produtivo tamb m correspondeu a procedimentos de 
mobili ação pol tica, visando à criação de princ pios para 
enquadramento institucional de diferenciados usuários de serviços e 
recursos públicos. Por esse motivo, consagrou-se a construção de 
contrapostos modelos de desenvolvimento econ mico e social, 
capa es de qualificar as formas de organi ação de unidades 
produtivas, um deles politicamente correspondente ao desejado valor 
da sustentabilidade econ mico-social. 

 A agricultura camponesa tradicional vem a ser uma das formas sociais de 

agricultura familiar, uma vez que ela se funda sobre a relação acima indicada entre 

propriedade, trabalho e família (WANDERLEY, 1996, p. 03). Entretanto, a referida 

autora chama atenção de carências e desafios ao trabalho dos camponeses nos 

estabelecimentos familiares: 

(...) precariedade e a instabilidade da situação camponesa, o 
trabalho externo se torna, na maioria dos casos, uma necessidade 
estrutural. Isto  , a renda obtida neste tipo de trabalho vêm a ser 
indispensável para a reprodução, não só da família, como do próprio 
estabelecimento familiar.  (1996, p. 12) 

Essa condição de precariedade ainda é uma realidade da agricultura familiar, 

isso pode ser observado na região Semiárida, principalmente nos períodos de 

estiagem membros das famílias buscam trabalho em outras áreas, como estratégia 

de sobrevivência e de permanência da família na propriedade rural. Nesse sentido, 
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pode-se destacar a postura do Estado brasileiro no que se refere ao investimento e 

apoio à grande propriedade, como afirma Wanderley: 

Apesar da carga histórica de sua lógica extensiva, antissocial e 
predatória, foi feito como que um voto de confiança, uma aposta de 
que a grande propriedade seria capaz de vencer suas limitações 
t cnico-econ micas e adotar uma dinâmica empresarial moderna, 
bastando para isso apenas o apoio financeiro do Estado. (2009, p. 
36). 

A referida autora ainda afirma que o principal resultado da modernização da 

agricultura foi à subordinação da agricultura à indústria, além disso, aponta que:  

A associação estabelecida entre progresso e escala da propriedade, 
segundo a qual os grandes proprietários puderam se beneficiar, 
prioritariamente, das somas consideráveis de recursos públicos, os 
quais, como numa espiral, terminavam por reforçar a concentração 
da terra. (WANDERLEY, 2009, p. 36). 

Em sua análise Wanderley reconhece que esse modelo na realidade serviu 

para reproduzir formas tradicionais de dominação, com expulsão dos trabalhadores 

de suas propriedades e na inviabilização das condições mínimas de reprodução do 

campesinato em busca de espaço de estabilidade.  Nesta análise, Wanderley, 

(2009, p. 37), ainda afirma que “capitalismo agrário brasileiro, qualificou a própria 

modernização da agricultura – uma modernização sob o comando da terra”.  

Além disso, esse modelo também passou a ser questionado pelas mulheres, 

como afirma Siliprandi: 

No início dos anos 2000, um novo cenário começou a se delinear e a 
repercutir no movimento sindical rural e de luta pela terra, entre 
outras esferas dos movimentos sociais do campo: as mulheres 
agricultoras passaram a apontar para novas questões, que iam além 
da simples garantia da sobrevivência do modo de vida camponês. 
Naquele momento, elas passaram a exigir do Estado, da sociedade e 
dos próprios movimentos uma revisão do lugar destinado a elas 
nesses modelos. Ademais, começavam a desenvolver políticas de 
aliança próprias, organizavam eventos públicos, enfim, mostravam 
força política. Nas discussões propostas por elas, emergiam 
questões claramente vinculadas com o campo ambiental, ao mesmo 
tempo em que pautavam temas historicamente trazidos pelo 
feminismo. (SILIPRANDI, 2009, p. 140). 

Percebe-se que o processo de auto-organização e de articulação das 

mulheres foi fundamental para a qualificar a participação política nos espaços de 

incidência e gestão de políticas públicas, apresentando propostas para o Estado 
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brasileiro que considerassem as demandas do público feminino. “Pensaram em 

propostas de transformação que abarcassem desde o mundo do trabalho, as 

relações com a natureza, os espaços de representação social e política, e as 

questões da vida familiar e afetiva.” (SILIPRANDI, 2015, p.31). Assim o Estado 

brasileiro tem um papel importante para o desenvolvimento do meio rural, 

principalmente na implementação de políticas públicas que colaborem para 

construção social de novas práticas sociais e econômicas numa perspectiva 

sustentável:   

 (...) Por meio das políticas públicas, ele interfere diretamente nos 
processos de (re distribuição dos recursos produtivos e dos bens 
sociais aos demais atores rurais, bem como no reconhecimento dos 
sujeitos de direitos desse mundo rural. Essa atuação, por sua ve ,   
o resultado das relações predominantes no interior do próprio 
Estado, que o definem como um campo de disputas entre forças 
sociais e políticas distintas, que defendem concepções igualmente 
distintas de desenvolvimento rural. (WANDERLEY, 2009, p. 38). 

A atuação do Estado se estabelece na análise acima descrita, se por um lado 

há um conjunto de políticas voltadas para a agricultura empresarial. Por conta da 

pressão e cobrança dos movimentos sociais o governo também foi obrigado a 

pensar políticas para o segmento da Agricultura Familiar camponesa, mesmo que os 

investimentos sejam de proporções desiguais, com disputa de projetos contraditórios 

para o desenvolvimento rural.  

Em análise feita por Chã (2018, p.39) a mesma reconhece que “tanto as 

políticas voltadas para a agricultura empresarial quanto para agricultura familiar 

estão direcionadas para o fortalecimento do modelo do agronegócio
11
”.  O mesmo 

governo que executa projeto para apoiar a agricultura familiar camponesa é o 

mesmo governo que financia ações que impactam as condições de vida dos 

agricultores que vivem no meio rural: 

As informações disponíveis sobre a agricultura familiar mostram que, 
apesar da falta de apoio, ela é responsável por quase 40% da 
produção agropecuária, obtém rendimentos mais elevados por 

                                                           
11

 Quando avaliamos os valores do crédito para o meio rural podemos ver como o Estado cumpre um 

papel fundamental de sustentação deste setor: o Plano Agrícola e Pecuário 2014/2015. (Brasil, 
2014b, p. 02) destinou para o agronegócio R$ 156,1 bilhões em financiamento rural, ao passo que 
apenas R$ 24,1 bilhões foram destinados para agricultura familiar no Plano Safra 2014/2015- Crédito  
PRONAF (Brasil, 2014a), quase sete vezes mais. 
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hectare e responde por 76,8% do emprego agrícola. Além disso, 
parte significativa de produtores pouco capitalizados que receberam 
algum tipo de apoio conseguiu inovar seus sistemas produtivos e dar 
curso a trajetórias bem sucedidas de capitalização. (GUANZIROLI et 
al., 2001, p. 22) 

Em sua análise Wanderley chama atenção para existência de duas 

dimensões da existência camponesa. Em primeiro lugar há um consenso de que a 

população que vive nas áreas rurais brasileiras é bastante diversificada, fazem do 

meio rural seu lugar de vida, que tira seu sustento de distintas atividades autônomas 

ou combinadas entre si. Em segundo lugar, o conhecimento sobre o campesinato foi 

sendo aprimorado. Entendido como uma forma social particular de organização da 

produção, o campesinato tem como base a unidade de produção gerida pela família 

(WANDERLEY, 2009, p 40): 

Essa capacidade camponesa de valorizar os recursos locais na 
criação de alternativas para a sua reprodução pode ser 
compreendida como um mecanismo social que age contra a 
desterritorialização de suas comunidades e a expropriação de seus 
meios de vida. (PETERSEN et al., 2009, p. 92). 

Wanderley também aborda que mesmo reprimida, a chamada pequena 

produção sempre teve uma participação significativa na produção agrícola nacional 

(2009, p. 41). Em suas análises a autora reconhece que, embora a grande 

propriedade tenha sido a forma dominante de controle da terra, a ocupação efetiva 

de parte do território nacional foi historicamente assegurada por pequenos 

agricultores. “Da mesma forma que identifica que é importante enfatizar que os 

agricultores territoriais são portadores da história territorial de seus lugares de vida e 

de trabalho, bem como de suas potencialidades produtivas”. (2009, p. 42). 

Se por um lado as políticas públicas investem pouco recurso para apoiar 

agricultura familiar e mesmo assim as famílias ainda permanecem no meio rural, 

produzindo alimentos de qualidade de forma diversificada, por outro são 

incomparáveis os investimentos que o Estado brasileiro tem feito na agricultura 

convencional dos grandes empreendimentos rurais. Essa última tem sua base nos 

princípios da Revolução Verde, com uso intensivo de máquinas e insumos externos, 

com uma ação predatória dos recursos naturais, ampliando o desmatamento, 

poluindo os recursos hídricos e os solos em todos os Biomas do Brasil. 
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Os problemas vivenciados por esse modelo de agricultura convencional vêm 

sendo questionado em todo mundo, como afirma, PETERSEN et al. (2009, p. 94): 

Embora os efeitos negativos da modernização agrícola fossem 
percebidos desde os primórdios de sua implantação em larga escala 
no Brasil, a construção de uma crítica mais sistemática à Revolução 
Verde só veio a se delinear a partir do final da década de 1970.   

Nesse contexto Weid (2009) aponta para a necessidade de um novo modelo 

de agricultura: 

Para superar os fatores de insustentabilidade que caracterizam o 
sistema agrícola convencional baseado nos princípios da chamada 
Revolução Verde, os novos estilos de agricultura deverão, em 
primeiro lugar, ser econômicos no uso de recursos naturais não 
renováveis... 

Por outro lado, deverão recuperar, melhorar e conservar os recursos 
naturais renováveis, como solos, água e agrobiodiversidade, que 
também estão em sendo destruídos pelo sistema convencional. 
Deverão também ser econômicos no uso de água, recurso que 
escasseará nas próximas décadas pelas múltiplas demandas a que 
está sendo e será submetido. (p. 59). 

 

3.2. A Construção da Agroecologia enquanto novo paradigma de 

Desenvolvimento Local Sustentável para o Campo. 

Percebe-se que agricultura familiar camponesa responde a essa demanda 

desenvolvendo, nas suas unidades familiares, experiências que tem como base os 

princípios da agroecologia com o manejo integrado dos recursos naturais. É 

importante observar que há uma diversidade na agricultura familiar em que se 

integram as experiências de base agroecológica, de produção orgânica e de manejo 

ecológico dos recursos naturais. Entretanto, no âmbito da agricultura familiar 

também há um grande universo de agricultores que se pautam pelo modelo de 

produção convencional como consequência do processo de difusão de pacotes 

tecnológicos no âmbito da Revolução Verde. Nesse sentido, a adoção de práticas e 

estruturação de sistemas de produção e modos de vida fundamentados na 
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Agroecologia apontam para o desafio da Transição Agroecológica
12

, como afirma 

Caporal (2015, p.286): 

A transição agroecológica implica não somente a busca de uma 
maior racionalização econômico-produtiva, com base nas 
especificidades biofísicas de cada agroecossistema, mas também 
numa mudança nas atitudes e valores dos atores sociais nas suas 
próprias relações e em relação ao manejo e conservação dos 
recursos naturais.     

Entretanto a agricultura convencional hoje é reconhecida como o 

agronegócio, fundada em um modelo concentrador da terra, com grandes áreas de 

monoculturas voltadas para atender ao mercado.  

Análise da Articulação Nacional de Agroecologia – ANA (2006) ressalta que, 

apesar da grande mídia vender uma imagem do agronegócio associado à 

modernidade e de eficiência técnica e econômica, o que se observa na realidade é 

um conjunto de impactos negativos para toda a sociedade
13

. Esses impactos vêm 

sendo apresentado em estudos que demonstram que o modelo do agronegócio tem 

promovido à concentração da terra, o aumento da violência no campo e pela 

expulsão das famílias que vivem no meio rural.
14

 Além disso, a análise da ANA 

                                                           
12

 Entendida como um processo gradual e multilinear de mudança, que ocorre através do tempo nas 

formas de manejo dos agroecossistemas, que, na agricultura, tem como meta a passagem de um 
modelo agroquímico de produção (que pode ser mais ou menos intensivo no uso de insumos 
industriais) a estilo de agricultura que incorporem princípios e tecnologias de base ecológica. 
(CAPORAL, 2015, p. 285).   
 
13

 No Brasil, o uso de fertilizantes aumentou 3.5 vezes desde 1995, resultado da intensificação 

agrícola industrial no país. Cada hectare de terra arável é tratado com 163,7 kg de fertilizantes – uma 
quantidade bem elevada em comparação com a média mundial de 137,6kg e que torna o Brasil o 
quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo. Os fertilizantes contaminam o solo e a atmosfera, 
como no caso da cidade paulista de Cubatão, onde em 2017, ocorreu um acidente na empresa Vale 
Fertilizantes que liberou gases tóxicos como nitrato de amônio e ácido sulfúrico para a atmosfera. No 
entanto, a maior fonte de contaminação é a aplicação de fertilizantes na agricultura, que deixa 
concentrações elevadas de nitrato e metais pesados no solo, em rios e águas subterrâneas. Até 
agora, há poucos levantamentos sobre a contaminação no Brasil. No município de Feira de Santana, 
no interior da Bahia, um estudo encontrou valores de nitrato acima do recomendado na legislação em 
quase 90% das amostras. Em outro estudo, um em cada seis poços do município paulista de Bauru 
demonstrou concentrações de nitrato prejudiciais para a saúde humana. (SANTOS e GLASS, 2018, 
p. 19). 

 
14

 Nos últimos anos, os conflitos envolvendo a tomada de territórios indígenas e de populações 
tradicionais têm se intensificado. Em 2016, um levantamento do Conselho Indigenista Missionário 
aponta que foram assassinados 118 indígenas no Brasil. Ao longo de 2017, foram assassinadas 207 
lideranças em conflitos socioambientais (defesa de territórios e bens comuns) em todo o mundo, 
segundo a ONG Global Witness. A maioria das mortes ocorreu na América Latina, onde o Brasil 
liderou as estatísticas com 57 vitimas, seguido por Col mbia (   .  Já  em conflitos de terra, a 
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ressalta também que esse modelo é responsável pelo aumento da insegurança 

alimentar nutricional das famílias que vivem no campo e nas cidades. 

Mesmo sendo responsável pelos problemas citados anteriormente o setor do 

agronegócio passa imagem para a sociedade de promotor de desenvolvimento e de 

riqueza para o país. Entretanto, a partir da década de 80 os movimentos sociais 

ligados ao campo têm questionando essa situação como destaca Almeida (2009, p. 

   , o qual ressalta que “o agronegócio sobrevive, na realidade, apoiado na aliança 

com o Estado e por meio de um encadeamento de impactos socioambientais e 

econômicos, que se irradiam ao conjunto da sociedade”. 

Petersen, et al. (2009), chama atenção que foi justamente a difusão de 

sistema de valores positivos que reforçaram para sociedade a adoção do modelo da 

Revolução Verde sem muita reflexão, influenciados pela propagada da 

modernização, progresso técnico-científico, eficiência produtiva e mesmo 

crescimento econômico, foram utilizadas como alavancas ideológicas poderosas e 

provocou profundas transformações promovidas na agricultura: 

O agronegócio busca cada vez mais ganhar a cara da modernidade 
e não mais da “bota suja do dos velhos latifundiários”, lançando mão 
de múltiplas táticas no campo da comunicação e da cultura, 
investindo cada vez mais em milionárias campanhas midiáticas e 
diversas ações de marketing com abrangência desde o plano 
nacional até o âmbito das comunidades/consumidores.  (Chã, 2018, 
p. 69/70). 

Em contraposição ao modelo tecnológico da revolução verde e suas 

consequências para a agricultura familiar camponesa é que surge a necessidade da 

articulação das organizações da sociedade civil. Essa busca apoiar os processos de 

experimentação de uma agricultura alternativa como foco na sustentabilidade 

socioambiental, considerando as experiências que vem sendo construída pelas 

famílias ao longo dos anos: 

                                                                                                                                                                                     
Comissão Pastoral da Terra contabili ou, no mesmo ano,    assassinatos, com destaque para quatro 
massacres ocorridos na Bahia, Mato Grosso, Pará e Rond nia.   ofensiva do setor ruralista – muitas 
vezes com respaldo dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – tanto sobre os territórios quanto 
sobre as legislações socioambientais tem recrudescido na ultima década no Brasil. No tocante aos 
povos tradicionais e indígenas, diversas manobras de desregulamentação da legislação exigem um 
esforço redobrado das organi ações sociais na defesa de direitos já  garantidos na Constituição. 
(SANTOS e GLASS, 2018, p. 46). 
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A despeito da enorme diversidade de atores e contextos 
socioambientais, pouco a pouco foram se delineando convergências 
e identidades no plano nacional em torno dos princípios norteadores 
de um projeto alternativo para o mundo rural. É exatamente a 
formação dessas identidades que nos permite referir à existência de 
um campo agroecológico brasileiro. Não se trata de um movimento 
institucionalizado, pois não se organiza em termos de estruturas 
formais. Poderíamos caracterizá-lo como um campo social de 
expressão nacional que vem se articulando em redes que mobilizam 
dinâmicas sociais autônomas desde os âmbitos local e regional. 
Essas redes têm constituído uma plataforma de interação de 
diferentes tipos de organizações de base, movimentos sociais e 
redes regionais. Vinculam também importantes segmentos da 
sociedade civil atuantes na assessoria a organizações de produtores 
familiares (ONGs, organizações pastorais ligadas a igrejas, etc.). 
Reúnem ainda um crescente número de profissionais de instituições 
oficiais, sobretudo da pesquisa e da extensão, que atuam na área do 
desenvolvimento rural. (ALMEIDA, 2009, p. 68). 

É nesse contexto que se articulou a realização, em 2002 do “I Encontro 

Nacional de Agroecologia – EN ” conforme ressalta  lmeida ( 009). A realização do 

I ENA serviu para dar visibilidades às experiências de inovação agroecológica, essa 

foi a centralidade dos debates nesse encontro, de identificação de sua diversidade 

do campo agroecológico. O autor ainda destaca que a ANA enfatiza uma das 

dimensões essenciais que caracterizam e condicionam os processos sociais que a 

compõem:  

O fato que a diversidade dos ecossistemas em que se desenvolvem 
as inovações agroecológicas se expressa também em uma grande 
variedade de identidades socioculturais, de formas de organização 
produtiva e de apropriação e uso dos recursos naturais, da mesma 
forma que ANA também destaca o papel ativo que têm 
desempenhado as mulheres na promoção da Agroecologia, de forma 
que sejam valorizadas suas capacidades de produção e de inovação 
e reconhecidos seus direitos como agricultoras camponesas e 
agroextrativistas, tanto no seio das famílias como na esfera pública. 
(ALMEIDA, 2009, p 72). 

Petersen (2009) aponta os desafios para a construção do conhecimento 

agroecológico, identificando a necessidade do aprimoramento das bases conceituais 

e metodológica para aproximar do saber popular e o saber científico, da mesma 

forma que é necessário fazer transformações nas instituições que permanecem 

atreladas aos paradigmas técnicos e metodológicos adotados pela Revolução 

Verde.  
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Uma estratégia das organizações do campo para o enfrentamento dessa 

situação foi o de intensificar o debate em torno da modernização da agricultura e 

seus impactos ambientais, ao mesmo tempo em que apresenta alternativas para o 

desenvolvimento rural. Peterson (2009) chama atenção que algumas organizações 

de categorias profissionais, notadamente a dos engenheiros agrônomos, foram 

precursoras na elaboração de um ponto de vista crítico sobre a modernização na 

agricultura. Esse também destaca a realização do I Congresso Paulista de 

Agronomia, realizado em 1977 em que a categoria manifestou a necessidade de se 

repensar a agricultura brasileira em face do agravamento da exclusão social 

engendrada pelo modelo tecnológico implantado. Já em 1979, por conta do XI 

Congresso Brasileiro de Agronomia, os representantes da categoria assumiram 

explicitamente uma posição de crítica à modernização da agricultura e em defesa de 

um novo modelo mais justo socialmente, baseado em processos de produção 

ecologicamente mais equilibrados. 

De uma articulação entre Associação dos Engenheiros Agrônomos (AEB) do 

Brasil e dos estudantes de agronomia em 1981 acontece em Curitiba o I Encontro 

Brasileiro de Agricultura Alternativa (EBAA). Entretanto, Petersen et al. (2009) 

chama atenção que após alguns anos esse processo foi interrompido e as 

organizações de representação dos engenheiros agrônomos foram dominadas 

politicamente por setores conservadores: 

No final dos anos 1990, a perspectiva agroecológica nas instituições 
científicas recebeu grande aporte com o regresso de muitos 
profissionais que haviam buscado formação específica nesse campo 
em escolas da Europa e dos Estados Unidos. A presença, nessas 
instituições, dos estudantes que na década anterior tiveram a 
oportunidade de participar dos grupos de agricultura alternativa 
certamente também exerceu grande influência no arejamento do 
pensamento e da prática das mesmas. O resultado concreto desse 
arejamento foi que desde então diferentes interações entre a 
academia e movimentos sociais e ONGs passaram a se estabelecer 
de forma mais sistemática. Muitas dessas interações avançaram 
para programas formais de pesquisa, ensino e extensão e contaram 
com apoio financeiro de instituições internacionais de fomento. 
(2009, p. 95). 

Dando continuidade em sua análise o autor afirma: 

Muitas dessas interações avançaram para programas formais de 
pesquisa, ensino e extensão e contaram com apoio financeiro de 
instituições internacionais de fomento. Seja por experiências 
individuais ou por programas institucionais, a academia passou a dar 
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mais atenção a essa perspectiva de análise e intervenção na 
realidade. (PETERSEN et al., 2009, p 95). 

Em 2004, durante o II Congresso Brasileiro de Agroecologia foi criado a 

Associação Brasileira de Agroecologia – ABA-Agroecologia, com objetivo principal 

de: 

Reunir profissionais e ou pessoas que se dediquem a Agroecologia e 
a Ciências afins, a ABA-Agroecologia toma para si o desafio de 
manter e fortalecer os espaços científico-acadêmicos, como 
congressos e seminários, assim como promover a divulgação do 
conhecimento agroecológico elaborado de forma participativa por 
meio de publicações. (PETERSEN, et al. 2009, p. 96). 

Nos últimos anos no Brasil, percebem-se avanços significativos em torno da 

incorporação da perspectiva agroecológica, isso se deve em parte pela ampliação 

do debate em diversos espaços, promovidos pela ANA – Articulação Nacional de 

Agroecologia e a ABA- Associação Brasileira de Agroecologia e pela assimilação 

dessa perspectiva pelas políticas públicas. Isso tem possibilitado a criação de cursos 

formais de agroecologia além de fomentar e apoiar a criação de Núcleos de Estudos 

(NE ’s  em Agroecologia e Centros Vocacionais Tecnol gicos (CVT’s  nas 

universidades, institutos federais e instituições de pesquisa a partir de 2010. A 

criação dos NE ’s e CVT’s tem o papel de aproximar professores, pesquisadores, 

assessores técnicos e estudantes universitários das experiências em transição 

agroecológica e dar visibilidade às demandas de ensino, pesquisa e intervenção:  

Houve um aumento significativo do número de pesquisadores 
atuando no campo da Agroecologia nas empresas estaduais de 
pesquisa agropecuária e na Embrapa possibilitando interações com 
entidades estatais de extensão rural, ONGs e organizações de 
agricultores. (PETERSEN et al., 2009, p. 98). 

Essa construção também dialoga com outro processo relevante no que tange 

à promoção do desenvolvimento rural sustentável através da criação, em 2003, da 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). A Nova ATER, 

como ficou conhecida, foi proposta à época tendo a perspectiva Agroecológica como 

um dos princípios orientadores das ações extensionistas: 

Entre os cinco princípios norteadores da ação da extensão rural, 
consta a recomendação de uma abordagem multidisciplinar e 
interdisciplinar, estimulando a adoção de novos enfoques 
metodológicos participativos e de um paradigma tecnológico baseado 
nos princípios da Agroecologia. Simultaneamente, o objetivo da 
PNATER estabelece que os serviços de extensão rural devem 
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estimular, animar e apoiar iniciativas de desenvolvimento rural 
sustentável, que envolvam atividades agrícolas e não-agrícolas, 
tendo como centro o fortalecimento da agricultura familiar, visando a 
melhoria da qualidade de vida e adotando os princípios da 
Agroecologia como eixo orientador das ações. (PETERSEN, et al., 
2009, p. 95). 

A incorporação do enfoque agroecológico na Política de ATER representou 

um grande avanço e o comprometimento do Estado Brasileiro de pensar políticas e 

programas voltados para apoiar as experiências de transição agroecológica que vem 

sendo implementadas pelas famílias dos agricultores. Nessa dinâmica, Petersen 

(2009) aponta que dentre os desdobramentos positivos da PNATER, dois merecem 

destaque: 

O primeiro está no fato de que ela proporcionou as condições 
político-institucionais para que extensionistas de órgãos oficiais 
comprometidos com a construção de agriculturas socialmente 
includentes e ambientalmente sustentáveis pudessem atuar na 
promoção de experiências nesse campo em todas as regiões do país 
e em estreita articulação com organizações da agricultura familiar. O 
segundo está no reconhecimento das entidades civis não-
governamentais como órgãos de ATER passíveis de financiamento 
público. (PETERSEN et al., 2009, p. 95). 

Mesmo com esses avanços, as Organizações da Sociedade Civil têm 

enfrentado desafios para operacionalizar a política de ATER, dentre eles um 

trabalho de campo menos desenvolvimentista, menos difusionista e mais dialógica. 

Como afirma Freire: 

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em 
torno de um conhecimento científico e técnico, seja de um 
conhecimento “experiencial” ,   a problemati ação do pr prio 
conhecimento em sua indiscutível reação com a realidade concreta 
na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la, 
explicá-la, transformá-la.  (FREIRE, 1983, p. 34). 

Cabe enfatizar que a implementação da política de ATER foi um avanço para 

fortalecer a agricultura familiar, colaborando na construção de um “modelo de 

desenvolvimento rural sustentável, com participação da cidadania, com inclusão 

social, com participação da cidadania, com inclusão social com proteção ao meio 

ambiente e produção de alimentos sadios” (C POR L,     , p. 99 . 

No entanto ainda é um desafio que mesmo com todos os avanços em 

reconhecimento social dos agricultores familiares para a produção de alimentos, os 
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investimentos públicos para a agricultura familiar são bem inferiores, o agronegócio 

ainda é o setor que recebe mais custeios e investimentos.   

3.3. Igualdade de Gênero e Agroecologia: Um Diálogo Necessário para a 

Superação das Desigualdades e Construção do Desenvolvimento Local 

Sustentável. 

Nas últimas décadas as mulheres rurais vêm assumindo o seu protagonismo 

enquanto agricultoras. Percebe-se que a participação das mulheres rurais nos 

espaços de articulação do movimento feminista e do movimento agroecológico tem 

possibilitado uma aproximação dos conteúdos trabalhados por esses movimentos, 

com entendimento da necessidade de superar as desigualdades de gênero por 

conta de uma cultura patriarcal que vem sendo estabelecidas pela sociedade: 

Após muitas décadas de mobilização e articulação das mulheres 
rurais em torno do reconhecimento da sua profissão, do direito à 
sindicalização e da garantia de sua autonomia financeira e produtiva, 
elas começam a identificar e a denunciar as diversas formas de 
violência também dentro das famílias rurais. (SILIPRANDI 2009, p. 
140). 

O feminismo pode ser visto, ao mesmo tempo, como uma teoria crítica e 

como um movimento social que se dedica a desvendar os mecanismos de coerção 

estrutural responsáveis pela histórica subordinação das mulheres aos homens. 

(SILIPRANDI 2009, p. 140). 

Esse processo de empoderamento das mulheres se constitui em um processo 

social que remete ao final dos anos 1970. Nesta época surge o ecofeminismo, teoria 

essa que buscava associar a opressão que a humanidade exercia sobre a nature a 

à forma desigual com que os homens tratavam as mulheres. (SILIPRANDI, 2009, 

p.141): 

As propostas do ecofeminismo construtivista reconhecem a 
necessidade da organização da mulher enquanto sujeito político que 
tem especificidades nas lutas sociais e, particularmente nas questões 
ambientais, considerando-se igualmente os demais coletivos 
oprimidos. (SILIPRANDI, 2009, p. 142). 

Como afirma Jalil et al. (2016) o modelo de pensamento capitalista ocidental 

dominante não consegue perceber a natureza e a vida em sua complexidade: 
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É um pensamento dual, cartesiano e reduzido, em sua análise, ela 
afirma que a concepção desse modelo tem como base a exploração 
da natureza como fonte de matéria prima para o desenvolvimento do 
capitalismo, a diversidade não é valorizada, e sua ação se 
fundamenta na destruição da natureza e a perda dos saberes 
tradicionais, pois tem como base de pensamento a monocultura, o 
agronegócio e o latifúndio. Essa estrutura de organização da 
sociedade capitalista é promotora de diversos tipos de violência. 
(JALIL et al, 2016, p. 03). 

Percebe-se que as desigualdades de gênero vêm sendo construídas pela 

sociedade, na medida em que estabelece as atividades que são de responsabilidade 

das mulheres e dos homens, tanto no trabalho reprodutivo (trabalho doméstico) e 

produtivo (trabalho agropecuário). Como expressa Bourdieu, os dominados aplicam 

categorias construídas do ponto de vista dos dominantes às relações de dominação. 

Fazendo-as assim, ser vistas como naturais. (2002, p. 23) 

O gênero é construindo através do parentesco, mas não exclusivamente; ele 

é construindo igualmente na economia, na organização política, que opera 

atualmente de maneira amplamente independente do parentesco (SCOTT, 1995, p. 

87): 

Três em cada quatro pessoas pobres nos países em 
desenvolvimento vivem em áreas rurais e a maioria deles depende 
direta ou indiretamente da agricultura para a sua sobrevivência. Em 
muitas partes do mundo, as mulheres são agricultoras e produtoras, 
mas as suas funções são pouco reconhecida. (FAO, 2012, p. XVII). 

No Brasil é a partir de meados da década de 1990 que aparece os primeiros 

textos, na autoria de Maria Emília Lisboa Pacheco reivindicando uma maior atenção 

à participação das mulheres na construção da Agroecologia. (SILIPRANDI, 2009, 

p.142). Nestes, a autora destaca o questionamento da invisibilidade do trabalho da 

mulher na agricultura e aponta para a importância das outras atividades produtivas 

que elas desempenham no conjunto da unidade familiar. (SILIPRANDI, 2009, p.143): 

A invisibilidade do trabalho das mulheres na agricultura familiar está 
vinculada às formas como se organiza a divisão sexual do trabalho e 
de poder nessa forma de produção, em que a chefia familiar e da 
unidade produtiva é socialmente outorgada ao homem. Embora a 
mulher trabalhe efetivamente no conjunto de atividades da agricultura 
familiar: preparo do solo, plantio, colheita, criação de animais, entre 
outras (incluindo a transformação de produtos e o artesanato), 
somente são reconhecidas, porém com status inferior, aquelas 
atividades consideradas extensão do seu papel de esposa e mãe 
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(preparo dos alimentos, cuidados com os filhos, etc.). (SILIPRANDI, 
2009, p. 143) 

Para entender a invisibilidade do trabalho da mulher, Pacheco (2002,) chama 

atenção que a mesma está associada à falta de políticas que considere as relações 

sociais de gênero: 

A contraface da invisibilidade do trabalho da mulher, parafraseando 
Naila Keeber, são as pol ticas cegas de gênero ou estrat gias cegas 
de gênero, isto  , que não se apoiam nas relações sociais de gênero 
e tendem a excluir as mulheres. Por oposição, há as pol ticas 
sensíveis de gênero, que partem do reconhecimento de que homens 
e mulheres participam de forma desigual do processo de 
desenvolvimento. (2002, p. 144). 

Um dos fatores que colabora para essa situação está relacionado à falta de 

participação das mulheres no processo de incidência política, pois de maneira geral 

os interesses das mulheres não são considerados pelos gestores:   

(...) no campo das políticas públicas, uma das questões que mais 
dificultam uma perspectiva que contribua para a equidade de gênero 
é o fato de que as mulheres são quase que invisíveis para os 
gestores dessas políticas e, quando são vistas, o são apenas sob o 
ângulo de sua participação na esfera da reprodução e, ainda assim, 
de uma forma bastante restrita, pois não há uma compreensão de 
que há necessidades específicas das mulheres, que precisam ser 
reconhecidas e encaminhadas. (MACEDO, 2002, p. 70). 

O que se observa é que na estrutura do sistema capitalista é estratégico que 

o trabalho na esfera do cuidado e da reprodução realizado pelas mulheres não seja 

valorizado. Assim, o mesmo não é reconhecido e entra na lógica da invisibilidade. 

Bourdieu chama atenção para o fato de que o trabalho doméstico da mulher não 

tenha uma retribuição em dinheiro, contribuiu realmente para desvalorizá-lo, 

inclusive a seus próprios olhos, como se este tempo, não tendo valor de mercado, 

fosse sem importância. (BOURDIEU, 2002, p.58). Isso pode ser observado na 

análise abaixo: 

A invisibilidade deste trabalho colabora para a permanência e 
naturalização das relações de poder patriarcais e capitalistas que 
entrecruzam o modus de vida, as relações sociais de sexo, de 
produção e reprodução, e ao próprio modelo/noção de família. Essa 
é uma questão central para os estudos feministas que buscam sua 
intersecção com as teorias e práticas agroecológicas, na medida em 
que a transição agroecológica deve abarcar questões para além da 
dimensão produtiva, mas também a cultural, a simbólica e o 
questionamento às normas e regras patriarcais, presentes nas 
famílias.  (JALIL et al.,2015, p. 15-16). 
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Pacheco (2002) chama atenção para a necessidade de articular a perspectiva 

de gênero com a concepção agroecológica:  

Incorporar a perspectiva de gênero articulada com uma concepção 
agroecológica apoiada na agricultura e no agroextrativismo familiar, 
requer um triplo desafio: revisão de nossas categorias de análise, 
revisão de nossas práticas político educativas e aprofundamento das 
críticas às propostas de políticas públicas para elaboração de 
propostas alternativas. (PACHECO, 2002, p. 155). 

A FAO também reconhece que a igualdade de gênero é fundamental para o 

desenvolvimento agrícola e para o alcance dos objetivos de desenvolvimento do 

milênio. Nessa perspectiva afirma que a questão de gênero deve ser trabalhada 

numa abordagem de desenvolvimento. Primeiro porque a dimensão de gênero é 

crucial por razões econômicas e do ponto de vista da eficiência. Em segundo lugar, 

as questões de equidade ou de distribuição estão relacionadas às diferenças de 

gênero nos resultados, às diferenças que surgem das relações socialmente 

construídas entre homens e mulheres, afetando a distribuição de recursos entre eles 

e causam muita disparidade nos resultados do desenvolvimento. Em terceiro lugar, 

os papeis e as relações de gênero afetam a segurança alimentar e o bem estar das 

famílias. Por último, a igualdade de gênero é um direito humano fundamental que 

tem valor em si e por si. (FAO, 2012). 

Para que a igualdade de gênero aconteça, Bourdieu aponta a seguinte 

estratégia:  

Só uma ação política que leve realmente em conta todos os efeitos 
de dominação que se exercem através da cumplicidade objetiva 
entre as estruturas incorporadas (...) e as estruturas de grandes 
instituições em que se realizam e se produzem não só a ordem 
masculina, mas também toda ordem social (...) poderá a longo prazo, 
sem dúvida, e trabalhando com as contradições inerentes aos 
diferentes mecanismos, contribuir para o desaparecimento 
progressivo da dominação masculina (BOURDIEU,2002, p. 69). 

Para  bramo (    , p.   , “as desigualdades e as discriminações de gênero 

e raça são duas formas fundamentais de discriminação que cruzam a sociedade e o 

mundo do trabalho no Brasil”. Dessa forma estudos apontam que a discriminação de 

gênero e raça se intercruzam e são potencializados, da mesma forma que tem uma 

forte relação com a pobreza. Isso se confirma na análise abaixo: 

A pobreza não é neutra. A pobreza tem sexo, tem cor, tem endereço. 
Isso significa que os fatores ligados à condição da família, ao ciclo de 
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vida, ao sexo, à idade, à raça e à etnia, determinam formas 
diferenciadas de vivenciar a pobreza, e que determinados grupos da 
população são mais vulneráveis e têm uma dificuldade maior de 
superá-la. Há alguns processos e características que são comuns na 
pobreza de homens e mulheres, negros e brancos, mas existem 
outros que são diferentes e geram maiores dificuldades e 
desvantagens adicionais. O sexo e a raça são os fatores que mais 
fortemente condicionam a forma pela qual as pessoas e suas 
famílias vivenciam a pobreza. No Brasil, os negros estão sobre 
representados entre os pobres. Eles equivalem a 45,5% do total da 
população e a 69% do total das pessoas em situação de pobreza. Na 
mensuração da pobreza, é mais fácil ter dados desagregados por cor 
que por sexo, devido aos indicadores que frequentemente são 
utilizados para medir a pobreza, que tomam em conta o rendimento 
familiar (a família é a unidade de análise, e as diferenças que 
existem no seu interior, entre elas a de sexo, não são devidamente 
consideradas). (ABRAMO, 2004, p.18). 

Pesquisa reali ada pelo IPE  (     , “Dossiê mulheres negras: retrato das 

condições de vida das mulheres negras no Brasil”, o mesmo fe  análise dos dados 

na perspectiva de gênero e raça, tendo como referência a propostas de Crenshaw 

(2002) de abordagens das interseccionalidades
15

 da subordinação das populações 

marginalizadas. Assim se reconhece que “a noção de interseccionalidades remete-

se à acumulação, por uma pessoa, de várias marcas de subordinação, a qual leva à 

deterioração da forma de sua inclusão social”. (C RV LHO,     , p. 8  .   autora 

ainda complementa: 

A combinação das subordinações de gênero e de raça leva aos 
piores resultados possíveis, como é expresso no caso das mulheres 
negras. No entanto, a presença de um dos elementos de 
subordinação é suficiente para criar barreiras à igualdade de 
condições econômicas entre os indivíduos, como é o caso de 
mulheres brancas e de homens negros. Tais elementos de 
subordinação, seja a raça, seja o gênero, são materializados no 
cotidiano das pessoas como limitações a oportunidades de trabalho, 
à ascensão profissional, à percepção de salários iguais e ao acesso 
a serviços do Estado – como educação, saúde e justiça – e 
repercutem permanentemente na forma de inserção social destas 
cidadãs e cidadãos. (CARVALHO, 2013, p. 83/84). 

                                                           
15

 A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de 
mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a interseccionalidade trata da forma como 
ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo 
aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. (CRENSHAW, 2002, p. 177). 
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A persistência das desigualdades de gênero e raça ou mesmo de classe 

social reafirma a importância do trabalho da Rede de Mulheres, isso aponta para a 

necessidade de políticas públicas voltadas a inclusão social e ao empoderamento, 

principalmente da população que vive no meio rural, que vivencia processo de 

exclusão pela sua condição de gênero e de raça. 

Assim, o trabalho realizado pela Rede de Mulheres ao longo de sua atuação 

reafirma sua importância na luta contra o patriarcado. Sua estratégia de atuação 

caminha na direção de romper uma cultura de opressão vivenciada pelas mulheres 

nas suas relações sociais. Mesmo com muitos desafios novas práticas vêm sendo 

construídas e caminham na direção de fortalecer a participação política das 

mulheres e no combate de todas as formas de opressão e violência. 
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CAPÍTULO 4. CAMINHOS PARA A COMPREENSÃO DA EXPERIÊNCIA DA 

REDE DE MULHERES DE REMANSO: PERCURSO, OPÇÕES E ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS. 

4.1. Fundamentos do Processo Metodológico da Pesquisa 

O estudo proposto tem como fundamento a pesquisa-ação, por entender a 

importância do protagonismo dos/as agricultores/as familiares no processo de 

construção de conhecimentos para a intervenção na realidade, partindo de sua 

própria cultura e dos seus espaços de sociabilidade já existentes. Como afirma 

Richardson (2003, p.7) a pesquisa-ação tende a ser cíclica, participativa, qualitativa 

e reflexiva, tendo como base um conjunto diferente de princípios, que tentam 

assegurar a participação e a mudança. 

Assim, para compreender os impactos das Políticas Públicas e sua 

contribuição para apoiar as experiências envolvendo as temáticas da Convivência 

com o Semiárido a partir da perspectiva de gênero optou-se pela pesquisa-ação. 

Partindo da compreensão de Neto (2006) que entende que “é possível descobrir a 

realidade local a partir da ação daqueles que vivem na própria região e com eles 

implementar processos de sistemati ação”.  

Para a realização desse estudo as participantes foram sujeitos da produção 

de conhecimento. Segundo, Thiollent (1996, p.18), dentre os objetivos da pesquisa-

ação o autor destaca:  

(...) os objetivos são voltados para a tomada de consciência dos 
agentes implicados na atividade investigada. Nesse caso, não se 
trata apenas de resolver um problema imediato e sim desenvolver a 
consciência da coletividade nos planos político ou cultural a respeito 
dos problemas importantes que enfrenta, mesmo quando não se 
veem soluções a curto prazo. 

Este trabalho se propõe a realizar uma análise sobre a perspectiva do 

ecofeminismo
16

 no contexto do Semiárido Brasileiro tendo como aspectos a serem 

analisados em detalhe atitudes emancipadoras, valorização sociocultural, o 

                                                           
16

 Segundo Vanda Shiva, “o ecofeminismo, como seu nome indica,   a convergência da ecologia e do 

feminismo”. Ela   uma das pioneiras do movimento ecofeminista e diretora da Fundação para a 
Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Ecologia, em Nova Déli.   
 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/35663-a-biodiversidade-e-o-feminismo-entrevista-especial-com-neide-miele
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/35663-a-biodiversidade-e-o-feminismo-entrevista-especial-com-neide-miele
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protagonismo das mulheres na sustentabilidade do campo e naturalmente da 

produção até a comercialização. 

4.2. O Sertão do São Francisco: Características Socioeconômicas e 

Demográficas do Território 

A pesquisa foi realizada no município de Remanso, situada no Território 

Sertão do São Francisco-TSSF, na região Semiárida da Bahia. Este território é 

constituído por 10 municípios dentre os quais se incluem Remanso, Pilão Arcado, 

Campo Alegre de Lourdes, Juazeiro, Sento Sé, Sobradinho, Casa Nova, Curaçá, 

Uauá e Canudos. A área conjunta territorial é de 61.609,7 km², o que corresponde a 

10,9% do total do estado da Bahia. O Território de Identidade Sertão do São 

Francisco encontra-se na zona de clima predominante semiárido e árido. (BAHIA, 

2018, p. 67). Segundo o Censo demográfico de 2010 a população total do TSSF 

era de 494.431 habitantes, sendo que 178.664 vivem na área rural, o que 

corresponde a 36,12% do total, sendo 63,9 % urbana. Há uma proporção 

equilibrada por gênero, ou seja, 50,0% do sexo masculino e 50,0% do sexo 

feminino. O TSSF também possuía uma taxa de urbanização de 63,9%, sendo que 

os municípios com as maiores taxas eram Sobradinho (90,9%), Juazeiro (81,2%) e 

Remanso (60,2%). 

Tabela 1: Dados Básicos do Território Sertão do São Francisco. 

Variável Valor 
Área (em Km²)                              61.609,78 

População Urbana (hab.)                            315.797,00 

População Rural (hab.)                            178.634,00 

Nº de Famílias Assentadas - Reforma 

Agrária  

                               2.984,00 

Número de Projetos - Reforma Agrária                                     98,00 

Área Reformada - Reforma Agrária (em 

hectares)  

                          207.103,00 

Nº de estabelecimentos da agricultura 

familiar  

                            31.752,00 

Pessoal ocupado na agricultura familiar                            104.743,00 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010); INCRA (2014); Atlas do Desenvolvimento Humano (2014); 

Índice de Desenvolvimento Humano/PNUD (2014). 
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Observando os dados coletados no Censo Demográfico 2000 e 2010, nota-se 

o aumento da população total que passou de 446.959 em 2000 para 494.431 em 

2010, uma variação de 10,62%. Com relação à população rural, houve uma redução 

de 4,70%. 

Tabela 2: Dados Demográficos. 

Município  Área 
(Km²) 

2000 2010 

Pop.Total 
(hab.) 

Pop. 
Urbana 
(hab.) 

Pop. 
Rural 
(hab.) 

Pop. 
Total 
(hab.) 

Pop. 
Urbana 
(hab.) 

Pop. 
Rural 
(hab.) 

Campo 
Alegre de 
Lourdes  

2.781,17 27.692,0  6.534,0 21.158,0 28.090,0  8.126,0 19.96,0 

Canudos  3.214,22 13.758 6.739 7.019 15.732 8.698 7.034 

Casa 
Nova  

9.647,07 55.612 27.178 28.434 64.940 37.543 27.397 

Curaçá  6.079,02 29.400 10.750 18.650 32.168 13.719 18.449 

Juazeiro  6.500,52 174.101 132.796 41.305 197.965 160.775 37.190 

Pilão 
Arcado  

11.731, 50 30.656  7.866 22.790 32.860 11.027 21.833 

Remanso  4.683,41 36.244 21.011 15.233 38.957 23.470 15.487 

Sento Sé  12.698,71 32.294 17.255 15.039 37.425 21.676 15.749 

Sobradin
ho  

1.238,92 21.223 19.510 1.713 22.000 20.002 1.998 

Uauá  3.035. 24 25.979 9.595 16.384 24.294 10.761 13.533 

Total 61.609,78 446.959 259.514 187.445 494.431 315.797 315.797 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2000); IBGE, Censo Demográfico (2010). 

 

O TSSF apresentou, em 2010, taxa média de analfabetismo de 20,1%, acima 

da média do estado, que foi de 16,3% para o mesmo período. A população 

extremamente pobre representava 20,2%, sendo que os municípios de Pilão Arcado 

e Campo Alegre de Lourdes, os menos urbanizados, contabilizaram, 

respectivamente, 41,6% e 40,6% da população em situação de extrema pobreza. 

(BAHIA, 2018, p. 68). 
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Tabela 3: Índice de Desenvolvimento Humano – Bahia e municípios do TI Sertão do 
São Francisco – 1991/2000/2010. 
 
 

Região geográfica 1991 2000 2010 

Bahia  0,386 0,512 0,660 

Campo Alegre de 
Lourdes 

0,273 0,365 0,557 

Canudos  0,254 0,379 0,562 

Casa Nova  0,280 0,373 0,570 

Curaçá  0,291 0,424 0,581 

Juazeiro  0,396 0,531 0,677 

Pilão Arcado  0,172 0,304 0,506 

Remanso  0,294 0,432 0,579 

Sento Sé  0,269 0,387 0,585 

Sobradinho  0,403 0,524 0,631 

Uauá  0,277 0,421 0,605 

Fontes: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Fundação João Pinheiro, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (2013). 

 

Como pode ser observado na Tabela 03, em 2010, o menor IDH era o de 

Pilão Arcado (0,506), porém o impacto das políticas públicas, principalmente a 

educacional e de renda e combate à pobreza, provocou uma substancial melhoria 

das condições de vida da população. (BAHIA, 2018). 
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Figura 01: Mapa com os Municípios do Território Sertão do São Francisco com 
destaque para Remanso. 

Fonte: SASOP / SERTÃO AGROECOLÓGICO. (2018) 

4.3. Aproximações e Ações junto à Rede de Mulheres de Remanso Durante a 

Pesquisa: Fluxograma do Grupo Focal. 

A escolha do município de Remanso está relacionada à área de atuação do 

SASOP e da pesquisadora junto à Rede de Mulheres de Remanso. Deste modo, o 

presente trabalho contribuiu com as atividades desenvolvidas pela rede, bem como 

possibilitou um maior aprofundamento quali-quantitativo no universo de análise dada 

à inserção e comprometimento da pesquisadora com as ações em andamento e 

propostas que surgiram ao longo das atividades de pesquisa-ação. 

Assim, a pesquisa foi realizada com integrantes da Rede de Mulheres de 

Remanso, a qual se articula com a Rede Regional de Mulheres do Sertão do São 

Francisco Baiano. Atualmente a rede acompanha 16 comunidades rurais e 01 grupo 

de pescadoras artesanais, de modo que em cada comunidade tem uma mulher que 

assume o papel de animadora do grupo. Para realização do estudo foi aplicado às 

técnicas e instrumentos em pesquisa participante e pesquisa-ação. 
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Figura 02. Mapa com as comunidades que compõem a Rede de Mulheres município 
de Remanso. 

       Fonte: SASOP/ SERTÃO AGROECOLÓGICO. (2008) 

        Aqui se optou por trabalhar com a técnica de Grupo Focal, como uma das 

estratégias metodológicas mais adequadas para o levantamento das informações 

que são objeto dessa pesquisa-ação. Como destaca Neto (2002:3), sua organização 

e sistematização adotam uma diretriz didático-pedagógico que envolve a 

apresentação por tópicos dos temas discutidos.  O Autor afirma que Grupo Focal é:  

“uma técnica de Pesquisa na qual o Pesquisador reúne, num mesmo 
local e durante certo período, uma determinada quantidade de 
pessoas que fazem parte do público-alvo de suas investigações, 
tendo como objetivo coletar, a partir do diálogo e do debate com e 
entre eles, informações acerca de um tema específico”. (...) a 
principal característica da técnica de Grupos Focais reside no fato de 
ela trabalhar com a reflexão expressa através da “fala” dos 
participantes, permitindo que eles apresentem, simultaneamente, 
seus conceitos, impressões e concepções sobre determinado tema. 
Em decorrência, as informações produzidas ou aprofundadas são de 
cunho essencialmente qualitativo. (NETO, 2002, p. 5). 
 

Na realização das atividades de campo da pesquisa foram realizados 06 

(seis) encontros com Grupo Focal tratando de diferentes temáticas. A composição 

dos participantes dos encontros com o Grupo Focal foi definida a partir de um critério 
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de representatividade das comunidades que integram a Rede de Mulheres de 

Remanso. Em diálogo com a coordenação da Rede Mulheres formou-se um grupo 

de representantes da Rede integrado por no mínimo 01 (uma) animadoras por 

comunidade que integra a Rede.  

Desta forma, mobilizou-se uma liderança de cada comunidade em que a 

Rede atua. Entretanto, durante a realização das atividades da pesquisa-ação, houve 

a participação de 38 mulheres, o que aponta para uma maior participação do que o 

previsto inicialmente de 01 (uma) representante por comunidade (Tabela 04). Assim, 

houve representação nas atividades com o Grupo Focal de 15 comunidades rurais, 

além de 02 lideranças que tem atuação na sede e 03 pescadoras artesanais. No 6º 

encontro com o Grupo Focal foi realizada uma atividade socialização dos resultados 

dos encontros anteriores. Esse momento também serviu para promoção de uma 

devolução, checagem e complementação das informações anteriormente 

levantadas. 

 

Tabela 4: Número de participantes/representantes nos encontros com o Grupo 
Focal por comunidades envolvidas nas atividades realizadas no âmbito da pesquisa-
ação.  
 

Nº Comunidade Número de Participante 

1.  Martinha 03 

2.  Salina do Brejo 01 

3.  Caldeirão do Café 04 

4.  Vereda das Minas 05 

5.  Caldeirão do Morro  04 

6.  Poços 01 

7.  Malhadinha  02 

8.  Pimenteira  02 

9.  Pedrinha I 02 

10.  Lagoa do Zé Rodrigues  02 

11.  Xique-Xique 02 

12.  Lagoa do Garrote 02 

13.  Pedra da Onça 01 

14.  Ponta da Serra II 02 

15.  Salinas Grande 01 

16.  APPR 03 

17.  Sede 02 

Total participante 38 

Fonte: Dados da pesquisa, realizada pela autora. Ano 2018. 



66 
 

No início de cada encontro com o Grupo Focal foram realizadas atividades de 

apresentação das principais reflexões, sistematizações e conteúdos debatidos nos 

encontros anteriores. Como afirma Gui (2003, p. 157), esse é um espaço de 

reconhecimento do papel de sujeitos sociais desempenhados pelos participantes, 

aptos à expressão de ideias que podem ser confirmadas, contestadas, ampliadas ou 

alteradas pela interlocução com outros indivíduos. 

A realização dos encontros mediados por Grupo Focal foi fundamental no 

processo investigativo da pesquisa. Nesta atividade buscou compreender a 

problemática das mulheres no acesso às Políticas Públicas e seus desafios visando 

à superação das desigualdades de gênero no contexto do fortalecimento da 

agricultura familiar do município de Remanso. Assim, no percurso metodológico da 

pesquisa com a realização de encontros com o Grupo Focal teve a seguinte 

sequência cronológica. Figura 03. 

Figura 03: Fluxograma de sequência em relação aos temas tratados nos encontros 
com o Grupo Focal.  

Fonte: Percurso metodológico das atividades com grupo focal, elaborado pela autora. (2018). 

I Encontro 
Grupo  
Focal  
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Assim, durante o percurso metodológico dos encontros com o Grupo Focal e 

Devolução das informações os passos apresentados no fluxograma acima (Figura 3) 

teve o seguinte propósito e estratégia metodológica: 

 I ENCONTRO GRUPO FOCAL: Este encontro reuniu 12 animadoras da Rede 

de Mulheres. No primeiro momento com o grupo focal a pesquisadora 

apresentou a pesquisa, seus objetivos, a metodologia e os seus passos. Esse 

momento foi importante visando assegurar as informações necessárias para 

que possam expressar seu interesse em participar da atividade. Esse 

encontro foi realizado com a finalidade de fazer a caracterização das 

participantes da Rede de Mulheres, buscando conhecer os espaços de 

participação das mulheres (social, política e produtiva). Além disso, buscou 

perceber a compreensão das participantes sobre Convivência com o 

Semiárido e Agroecologia. Assim, este momento se orientou pelas questões 

do Roteiro Orientador Nº I (Apêndice 02). 

 II ENCONTRO GRUPO FOCAL: No segundo encontro o grupo foi provocado 

a pensar os principais momentos relacionados ao trabalho da Rede de 

Mulheres, mapeando os temas que já foram trabalhados, buscando 

compreender a contribuição da Rede no processo de organização das 

mulheres, identificando os problemas que as mulheres enfrentam e a 

perspectiva para fortalecer o trabalho da Rede de Mulheres.  Deste modo, 

este momento se orientou pelas questões do Roteiro Orientador Nº II 

(Apêndice 03). Participaram dessa atividade 14 animadoras. 

 III ENCONTRO GRUPO FOCAL: No terceiro encontro reuniu 15 mulheres, foi 

realizado com o objetivo de mapear os programas e as políticas públicas que 

vem sendo acessados pelas mulheres, buscando perceber se essas políticas 

contribuem no processo de emancipação das mulheres, e quais os desafios 

que as mesmas encontram para acessar essas políticas. Além disso, buscou 

identificar os espaços de incidência política que as mulheres participam, 

debatendo em que medida as políticas públicas tem contribuindo para 

fortalecer as experiências de Convivência com o Semiárido. Esta atividade se 

orientou pelas questões do Roteiro Orientador Nº III (Apêndice 04) 

 IV ENCONTRO GRUPO FOCAL: No quarto encontro o grupo teve a 

oportunidade de debater sobre as questões de Gênero e Feminismo, 
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trabalhando seus conceitos, identificando os problemas enfrentados pelas 

participantes pela sua condição de ser mulher. Nesse momento também foi 

debatido sobre ações que são necessárias visando a superação das 

desigualdades de gênero. 14 animadoras participaram dessa atividade. Este 

encontro se orientou pelas questões do Roteiro Orientador Nº IV (Apêndice 

05). 

 V ENCONTRO GRUPO FOCAL: No quinto encontro deu continuidade ao 

resgate da história da Rede de mulheres. Esse momento foi trabalhado com 

metodologia linha do tempo, mapeando os principais momentos da História 

da Rede de Mulheres de Remanso. 

 VI ENCONTRO GRUPO FOCAL: O sexto encontro foi realizado com a 

participação de 18 animadoras, esse momento foi voltados para apresentar 

as informações levantadas e sistematizadas nos encontros anteriores. Essa 

apresentação seguiu a sequência metodológica apresentada na figura 03. Na 

medida em que a devolução avançava as participantes tiveram a 

oportunidade de fazer alterações e até mesmo complementações das 

informações anteriormente levantadas.  

4.4. As Coautoras da Pesquisa: Caracterização Geral das Integrantes da Rede 

de Mulheres de Remanso que participaram dos Grupos Focais. 

Como descrito anteriormente, das integrantes da Rede de Mulheres, 38 

mulheres participaram das atividades do grupo focal, de modo a subsidiar análises e 

interpretações. No Gráfico 1 pode-se observar que 32% de suas integrantes que 

assumem o papel de animadoras se encontram na faixa etária entre 51 a 59 anos de 

idade, e apenas 16% são mulheres jovens. Esse é um desafio colocado para a Rede 

de buscar envolver mulheres jovens nas ações da Rede de Mulheres. 
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Gráfico 1:  Idade das animadoras da Rede de mulheres que participaram do grupo 
focal. 

      

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir do levantamento das mulheres que participaram do 
grupo focal. (nov.2018). 

 

Com relação ao número de filhos, pode-se observar que 50% das animadoras 

da Rede têm entre 03 a 05 filhos e 16% não tiveram nenhum filho. Já com relação 

ao estado civil 74% das animadoras são casadas e 18% solteiras. Em estudo 

realizado por Jalil (2013, p.157), a mesma afirma que prevalecem as mulheres 

casadas nos grupos de mulheres, “que muitas ve es, passam a ter maior liberdade 

para sair (mesmo que reguladas pelos maridos e ou familiares  do que as solteiras”. 
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Gráfico 2: Número de filhos. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir do levantamento das mulheres que participaram do       
grupo focal. (nov.2018). 

 

No que se refere à escolaridade pode-se observar, como demonstra o 

Gráfico nº 3, que 58% das animadoras da Rede de mulheres não conseguiram 

concluir o primeiro grau. Esse número era maior, considerando que nos últimos anos 

algumas lideranças voltaram a estudar, aumentando o número de mulheres que 

concluíram o ensino médio.  

 Esse é um dos desafios da Rede, a baixa escolaridade de suas integrantes. 

Contudo, são as mulheres que acumulam conhecimentos práticos que precisam ser 

valorizados, como expressa Jalil (    , p.   8 , “percebemos que ações de 

extensão, capacitação devem levar em conta o conhecimento adquirido por estas 

mulheres ao longo de suas vidas, e não apenas o conhecimento formal”. 
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Gráfico 3: Nível de escolaridade das animadoras da Rede de mulheres que 
participaram do grupo focal. 

 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir do levantamento das mulheres que participaram das 
atividades do grupo focal. (nov.2018). 

Com relação à cor, a identificação se deu de forma espontânea na lista de 

presença. As mulheres que participaram das atividades do grupo focal assinaram a 

lista e na mesma tem um quadro para as participantes identificarem sua cor. Dessa 

forma, 92% se declararam da cor parda ou negra e somente 8% se declararam 

brancas.  

Gráfico 4: Cor das das animadoras da Rede de mulheres que participaram do grupo 
focal. 

 

 

 

 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir do levantamento das mulheres que participaram das 
atividades do grupo focal. (nov.2018). 
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4.5. Entrevistas, Sistematização e Análise dos Dados Levantados ao Longo da 

Pesquisa. 

 Todo o processo de discussão e sistematização de informações que produziu 

a reconstituição do Histórico da Rede de Mulheres de Remanso se constituiu em um 

espaço de debate que contribuiu também para o aprofundamento das questões que 

orientam esta pesquisa, considerando as premissas metodológica do instrumento 

Grupo Focal enquanto ferramenta de pesquisa: 

No grupo focal, não se busca o consenso e sim a pluralidade de 
ideias. Assim, a ênfase está na interação dentro do grupo, baseada 
em tópicos oferecidos pelo pesquisador, que assume o papel de 
moderador. O principal interesse é que seja recriado, desse modo, 
um contexto ou ambiente social onde o indivíduo pode interagir com 
os demais, defendendo, revendo, ratificando suas próprias opiniões 
ou influenciando as opiniões dos demais. Essa abordagem possibilita 
também ao pesquisador aprofundar sua compreensão das respostas 
obtidas (GUI, 2003, p. 138). 

A realização dos encontros com o grupo focal proporcionou rico processo de 

troca de saberes e de debate dos temas propostos pela pesquisa. Esse foi um 

espaço que possibilitou o diálogo com as participantes sobre suas práticas no 

âmbito de sua família, de sua relação com a comunidade e de sua participação em 

outros espaços. Assim, pôde-se perceber a trajetória de lutas e de enfrentamento 

dessas mulheres na busca pela igualdade de gênero. Trata-se de uma luta que 

ainda permanece no seu cotidiano, principalmente porque o processo de autonomia 

e conquista da cidadania não se dá de forma igual para as mulheres. Diversos 

relatos dão conta o quanto a violência ainda está presente na vida das mulheres 

agricultoras e das pescadoras artesanais. Essa é uma situação que toca todas as 

mulheres. Os encontros com o grupo focal foram marcados por conversas, risos, 

cantoria e por choro pelo reconhecimento das dores que as mulheres enfrentam, por 

presenciarem diversas situações de opressão e violação de direitos que as mulheres 

estão submetidas. “Expressão de sentimentos e emoções que conformam as 

representações sociais do grupo e contribuem para a construção de um 

conhecimento coletivo sobre o tema discutido”. (GUI     , p.    . 

Para aprofundamento das questões tratadas de forma geral e/ou mapeadas 

ao longo dos encontros com o grupo focal foram realizadas entrevistas 

Semiestruturadas com lideranças de organizações e instituições identificadas como 
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relevantes na constituição e apoio às ações desenvolvidas pela Rede de Mulheres 

de Remanso. Dentre essas instituições/organizações cabe destacar o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Remanso, ONGs que atuam no município como o SASOP, 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) e também com 

assessora de gênero do Projeto Pró Semiárido, projeto esse desenvolvido pelo 

Governo da Bahia. As entrevistas foram realizadas com atores sociais identificados 

ao longo do processo de mapeamento sócio institucional. Estas tiveram como 

propósito identificar e compreender a participação das mulheres no processo de 

Concertação
17

 e Controle Social das Políticas Públicas e se essas políticas 

contribuem com o empoderamento e para uma maior autonomia das mulheres na 

superação das desigualdades de gênero. As entrevistas se orientaram pelo Roteiro 

Nº V (Apêndice 06). 

Além disso, foram realizadas entrevistas Semiestruturadas com as 

participantes da Rede de Mulheres, buscando caracterizar o perfil sócio econômico e 

a participação política das mulheres, possibilitando o aprofundamento da 

compreensão quanto ao papel que as mulheres desempenham tanto na Rede de 

Mulheres quanto no âmbito familiar e comunitário. Estas entrevistas se orientaram 

pelo Roteiro Nº VI (Apêndice 07). 

 Na última etapa fez-se a sistematização e análise dos dados, bem como a 

configuração do produto material desta Pesquisa-ação através dos registros do 

Histórico, conquistas e desafios da Rede de Mulheres de Remanso.  

Neste momento a pesquisadora concentrou-se na organização e análise dos 

dados coletados e registrados durante todas as etapas de intervenção junto à Rede. 

Entretanto, compreende-se que o processo de sistematização e análise no âmbito 

da pesquisa-ação é um processo cumulativo tendo se dado desde o primeiro 

momento de coleta de dados como bem destaca Gil (2014, p.176): 

A análise não é a última fase do processo de pesquisa; ela é cíclica 

ou concomitante à análise de dados. A rigor, o processo de análise 

                                                           
17

 Se caracteriza pela participação das organizações da sociedade civil nos espaços de formulação e 

implementação de políticas públicas. Os conselhos setoriais das políticas tem sido um espaço 
privilegiado de diálogo para a tomada de decisão, assegurando a participação de diversos segmentos 
da sociedade. 
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inicia-se no momento da própria coleta; essas duas etapas se 

comunicam. Esse é momento dos participantes identificarem os 

resultados alcançados e traçar plano de ação visando às superações 

das dificuldades que foram encontradas. 

O resultado do estudo, no primeiro momento foi socializado e debatido com 

as participantes envolvidas na pesquisa. O próximo passo será a apresentação em 

outros espaços estratégicos para a visibilização do papel das mulheres e sua luta na 

Rede de Mulheres de Remanso e na Rede Regional de Mulheres. Assim, um dos 

espaços a serem socializados será com o Colegiado do Território Sertão do São 

Francisco Baiano, no qual tem suas ações de fortalecimento da agricultura familiar 

pautadas no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável. Assim, 

pretende-se, com estas ações de divulgação, criar sinergias entre os anseios da 

Rede de Mulheres de Remanso e as propostas de promoção da Agricultura Familiar 

na perspectiva da Convivência com o Semiárido em curso no Sertão do São 

Francisco Baiano.  
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CAPÍTULO 5. REDE DE MULHERES DE REMANSO - BA: UMA TRAJETÓRIA DE 

LUTA, APRENDIZAGEM E RESISTÊNCIA PELA IGUALDADE DE GÊNERO.  

 

5.1. Processo de Organização da Rede de Mulheres de Remanso 

As atividades realizadas durante a pesquisa com o grupo focal e as 

entrevistas com as lideranças foram fundamentais para levantar informações sobre o 

processo de organização e criação da Rede de Mulheres de Remanso. Esse 

levantamento também se deu através de consultas a documentos existentes no 

SASOP, pela observação da pesquisadora que acompanha o trabalho da Rede de 

Mulheres, através da assessoria técnica que vem sendo realizada nos últimos anos 

pelo SASOP a essa organização. Percebe-se que há uma fragilidade no registro das 

ações realizadas pela Rede, além disso, o computador que era de uso dessa 

organização foi danificado, assim parte da história da rede está na memória de suas 

integrantes: 

A Rede de Mulheres tem sido um ator importante no processo de 
mobilização e organização das mulheres no município de Remanso e 
a mesma teve início em 1983. Naquela época, tendo como título de 
Movimento de Mulheres, o seu surgimento estava associada ao 
aumento da violência contra as mulheres. (Actionaid Brasil, 2010, p. 
156). 

No seu surgimento o Movimento de Mulheres pode contar com apoio 
da Paroquia, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR de 
Remanso e da ONG que atuava no município, Centro de Educação 
Popular Luiz Nunes. Essa ONG contribuiu no processo de formação 
das lideranças e das integrantes do movimento de mulheres. Isso 
pode ser observado em documentos que relatam as temáticas que 
foram trabalhado pelo o movimento, como temas relacionados com a 
saúde da mulher, previdência social, campanhas voltadas para a 
documentação da mulher, alfabetização de adultos, artesanato e 
oficinas para trabalhar a beleza feminina (cursos de manicure, 
maquiagem e cabeleireiro), com o objetivo de contribuir com 
autoestima e gerar renda para as mulheres. (Actionaid Brasil, 2010, 
p. 157). 

Mais tarde, o movimento foi se estruturando, tomando característica de grupo 

apesar de não ter uma coordenação, mas as cinco mulheres que estavam mais à 

frente do movimento, se dispuseram a levar em frente o trabalho com as mulheres. 

Como não tinham sede própria, o grupo passou a usar a estrutura do STR para 

organizar suas atividades e para realizar reuniões com o grupo.  



76 
 

O Centro Luiz Nunes foi desativado em 1989, isso impactou no processo de 

formação e desarticulou o desenvolvimento das atividades do movimento, mas 

mesmo com essas dificuldades o grupo permanece e dá continuidade às atividades 

do movimento. 

No início da década de 90 o Movimento é chamado por mulheres agricultoras 

para iniciar o trabalho nas comunidades rurais e o trabalho começou em 03 

comunidades rurais: Maravilha, Bom Princípio e Malhadinha. Para a realização 

dessa ação o movimento contou com apoio do STR.  

Em 1998 o movimento passou a contar com o apoio de uma religiosa ligada a 

Congregação das Irmãs de São José. Nesse momento surgiu o grupo das 

pescadoras e o movimento passa a planejar e desenvolver ações de formações 

envolvendo as pescadoras artesanais. 

A presença dessa religiosa no movimento serviu para incentivar o processo 

de organização das mulheres em nível da Diocese de Juazeiro e uma primeira 

iniciativa foi pela realização de uma assembleia regional com a finalidade de planejar 

um trabalho conjunto. No final de 1998, no município de Casa Nova, aconteceu a 

Assembleia Regional da Rede de Mulheres dos municípios do Território do Sertão 

do São Francisco e esse foi um espaço de troca de experiência e avaliação do 

trabalho que era feito nos municípios.  Nessa assembleia é decidido que grupo 

passaria a chamar Rede de Mulheres e foi criada uma coordenação regional, 

composta por uma representante de cada município, totalizando oito mulheres. Além 

disso, foi tirado o encaminhamento de realizar uma assembleia regional por ano e 

nessa assembleia deve ter representantes de todos os municípios para avaliarem o 

ano anterior e planejarem as ações para o ano seguinte. 

Dessa forma, foi criado o trabalho de Rede de Mulheres na região como 

forma a dar unidade e organização das mesmas. Cada município podia se organizar 

conforme suas necessidades. A partir dessa data o grupo de mulheres de Remanso 

passou a ser chamado de Rede de Mulheres a qual se constituiu enquanto 

organização informal com uma nova visão e ampliação dos trabalhos. 

Em 1999 se intensifica o desenvolvimento das atividades formativas, com as 

comunidades rurais e com o grupo de pescadores (Actionaid Brasil, 2010, p. 159): 
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Numa das reuniões de planejamento da Rede de Mulheres, foram 
traçadas as estratégias de trabalho de continuar o trabalho em 
algumas comunidades rurais como: Maravilha, Pimenteira, Salina do 
Brejo e Malhadinha. Nessa reunião também houve uma profunda 
reflexão sobre a missão que nortearia o trabalho da Rede: Contribuir 
no resgate da dignidade da mulher, a partir do incentivo à sua 
participação na sociedade e elevação de sua autoestima. (Actionaid 
Brasil, volume I, p 160). 

A partir do ano de 2001 a Rede de mulheres de Remanso passa a contar com 

a parceria do Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais – SASOP. As 

duas organizações passam a planejar ações conjuntas. A equipe técnica contribuiu 

na realização Diagnostico Organizacional Participativo – DOP foi um processo de 

autodiagnostico onde foram usadas ferramentas que facilitam a reflexão sobre a 

própria organização da Rede, fazendo olhar sobre suas fraquezas, oportunidades, 

fortalezas, ameaças e desafios. Esse diagnostico ajudou a estruturar a organização 

da Rede, houve o incentivo para criação de uma coordenação e pela formação de 

um grupo de animadoras com representante de cada comunidade e definição pela 

legalização da Rede de Mulheres. 

O SASOP passou a contribuir com Rede de Mulheres no processo de 

mobilização de recursos, visando o processo de formação das agricultoras familiares 

e pescadoras artesanais em duas frentes: uma visando à ampliação dos seus 

conhecimentos sobre as questões de gênero, a outra frente voltada para apoiar as 

atividades produtivas. Como expressa uma fala de uma liderança da Rede de 

Mulheres: 

Com esse trabalho, a Rede quer integrar as ações de 

conscientização geração de renda em uma única proposta onde os 

grupos acompanhados possam, ao mesmo tempo em que são 

conscientizados, encontrar alternativa concreta de renda familiar, 

além de dar condições às mulheres de exercerem uma atividade 

produtiva, ganharem autonomia e elevarem sua autoestima. Porque 

a Rede entende que se só trabalhasse com geração de renda, 

poderia até trazer recursos para as mulheres, mas não garantiria 

uma mudança na mentalidade das próprias companheiras 

reproduzindo a relação de dependência e desigualdade. (fala de uma 

liderança da Rede, 2010). 

Com apoio recebido os grupos de mulheres acompanhados pela Rede 

passam a trabalhar com melíponas e além das atividades de formação, as mulheres 

receberam caixas de abelhas nativas. Nesse momento o grupo trabalhava com a 
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metodologia do Fundo Rotativo, onde o investimento realizado é devolvido para que 

possa ser aplicado e beneficiar na própria comunidade novas mulheres, dessa forma 

a devolução é feita de acordo à produção de cada uma. 

Em 2003, as mulheres sentiram a necessidade de ter uma organização 

institucionalizada para melhor se organizar e facilitar a aprovação de projetos que 

pudesse atender os interesses da Rede. Dessa forma, iniciou o processo de 

construção do estatuto com a finalidade de se tornarem uma Associação. 

A Rede de mulheres no ano de 2005 passa a ser uma associação nos termos 

da legislação vigente, a mesma tem como objetivos combater todas as formas de 

discriminação, racial étnica e de gênero, enquanto obstáculos à construção da 

cidadania e constituição dos direitos fundamentais; estimular as mulheres na luta por 

igualdade de oportunidade e de tratamento e melhores condições de trabalho, 

assistência e aperfeiçoamento profissional. (Estatuto da Rede de Mulheres de 

Remanso) 

Na sua trajetória a Rede vem ampliando o seu trabalho, incentivando e 

mobilizando apoios para as atividades produtivas, disseminando as experiências de 

transição agroecológica, assim como houve investimentos voltados para apoiar os 

grupos de mulheres, como apicultura, o trabalho com as melíponas, quintais 

produtivos, criação de galinha e de caprinos e o trabalho de beneficiamento de 

alimentos. Para apoiar as atividades produtivas a partir de 2007, as mulheres 

passaram a acessar as tecnologias sociais de armazenamento de água voltadas 

para produção de alimentos, através do Programa de Formação e Mobilização 

Social para a Convivência com o Semiárido: P1+2 – Programa Uma Terra e Duas 

Águas da ASA. É importante destacar que os apoios às atividades produtivas vieram 

acompanhados de ações formativas, como: oficinas, cursos, seminários intercambio 

de experiência.  
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Figura 4: Mulheres Apicultoras da Rede de Mulheres 

                               Fonte: Arquivo do SASOP (2005). 

 

 

Figura 5: Mulheres trabalhando com o Beneficiamento de Frutas. 

 

                                      Fonte: Foto arquivo do SASOP (2006). 

No desenvolvimento de suas ações de geração de renda, principalmente na 

meliponicultura e apicultura, a Rede se articula junto ao movimento de apicultores e 

apicultoras do Nordeste, sendo sócia da Rede Abelha Nordeste, é membro do 

Colegiado Territorial do Sertão do São Francisco e participa do movimento regional, 

estadual e nacional da Economia Solidária.  Atualmente integra o conselho Estadual 

de Segurança Alimentar e Nutricional, no município de Remanso integra o Comitê de 

Apoio a Vítimas de Violência Sexual – AVVISE. Como demonstra a figura 06. 
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Figura 6. Participação da Rede de mulheres de Remanso em Instâncias de Controle 
Social e Incidência em Políticas Públicas.  

Fonte: Figura elaborada pela pesquisadora a partir do levantamento de informações durante 
realização da pesquisa (outubro /2018). 

Pode se observar que a Rede de Mulheres vem se tornando referência 

regional pelo trabalho que desenvolve com as mulheres. A mesma tem conseguido 

promover intercâmbios entre as organizações, estimulando a participação das 

mulheres no âmbito de organizações sindicais, colônias e organismos públicos. 

Anualmente a Rede de Mulheres organiza uma Feira Cultural e Saúde da Mulher. 

Essa feira faz parte das atividades de comemoração do dia internacional da mulher 

e a mesma é realizada com o intuito de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido 

pelas mulheres e promover uma articulação entre cidade e campo. 

Mesmo com os avanços acima relatados a Rede de Mulheres de Remanso 

enfrenta alguns desafios, desde sua constituição. A mesma carece de 

sustentabilidade financeira, suas ações são desenvolvidas através do apoio dos 

parceiros (SASOP, IRPAA, STR, Articulação Sindical da Borda do Lago de 

Sobradinho, Comissão Pastoral da Terra – CPT), há uma fragilidade no processo de 

elaboração de projetos, o que acaba gerando uma dependência dessas 

organizações para dar continuidade ao trabalho da organização.  

Como síntese deste processo histórico foi possível sistematizar uma 

cronologia da Rede de Mulheres na Figura 7. 
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Figura 7. Cronologia da Associação Rede de Mulheres de Remanso.  

  

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018. 

A estratégia de atuação da Associação Rede de Mulheres de Remanso é 

sempre articulada com as definições das assembleias temáticas realizada 

anualmente pela Rede Regional de Mulheres, como mostra a figura nº 08. 

Anualmente é realizada uma assembleia, que reúne representação dos 09 

municípios que congregam a Rede Regional. Essa assembleia tem a finalidade de 

fazer o balaço das ações que foram realizadas no decorrer do ano, esse também é 

um espaço de aprofundamento de temas que estão relacionadas com a vida das 

mulheres. Essa assembleia também prioriza o tema que vai ser trabalhado por suas 

integrantes, além disso, é escolhida a coordenação da Rede Regional que é 

formada por representantes por município. Essa coordenação se reúne três vezes 

por ano. 

 

1983 

Surge a o Movimento de 
Mulheres em Remanso 

1984 - 1995                         
Ainda como Movimento 
atuando  em diversas 

frentes 

1996 - 1997                        
Nasce a Rede  Regional 
Diocesana da qual são 

efetivas 

1998 - 2003                                            
Assume-se como Rede 

Municipal. Atua em várias 
frentes e firma parceria com 

o SASOP 

2004                        
Construção coletiva do 
estatuto da Associação 
da Rede de Mulheres de 

Remanso 

2005                                   
Nasce oficialmente a 
Associação Rede de 

Mulheres de Remanso  

2006                                         
1ª. Assembléia da 

Associação (Rede de 

Mulheres de Remanso) 

2007 – 2010                            
Atua em várias frentes, 
com destaque para o 

PNAE e 1ª Feira Cultural 
de Saúde da Mulher 

2011 – 2015 

Feira Cultural da Saúde 
da Mulher, venda para o  

PNAE, acesso e 
desenvolvimento de 

vários projetos  

2016                                           
15ª Assembléia da Rede 

Regional com o tema 
Gênero, Empoderamento 

da Mulher e Políticas 
Públicas 

2017                                   
Associação Rede de 

Mulheres de Remanso 
atuando em 16 
comunidades 

2018  

Mulheres em Rede contra a 
violência  
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Figura 8. Cronologia da Rede Regional de Mulheres.  

 

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018. 

 

 Segue duas figuras que registram a realização da VII assembleia regional da 

Rede de Mulheres que trabalhou a temática de Gênero e Etnia (figura 9).  Já a figura 

10, registra a VIII Feira cultural e Saúde da Mulher, realizada em março de 2017. 

 

 

 

1996-1997                       
Nasce a Rede  

Regional Diocesana  

1998                                             
1ª Assembléia 

1999                                  
2ª Assembléia e agrega 

a 1ª Assembléia 
Pescadoras 

2000                                  
3ª Assembléia 

2002                                  
4ª Assembléia: 

Formação e cidadania 

2003                                   
5ª Assembléia: Mulher 

na política 

2004                                     
6ª Assembléia: Código 

civil e políticas 
públicas 

2005                                  
7ª Assembléia: Gênero 

e etnia 

2006                                
Não teve Assembléia 

2007                                  
8ª Assembléia: Gênero 

2008                                  
9ª Assembléia: Soberania 
alimentar. Ano marcado 

pela inclusão 
socioprodutiva 

2009                                10ª 
Assembléia: 

Comercialização 

2010                                 11ª 
Assembléia: Produção e 

comercialização 

2011                                 
12ª Assembléia: Lutas 

e conquistas das 
mulheres 

2012 - 2013                                
Não teve Assembléia 

2014                                 
13ª Assembléia: 

Convivência com o 
semiárido 

2015                                 
14ª Assembléia: 

Segurança alimentar e 
nutricional 

2016                                 15ª 
Assembléia: Gênero, 

empoderamento da mulher 
e políticas públicas 

2017                                 
16ª Assembléia: 

Previdência social e 
economia solidária 

 

2018 

16ª Assembléia 

Mulheres em Rede 
contra a violência  
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Figura 9: Assembleia Regional da Rede de Mulheres. 

 

                             Fonte: Arquivo do SASOP (2005).  

Figura 10: Assembleia da Rede de Mulheres de Remanso 

                      Fonte: Foto do Arquivo do SASOP (2017). 

Atualmente a Rede de Mulheres tem atuação em 16 comunidades Rurais do 

município de Remanso e 01 um grupo de mulheres na sede do município que 

congrega pescadoras artesanais e mulheres artesãs. A Tabela 5 apresenta a 

relação das comunidades, número de famílias dessas comunidades e número de 

mulheres que participam das atividades da Rede e ano que o grupo de mulheres 

passou a integrar a Rede de Mulheres. 
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Tabela 5. Relação das comunidades que a Rede de Mulheres tem atuação. 

Comunidade Número de mulheres que 

participam da Rede 

Nº de 

Famílias 

Ano que passou a 

integrar a Rede 

Grupo da Sede 
/Pescadoras 

40  1999
18

 

Malhadinha 
12 200 1984 

Pimenteira 
10 100 1984 

Ponta da Serra 
10 18 2001 

Lagoa do Garrote 
28 52 2002 

Caldeirão do Café  
40 100 2002 

Xique- Xique  
20 65 2002 

Salina do Brejo 
15 18 2003 

Salinas Grande 
10 50 2003 

Pedrinha  
18 72 2006 

 Vereda das Minas  
12 36 2010 

Martinha  
10 28 2012 

Lagoa Zé Rodrigues  
15 60 2012 

Caldeirão do Morro  
20 48 2013 

Jatobazeiro 
15 20 2015 

Poços  
10 15 2015 

Pedra da Onça 25 33 2017 

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018. 

Pode se observar que há uma ampliação da atuação da Rede de Mulheres 

nas comunidades rurais do município de Remanso, isso se intensificou a partir de 

2002. A entrada de novas comunidades na Rede de Mulheres em parte está 

associada ao reconhecimento por parte das mulheres do trabalho realizado por essa 

                                                           
18

 Esse é o ano que as pescadoras artesanais passam a participar da Rede de Mulheres. 
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organização, associa a isso a execução de projetos mobilizados pelas organizações 

parceiras (financiados por agências nacionais /internacionais e recursos públicos) 

que priorizavam o público feminino, que ampliou suas ações para novas 

comunidades, ação que contribuiu também para disseminar o trabalho realizado pela 

Rede de Mulheres, como pode ser observado na gravura nº11. 

Figura 11: Linha do Tempo Inserção das comunidades Rurais na Rede de Mulheres 

de Remanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018. 

5.2.  Dinâmica e Estratégia de Atuação da Rede de Mulheres de Remanso. 

Como demonstra a Tabela 5 a rede acompanha grupos de mulheres em 16 

comunidades e um grupo na sede do município congregando em sua maioria as 

pescadoras artesanais. Em cada comunidade tem uma animadora do grupo e a 

coordenação é formada por um representante por comunidade. Inicialmente é 

previsto a realização de 03 encontros com as animadoras e 03 reuniões por 

1984 
Malhadinha  
 

 

2001 
Ponta da 
Serra 

 

2002 
Caldeirão 
do Café 

 

2002 
Xique-Xique 

 

2002 
Lagoa do 
Garrote 

 

2006 

Pedrinha 

 

2010 
Vereda 

das Minas 

2012 
Lagoa do Zé 

Rodrigues 

2013 
Caldeirão 

do Morro 

2012 
Martinha 

e e 

2015 

Poços 

2003 
Salina 

do Brejo 

2017 
Pedra da 

Onça 

1984 
Pimenteira 

 

2003 
Salinas 

Grande 

2015 

Jatobazeiro 



86 
 

comunidade. A cada ano na assembleia é definido o tema que será trabalhado. No 

momento a Rede está trabalhado a temática “Mulher em Rede Contra a Violência”, 

foi o tema trabalhado na feira e o tema trabalhado nas reuniões nas comunidades: 

Na abordagem feminista, as questões culturais que oprimem as 
mulheres são questionadas. Valores culturais, como a necessidade 
de um chefe de fam lia, são postos em xeque. Discute-se como se dá 
a dinâmica familiar, e o quanto e como a agricultora está envolvida 
em todo o processo produtivo e reprodutivo. Colocam-se em 
discussão as relações de poder existentes no interior das fam lias, 
vindo à tona o quanto, na maioria dos casos, as mulheres estão na 
família em desigualdade de poder e envolvidas em relações 
opressivas. (FERREIRA, 2016, p.258). 

 Considerando a necessidade de fortalecer o trabalho da Rede de mulheres, 

suas integrantes apontam como prioridades: a necessidade de continuar investindo 

no processo de formação das mulheres, trabalhando na sensibilização e no 

aprofundamento da discussão de gênero, violência contra a mulher, autoestima, 

realização da Campanha educativa “Pela divisão justa do Trabalho Doméstico: 

Direitos são para as Mulheres e Homens, responsabilidade também” 
19

; segurança 

alimentar e nutricional; pensar estratégias para melhorar o processo de 

comercialização dos produtos dos grupos de mulheres; buscar ampliar a 

participação de mulheres jovens nas atividades da Rede; as mulheres também 

priorizam a agroecologia como estratégia para dar visibilidade às experiências de 

produção agroecológicas que vem sendo construídas pelas mulheres: 

Ao trabalhar a agroecologia, uma nova perspectiva de vida se abre 
para as mulheres e muitas transformam suas vidas de forma diversa: 
(i) passam a ter acesso ao dinheiro obtido pela comercialização de 
seus produtos; (ii) empoderam-se com as informações obtidas em 
atividades diversas de formação (intercâmbios, seminários, reuniões, 
encontros, etc), passando a se sentir mais capazes e a expressar 
suas opiniões; (iii) replicam o efeito e fortalecem outras mulheres; e, 
por fim, (iv) contribuem para mudanças positivas de suas famílias. 
(FERREIRA, 2016, p.257/258). 

Durante a realização das atividades da pesquisa buscou-se perceber a 

compreensão das mulheres sobre feminismo, pode-se observar que existe níveis 

                                                           
19

 A Campanha Pela Divisão Justa do Trabalho Doméstico foi um dos resultados do processo de 

construção coletiva do Projeto ATER, Feminismo e Agroecologia desenvolvido entre os anos de 2014 
a 2017, que reuniu uma diversidade de mulheres de todos os estados do Nordeste. A Campanha teve 
seu primeiro lançamento durante o VI Seminário de formação do Projeto “ TER, Feminista e 
Agroecologia”, reali ado em março de 2017. (MORAES, et.al, 2018).  
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diferentes de conhecimento, mas de forma geral as falas expressam a luta pela 

emacipação das mulheres. Para as integrantes da Rede feminismo significa: 

empoderamento das mulheres, luta das mulheres por direito, romper com o 

machismo, ampliar a participação das mulheres, coragem das mulheres para romper 

com capitalismo, acabar com preconceito contra mulher, igualdade de direitos e 

acabar com feminicídio: 

Feminismo nunca matou ninguém, ao contrário do machismo que 
mata todo dia. Nós mulheres quando reunimos em busca dos nossos 
direitos, estamos querendo quebrar na verdade esse machismo que 
está destruindo as mulheres, rebaixando o papel das mulheres. 
Temos que ser unidas para termos experiências bem sucedidas, 
unidas para fazer a diferença, uma só fica difícil, fica mais fácil fazer 
isso de forma conjunta para lutamos por nossos direitos. (Grupo focal 
18/07/2018). 

Durante o III ENA
20

, foi realizada plenária das mulheres, esse foi um dos 

momentos marcantes desse encontro, que possibilitou o debate das diversas 

situações de opressão e desigualdades que as mulheres são submetidas. Mas, esse 

também foi espaço para dar visibilidade ao processo de organização das mulheres, 

como bem expressa a Carta Política do III ENA: 

Fortalecidas nos processos de auto-organização e atuando em 
diversos movimentos e redes, as mulheres reunidas no III ENA 
reafirmam o lema “sem feminismo não há agroecologia” por 
compreenderem que a construção da agroecologia prima por uma 
visão ética de justiça social e ambiental que pressupõe o 
compartilhamento do trabalho doméstico e de cuidados e da gestão 
da produção, uma vida sem violência, regida pelo respeito e pela 
igualdade. Isso implica a garantia do direito das mulheres à plena 
participação na vida social e política em suas comunidades, bem 
como a garantia de seu acesso a terra, à água, às sementes e às 
condições de produção e comercialização com autonomia e 
liberdade. 
(disponível:http://www.agroecologia.org.br/2014/05/27/carta-politica-
do-iii-ena/, acesso no dia 21/10/2018). 

                                                           
20

 No plano nacional, foram outras tantas mulheres como elas que integraram o conjunto de mais de 

mil mulheres que foram ao III Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), em maio de 2014, em 
Juazeiro, na Bahia, representando 50% dos participantes. Portadoras de diferentes identidades 
socioculturais (agricultoras familiares, camponesas, extrativistas, indígenas, quilombolas, pescadoras 
artesanais, ribeirinhas, faxinalenses, agricultoras urbanas, geraizeiras, sertanejas, vazanteiras, 
quebradeiras de coco, catingueiras, criadoras em fundos de pasto, seringueiras) viajaram de várias 
regiões do pa s para mostrar suas concepções e práticas de “cuidar da terra, alimentar a saúde e 
cultivar o futuro”, lema do EN . (SILIPRAND, 2015, p.21). 

   

http://www.agroecologia.org.br/2014/05/27/carta-politica-do-iii-ena/
http://www.agroecologia.org.br/2014/05/27/carta-politica-do-iii-ena/
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Integrantes da Rede de Mulheres estiveram presentes no III ENA e também 

passam a assumir a bandeira de luta que foi reafirmada no III EN  “Sem Feminismo 

não há Agroecologia”. 

Percebe-se que na sua trajetória a Rede contou com o apoio de algumas 

organizações que contribuíram e deram sustentação para a Rede realizar suas 

ações. Esses apoios foram materializados com o desenvolvimento de projetos 

mobilizados pelas ONGs que atuam no município, tendo isso viabilizado a realização 

de ações conjuntas com a Rede ou mesmo através de Projetos de Assistência 

Técnica e Extensão Rural. Assim, uma equipe técnica presta assessoria técnica às 

integrantes da Rede de Mulheres nas comunidades em que esses Projetos vêm 

sendo executados. A operacionalização dessas ações articuladas se dá através de 

reuniões com a coordenação e técnicos/as dessas organizações, com objetivo de 

planejar e avaliar as ações envolvendo as integrantes da Rede de Mulheres. 

Constatou-se que o trabalho realizado pela Rede de Mulheres foi relevante 

para as mulheres agricultoras e pescadoras artesanais, fomentando a auto-

organização. Tais ações abriram caminhos para a construção de novas relações 

sociais na família, na comunidade e em outros espaços que elas circulam e há um 

reconhecimento na melhora da sua autoestima. O poder da cultura patriarcal limita a 

ação das mulheres, essas se sentem desvalorizadas, o trabalho realizado por elas, 

tanto o trabalho produtivo, como o trabalho reprodutivo são relegados a 

invisibilidade.  

Pode-se observar que as experiências de produção agroecológicas 

protagonizadas pelas mulheres foram potencializadas pelos projetos implementados 

pelo SASOP, IRPAA e, nos últimos anos pelo apoio da CAR. Isto se deu, 

principalmente, pelo o acesso as políticas públicas, experiências que tem contribuído 

para ressignificar o Semiárido e a vida dessas mulheres que vivem nessa região. 

É importante ressaltar que as famílias que vivem no semiárido nas áreas de 

sequeiro, sofreram pouca influência da revolução verde. Isso se confirma em análise 

feita por Siliprandi (    , p.    , “por ser uma região de agricultores pobres, a 

Revolução Verde não os atingiu com tanta força, pelo alto custo dos insumos e 

equipamentos necessários”. Por outro lado o Estado apoiou no Território Sertão do 

São Francisco a implantação dos projetos de irrigação tendo como base os 
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princípios da revolução verde, com uso de maquinas, fertilizantes químicos, 

agrotóxicos visando o aumento da produtividade. Paralelamente agricultores 

familiares vêm resistindo a adoção desse modelo e as mulheres a partir de suas 

práticas tem cumprindo o papel de guardiã da biodiversidade nos processos de 

experimentação agroecológica. Elas são “produtoras de bens e gestoras do meio 

ambiente, assim como portadoras de uma l gica não destruidora com relação à 

nature a”. (SILIPR NDI,     , p.    .  ssim, o trabalho reali ado pela Rede de 

Mulheres serviu para valorizar e dar visibilidade a sua contribuição nos sistemas de 

produção familiar e a articulação de diversos grupos serviu para fortalecer o 

processo de organização das Mulheres.  

5.3.  Rede de Mulheres de Remanso: Tecendo Caminhos na Organização das 

Mulheres 

As atividades da pesquisa possibilitaram o levantamento do perfil 

socioeconômico das mulheres, o que elas fazem, em que espaços elas estão 

participando, além de buscar perceber compreensão dessas mulheres sobre os 

temas que são abordados na pesquisa Convivência com o Semiárido e 

Agroecologia. 

A Rede congrega mulheres agricultoras e pescadoras artesanais, parte 

significativa dessas mulheres reside em comunidades rurais, já as pescadoras na 

sua maioria residem na sede do município. Essas mulheres evidenciam na sua 

história de vida, uma série de dificuldades que suas famílias e elas enfrentaram, 

aliada a falta de apoio para produzir na unidade familiar, juntamente com a falta de 

recursos financeiros para viabilizar o sustento de suas famílias. Nesse contexto, 

desde cedo as mulheres já vivenciavam o processo de opressão, com tratamento 

diferenciado pela sua condição de ser mulher. As desigualdades de gênero desde 

cedo são vivenciadas pelas mulheres, elas são responsáveis pelo cuidado das 

pessoas e por todo o serviço da casa: 

As desigualdades de gênero a que elas estão submetidas podem ser 

observadas em normas e valores considerados como “normais” no 

meio rural. Desde cedo, as meninas são ensinadas a passar, lavar, 

cozinhar, arrumar a casa e a cuidar de todos. Muitas vezes estudam 

por estimulo próprio, resistindo ao descontentamento de seus pais, 

maridos e irmãos. São ensinadas a passar privações de várias 

naturezas a fim de suprir as necessidades dos homens. Como por 
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exemplo, comer menos para deixar uma quantidade de comida maior 

para o marido e filhos. E também destinar aos homens as partes 

“mais nobres” de aves e bovinos, com menos ossos (FERREIRA, 

2016, p. 248). 

No primeiro encontro com o grupo focal foi realizado uma atividade buscando 

compreender o imaginário social que vem sendo construído sobre o Semiárido e 

suas perspectivas para essas mulheres que vivem nessa região. Essa atividade 

partiu da seguinte das provocações: O que ouço? O que vejo? O que sinto no 

Semiárido Brasileiro (SAB)? Conforme apontado no Quadro 02, as respostas foram 

várias, de modo que algumas falaram da pobreza, outras da seca, outras das 

potencialidades. É uma mistura de sentimentos, com questões objetivas e subjetivas 

de tudo que vem sendo construído, observado e por suas vivências no Semiárido.  

Quadro 2. Relatos apontados pelas mulheres em resposta a provocações sobre 
percepções sobre o Semiárido. 

 

O que eu vejo no Semiárido: 

 Riqueza  
 Vida. 
 Terra fértil  
 Beleza. 
 Transporte /moto/ carroça. 
 Produção   
 Eletrificação. 
 Caatinga morrendo.  
 Animais. 
 Abandono por parte dos políticos. 
 Mais jovens no campo. 
 Políticas públicas. 
 Tecnologias de Convivência com o Semiárido. 

 O que eu escuto sobre o Semiárido 

 
 Aqui não dá nada. 
 Não chove / é seco / só tem morto de fome. 
 Só têm preguiçosos. 
 Não tem trabalho produtivo.  
 Dificuldade de sobrevivência. 
 Povo mal educado. 
 Só come calango e palma. 
 Lugar de chão rachado / pé rachado. 
 Catingueiro / matuto. 
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 O que eu sinto 

 Paz / emoção / humildade. 
 Tranquilidade / parceria. 
 Tristeza / com falta de estrutura de estradas. 
 Medo de assalto insegurança em viver no campo 
 Impotência / suplica de ser ouvido. 
 Coragem / alegria.  
 Força / valentia. 
 Orgulho de ser catingueiro. 
 Persistência / mesmo com as dificuldades não desiste. 
 Na seca sente solidão / vazio. 
 Alegria quando a chuva chega / fartura. 
 Feliz quando olha para natureza / sente cheiro das flores e da terra molhada. 

   Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018. 

No primeiro momento as falas dão conta da imagem do Semiárido que foi 

construída ao longo dos anos, pela oralidade dos sujeitos que vivem nessa região, 

mas associado ao discurso dos meios de comunicação que sempre reforçaram essa 

região como lugar de atraso, pobreza, de seca, terra rachada e morte, lugar que falta 

água. Até hoje essas imagens ainda se perpetuam nos meios de comunicação. Nos 

livros didáticos e até mesmo no discurso de alguns gestores públicos que 

desenvolvem ações numa perspectiva de combate à seca, como se os problemas 

dessa região estivesse somente associada às questões climáticas. 

Mas, as narrativas das mulheres também dão conta de novos olhares que 

refletem suas vivências no processo de experimentação agroecológica a partir de 

uma perspectiva de uma prática contextualizada com Semiárido. Essas demostram 

que é possível viver com dignidade neste território, com a clareza da necessidade de 

apoio de programas e políticas públicas voltadas para fortalecer as experiências que 

vem sendo executadas pelas famílias.  Essa atividade foi importante para introduzir 

temas que a pesquisa aborda, buscando perceber o impacto das políticas públicas 

para fortalecer as experiências de Convivência com o Semiárido.  

  As integrantes da Rede de Mulheres que participaram das atividades do 

grupo focal também refletiram sobre agroecologia, cada uma pode trazer para o 

debate suas compreensões que refletem suas vivências na sua relação com o 

processo produtivo. Nesta reflexão, que abrange outras dimensões da vida 

importantes e valorizadas pelas mulheres, as participantes puderam expressar 
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ações que são necessárias no processo de construção da Agroecologia conforme 

apontam os relatos do Quadro 03 abaixo. 

Quadro 3: Elementos que são essências na construção da Agroecologia 

 Harmonia do homem e da mulher com a natureza. 

 Não fazer queimadas. 

 Preservar as nascentes e as fontes de água. 

 Economizar água. 

 Utilizar a natureza sem agredir. 

 Não usar agrotóxico. 

 Descarte correto do lixo. 

 Cultivo sustentável, preservação da terra, plantas e dos animais. 

 Igualdade de gênero. 

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018 

As mulheres tem compreensão que agroecologia está relacionada ao 

desenvolvimento de uma agricultura sustentável, com a preocupação de preservar 

os recursos naturais, mas elas também ampliam seu olhar quando expressam que é 

necessário garantir a igualdade de gênero. Essa compreensão dialoga com análise 

de Caporal:  

(...) O que se está tentando dizer é que, como resultado da aplicação 
dos princípios da Agroecologia, pode-se alcançar estilos de 
agriculturas de base e, assim obter produtos de qualidade biológica 
superior. Mas, para respeitar aqueles princípios, esta agricultura 
deve atender requisitos sociais, considerar aspectos culturais, 
preservar os recursos ambientais, apoiar a participação política e o 
empoderamento dos seus autores, além de permitir a obtenção de 
resultados econômicos favoráveis ao conjunto da sociedade, com 
perspectiva temporal de longo prazo, ou seja, uma agricultura 
sustentável (CAPORAL, 2015 p.287).  

No grupo focal foi possível discutir sobre agroecologia. Há por parte das 

mulheres a compreensão que a Agroecologia não se resume as suas técnicas 

voltadas para os processos produtivos, mas, a agroecologia é um processo mais 

amplo e que também questiona as relações de poder, valorizando outras dimensões 

com valorização e respeito aos recursos naturais. Como pode ser observado nos 

depoimentos abaixo: 

Agroecologia é produzir com qualidade, saudável, mesmo que não 
tenha em quantidade elevada, mas que der para a família consumir e 
que tenha uma harmonia entre o meio ambiente e as pessoas. 
(Carnaúba animadora da comunidade Xique-Xique) 
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É trabalhar respeitando desde o início até o fim, por exemplo, eu faço 
agroecologia e não respeito minha mulher, eu sou um homem e digo, 
faço agroecologia eu vivo agroecologia, eu bato na minha mulher, 
bato minha filha, não respeito às mulheres, passo por uma mulher e 
digo piada, respeitar desde a terra até o ser humano como um todo, 
se você faz agroecologia. Agroecologia é respeitar meio ambiente a 
terra, seres humanos, animais como um todo. (Allamanda, ex. 
coordenadora da Rede de Mulheres). 

As integrantes da Rede de Mulheres também fazem parte de outros espaços 

de organização, como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STR, 05 mulheres 

integram a diretoria do STR de Remanso; elas estão nas Associações comunitárias, 

nesse espaço 07 mulheres estão na presidência; tem um número de mulheres que 

integram grupos pastorais da igreja e assume o papel de animadora de 

comunidade
21

; 07 mulheres são filiadas no Partido dos Trabalhadores; em número 

menor ainda há registro de participação de 04 mulheres em grupo de jovens. Pode-

se perceber que ainda tem integrantes da Rede que não participam de outros 

espaços e as falas dão conta de dois argumentos, falta de oportunidade e de tempo. 

Quadro 4: Outros espaços de participação das Animadoras da Rede de Mulheres 
que integraram. 

 

Espaço de 
participação 

Número de mulheres 
participantes 

Observação 

STR 20 05 fazem parte da diretoria 

Igreja  10 São animadoras de 
comunidade 

Associações 
comunitárias 

12 07 assumem a presidência da 
associação. 

Partido Político 07 Filiadas ao PT 

Grupo de Jovens 04  

Movimento de 
Pescadores  

02  

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre Junho a Outubro de 2018. 

No desenvolvimento de suas ações a Rede de Mulheres já trabalhou os 

seguintes temas: Gênero, violência contra a mulher, direito da mulher, saúde da 

mulher, etnia, documentação, autonomia das mulheres, políticas públicas, 

sistematização de experiências, geração de renda, artesanato, divisão justa do 

                                                           
21

 Esse foi um dos primeiros espaços que as mulheres se inserem, muito fruto do trabalho da Diocese 

de Juazeiro que incentiva organização das comunidades rurais. 
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trabalho, cidadania / autoestima, segurança alimentar e nutricional, Agroecologia / 

Convivência com o Semiárido. Além disso, também foi trabalhado um conjunto de 

temas voltados para apoiar as atividades produtivas, como quintais produtivos, 

hortas, apicultura, criação de galinha, gestão da água, beneficiamento de alimentos. 

Dos temas trabalhados pela Rede de Mulheres, a violência contra a mulher 

aparece como o tema mais difícil de ser trabalhado no meio rural. Ainda há muitas 

mulheres que estão isoladas. As narrativas dão conta que existem situações que o 

marido não deixa a mulher se encontrarem com os membros e sua família: 

O marido proíbe a mulher de sair, mesmo vivendo violência a mesma 
continua com ele, esse é sofrimento extensivo a toda família. A 
família sempre interfere para que a mulher permaneça casada, 
mesmo sabendo que a mulher enfrenta situações de violência, 
muitas vezes para dar uma satisfação à sociedade com receio do 

que as pessoas vão falar. (Malva, grupo focal- II no dia 23/07/2018). 

Também são apontadas situações de que a violência física contra a mulher 

ainda está presente em muitos lares e muitas mulheres tem medo de denunciar. Às 

ve es prevalece o velho ditado “em briga de marido e mulher a gente não mete a 

colher”. Entretanto, no âmbito das integrantes da rede hoje a compreensão é outra, 

temos que meter a colher sim, buscar meios para amparar essa mulher que sofre 

violência:   

“Principais violências são as verbais, por não dar uma pancada e não 
ficar uma mancha na pele, ele acha que não é uma agressão”. 

(Favela, grupo focal II, no dia 23/07/2018). 

Como forma de enfrentamento da violência e em resposta ao movimento 

feminista que cobrava do Estado medidas mais contundentes e eficazes para o 

severo quadro de violências de gênero, organizou-se a Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. (Oliveira. 2017). 

 
O conceito de violência contra as mulheres, adotado pela Política 
Nacional, fundamenta-se na definição da Convenção de Belém do 
Pará (1994), segundo a qual a violência contra a mulher constitui 
“qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 
âmbito público como no privado” ( rt.  ° .   definição  , portanto, 
ampla e abarca diferentes formas de violência contra as mulheres. 
(BRASIL, 2011, p.19). 
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As mulheres que vivem no meio rural vivenciam no seu cotidiano situações de 

violências que estão diretamente relacionadas a uma cultura patriarcal que 

naturaliza as desigualdades entre homens e mulheres:  

... As construções sociais de gênero estão fortemente presentes nas 
famílias em áreas rurais, em especial a concepção hegemônica do 
poder masculino que mantém a mulher em um ambiente de 
submissão e ausência de autonomia social, cultural, econômica e 
política, isolando-a do apoio socioinstitucional. (COSTA, 2017, p.7). 

Para a Rede de mulheres tem sido um desafio o trabalho de organizar as 

mulheres em grupo, às vezes o grupo é formado e as mulheres se desmotivam, 

acabam tendo uma dependência de uma assessoria do STR, SASOP, IRPAA, se 

elas não contarem com apoio dessas entidades acabam desistindo. Associado a 

isso também há o desafio de continuar o trabalho de formação na temática de 

gênero e diversas narrativas dão conta das limitações enfrentadas pelas mulheres: 

O machismo ainda é muito forte, muitos homens ainda afirmam na 
minha casa quem manda sou eu.  

As mulheres participam das atividades da comunidade, mas muitas 
delas têm dificuldade de sair, tem mulheres com experiências bem 
consolidadas em convivência com o semiárido, tem uma boa relação 
com o marido, mas tem dificuldade de sair. Tem mulheres que só 
vãoi para a reunião depois que ela deixa o almoço pronto. 

Tem mulheres que participam das atividades na comunidade, falam 
bem, mas na hora que diz que tem que sair pronto não aparece 
ninguém com disponibilidade de ir. (Cabralea, Grupo focal 
23/07/2018). 

Buscando entender sobre as principais causas da violência, de forma geral as 

mulheres relacionam a estrutura de organização da sociedade que definiu um poder 

maior para os homens, elas percebem que foram educadas para ser uma serviçal 

para os maridos, todo o serviço doméstico e de cuidado da família é de 

responsabilidade das mulheres:  

“O homem não quer lavar cuecas e nem fazer comida, o ciúme 
é uma das principais causas de conflito. De forma geral os 
homens não quer que as mulheres se cuidem, na realidade as 
mulheres é uma serviçal para os homens”. (Ingá, Grupo focal -II 

23/07/2018) 

A mulher agricultora sofre uma dupla subjugação perante a 
sociedade brasileira. Primeiro por fazer parte de uma classe de 
trabalhadores de pouca valorização no país, agricultores familiares. 
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Segundo, pelo contexto predominantemente machista que coloca as 
mulheres em um lugar de inferioridade. (FERREIRA, 2016, p. 257). 

Olhando para o processo de organização da Rede de Mulheres pode-se 

identificar nas rodas de conversa com o grupo focal e nas entrevistas alguns 

desafios, abaixo descritos que essa organização enfrenta para realizar suas ações. 

Quadro 5. Síntese dos Desafios da Rede de Mulheres 

 Falta de recurso para realizar as atividades planejadas pela Rede de Mulher. 

 Organização da Feira da Mulher, ação que a Rede realiza anualmente dentro das 

atividades de comemoração do dia internacional da mulher. 

 Poucas lideranças para dar conta das atividades com os grupos de mulheres, 

considerando a abrangência da Rede. 

 Fortalecer o grupo de mulheres da sede do município. 

 O trabalho da Rede é um trabalho voluntário, ainda faltam pessoas para tocar o 

trabalho. 

 Envolver mais jovens (mulheres). 

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre Junho a Outubro de 2018. 

As integrantes da Rede também apontam para a necessidade de estruturar o 

Conselho Municipal de Direito da Mulher, já que o município de Remanso criou a lei, 

mas não fez o decreto que dá posse aos membros do referido conselho. 

5.4. Saberes e Aprendizados na Rede de Mulheres no Olhar das Mulheres e das 

Organizações de Apoio. 

As entrevistas estavam buscando conhecer o perfil sócio econômico e a 

participação política das mulheres, aprofundando a compreensão sobre o papel que 

as mulheres desempenham tanto na Rede de Mulheres e no âmbito familiar e 

comunitário. Assim a realização das entrevistas foi mais um espaço para dar voz às 

integrantes da Rede de valorização da história oral dessa organização, como afirma 

Esmeraldo (2013, p. 254), “trazer a existência política da mulher como força social 

significa desocultar lutas das mulheres para construir a sua própria história e 

ressignificar a resistência do campesinato”. 

De forma geral há, por parte das mulheres, um reconhecimento da 

importância do trabalho realizado pela rede e diversas narrativas dão conta das 

mudanças que aconteceram na vida das mulheres: 

 A rede pra mim é tudo, antes da Rede a gente não tinha quase 
nada, depois da Rede de Mulheres a gente tem informações, temos 
aprendizado a gente aprende muito, e quando a gente chega à 
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comunidade repassa para outras mulheres, gente vamos conhecer 
outros espaços. A gente não enxergava um palmo a frente do nariz, 
e hoje não, a gente já sabe por onde começar e por onde andar. 
(Favela – Comunidade Xique – Xique). 

Tem ensinando no crescimento e no conhecimento não só pra mim 
mais para a comunidade em geral. A partir do momento que a rede 
conquistou esse passo fez com que as mulheres se tornassem mais 
mulher, por que ela achava que era mulher dentro de casa, não 
conhecia nada, a partir desse conhecimento ela está se sentido 
como ser mulher. (Cratlya – Vereda das Minas). 

O trabalho realizado pela Rede tem provocado mudanças significativas na 

vida das mulheres, o primeiro de se reconhecerem como sujeitos de direitos. 

Destacam-se na atuação da Rede os encontros de conscientização, atividade 

realizada nas comunidades com a finalidade de introduzir a discussão das questões 

de gênero. Há registro que a Rede fazia uso de textos que serviam de subsídios 

para provocar o debate sobre os papeis que a sociedade define para as mulheres e 

para os homens. Ação como essa contribuiu de forma significativa para ampliar os 

conhecimentos das agricultoras provocando mudanças nas suas práticas cotidianas 

e em algumas situações nas relações familiares, como expressa alguns 

depoimentos:  

No momento que você trabalha com as mulheres você percebe que 
elas desabrocham. Juntas ou separadas lutamos pelo o nosso 
direito. A importância da Rede é ver as mulheres desabrochando e 
correndo atrás do que é certo, dos direitos da cidadania, de ser 
mulher.  Essa organização da Rede de Mulheres contribui muito para 
o avanço das mulheres, incialmente as mulheres não participavam 
da reunião e hoje nós temos mulheres em todos os lugares. 
(Allamanda, ex. coordenadora da Rede). 

A Rede foi uma ótima ideia, tradição antiga aquele machismo, os 
homens tinha que fazer a parte dele, não ajudava a mulher em casa, 
eu mesmo era assim com o meu esposo a partir daí a gente teve 
conhecimento começou a cobrar e ele entendeu muito bem ele ajuda 
nas tarefas de casa, antes quando eu saia e voltava já pensava 
como ia entrar a casa, chegava estava tudo bagunçado, hoje quando 
chego acho tudo arrumado, potes cheios de agua, cozinha limpa, 
molha minhas plantas, dar comida as galinha, me ajudou bastante. 
(Pitanga - comunidade Lagoa do Garrote). 

 As mulheres que integram a Rede, assim como por parte das entidades de 

apoio, também há o reconhecimento da contribuição da Rede no processo de 

organização das mulheres. As falas expressam as conquistas e revelam os desafios 

visando à autonomia das mulheres frente às relações desiguais de gênero que tem 
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como base uma sociedade patriarcal que oprime e limita a atuação das mulheres em 

todos os campos:   

A Rede tem sido uma surpresa muito boa, porque é uma organização 
de mulheres com capilaridade, essas mulheres se mantem sem 
nenhum recurso, se organizam de maneira informal, elas tem uma 
frequência de visitas nas comunidades, elas visitam, trazem uma 
temática, são solidarias entre elas, fortalecem, elas mantem isso de 
uma forma que cria uma identidade coletiva das mulheres nessa 
caminhada. (Assessora de gênero, raça etnia do Projeto Pró 
Semiárido, desenvolvida pela CAR dentro da SDR). 

O processo de organização em rede contribuiu na forma de 
organização das mulheres, tanto na parte individual, no que diz 
respeito à produção, organização da propriedade e também no 
coletivo, porque essas mulheres além de estarem organizadas 
enquanto rede também estão organizadas enquanto associações e 
grupos de geração de renda. A importância de discutir o 
empoderamento dessas mulheres a partir das formações tanto de 
geração de renda, mas também de conhecimento dos direitos das 
mulheres e os encontros coletivos que Rede proporciona a elas, 
muitas dessas mulheres que estão nas comunidades o único 
momento que tem coletivo para falar sobre o que faz na comunidade 
e suas dificuldades são os encontros da Rede de Mulheres. 
(Colaboradora técnica do IRPAA). 

No desenvolvimento de suas atividades a Rede também congrega um grupo 

de pescadoras artesanais que reside na sede do município. Os relatos das 

integrantes da rede indicam que essa tem contribuído para expandir o leque de 

oportunidades e de atividades de geração de renda, ação que tem contribuído no 

processo de empoderamento das mulheres: 

É uma organização que trabalha especificamente com grupo de 
mulheres que compartilha as mesmas dificuldades, dos mesmos 
desafios, é uma referência, é uma oportunidade para melhorar a 
renda das mulheres, alguns grupos começaram a se organizar em 
torno do artesanato. A Rede desenvolve um trabalho voltado para os 
direitos humanos, não é só para ajudar, não é um trabalho 
assistencialista, é ideológico visando encontrar meios para diminuir a 
violência e reduzir a pobreza e diminuir as desigualdades (Roda de 
conversar com as técnicas do SASOP que fazem parte do eixo 

Mulheres)
22

 

A pesquisa também identificou as dificuldades e os principais problemas que 

as mulheres enfrentam frente ao seu processo de organização e de luta em defesa 

dos seus direitos. Ver Quadro 06. 

                                                           
22

 Participaram dessa roda de conversa 04 técnicas do SASOP responsáveis pelo o eixo mulheres 
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Quadro 6: Síntese dos desafios enfrentados pelas mulheres no seu processo de 

organização e de luta em defesa dos seus direitos. 

 Um dos principais problemas é sair de casa, deixar filho, deixar afazeres para 

participar de atividades fora da comunidade. 

 Questão financeira, ficar vários dias fora limita a nossa participação. 

 Atividade fora da comunidade quem vai é o marido ele tem mais tempo. 

 Serviço doméstico ainda é de responsabilidade das mulheres. 

 As mulheres ainda são vítimas de violência, os principais tipos de violência é a 

física, moral, são as mais visíveis. 

 O município não está preparado para dar o suporte para as mulheres que 

vivenciam situação de violência 

 O principal problema que as mulheres enfrentam é o preconceito 

 As mulheres ainda são submissas aos maridos. 

 Pouco entendimento do homem sobre as questões de gênero 

 Machismo 

 Tem muitas mulheres que ainda não tem acesso ao trabalho da Rede de 

Mulheres 

 Um dos principais problemas enfrentado pelas mulheres agricultoras é a 

invisibilidade da mulher em relação a sua participação na propriedade 

 Há toda uma carga de trabalho que dificulta as mulheres de sair. 

 Fator excludente, o acesso aos bens materiais, nesse processo de pobreza, 

muitas mulheres às vezes não tem o que comer. 

 A falta do amparo das políticas públicas limita a participação das mulheres. 

 A Violência institucional, aqui não tem o amparo do Estado, elas não têm onde 

recorrer quando acontece uma violência. 

 Falta o conselho de direitos das mulheres  

Fonte: Pesquisa direta da autora. Grupo Focal IV /entrevistas. 

O quadro acima revela uma complexidade de situações que limitam o 

processo de organização das mulheres, trazem evidências do processo de 

dominação e opressão que as mulheres estão submetidas, mostrando que ainda 

existem muitos desafios para garantir a igualdade de gênero. Fica evidente que há 

uma sobrecarga de trabalho que limita a sua ação dentro da unidade familiar, estão 

envolvidas nas atividades produtivas que geralmente não gera renda monetária, mas 

de grande importância por viabilizar a produção de alimentos saudáveis para o 

consumo da família. As agricultoras também relatam situações de violências, mas 

grave ainda é perceber que não existe uma rede de proteção voltada para apoiar as 

mulheres que são vítimas de violência. “  violência contra a mulher rural, se 

expressa tamb m na falta de recursos estruturais”. (GROSSI e COSTA, 2017 p. 29). 

O autor apresenta uma análise que faz relação com as falas das participantes do 
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grupo focal no sentido de compreender porque as vítimas de violência permanecem 

próximo do seu agressor: 

Patriarcalismo contribui para a sujeição das mulheres em vários 
aspectos, ou seja, algumas mulheres que se encontram em situação 
de violência, costumam estrategicamente permanecer em suas 
relações assimétricas por vários fatores que não devem ser 

ignorados; em muitos dos casos, possuir filhos pequenos torna‐se 
um fator importante para que a mulher permaneça em situação de 
violência, a dependência econômica, e o próprio não reconhecimento 
das situações de opressão vivenciadas como violência, contribuem 
para o processo de naturalização das relações violentas. (GROSSI e 
COSTA, 2017 p. 35). 
 

 As narrativas dão conta que as mulheres estão tendo mais coragem de 

denunciar, o trabalho educativo realizado pela Rede e a divulgação da Lei Maria da 

Penha
23

 (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006) tem contribuindo para 

encorajar as mulheres a registrar situações de violência. As integrantes a Rede 

entendem e tem buscado construir parceria no sentido de pressionar o município 

para que possa estruturar uma rede de proteção as mulheres vítimas de violência. 

Também há uma compreensão da necessidade de ampliação e integração de 

diversas políticas que possam dar um maior aporte para as mulheres que vivem no 

meio rural. 

A pesquisa também identificou as ações necessárias que precisam ser 

realizadas e que colaborem para garantir a igualdade de gênero, considerando os 

diversos desafios que as mulheres enfrentam a partir de seus papeis que foram 

definidos por uma sociedade patriarcal, como bem expressa Tiburi (2018, p. 27), “em 

sua base há uma ideia sempre repetida de haver uma identidade natural, dois sexos 

considerados normais, a diferença entre os gêneros, a superioridade masculina, a 

inferioridade das mulheres e outros pensamentos que soam bem limitados”. O 

trabalho realizado pela Rede rompe com essa lógica e coloca em pauta a luta pela 

garantia dos direitos das mulheres, e para fortalecer o trabalho da Rede de 

mulheres, ver Quadro 7. 

                                                           
23

 Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

nos termos do § 8
o
 do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. (BRASIL, 2006). 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
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Quadro 7: Propostas para serem trabalhadas pela Rede de Mulheres  

 Nas formações buscar envolver as jovens mulheres. 

 Envolver jovens homens, porque não há igualdade de gênero se a gente ficar 

trabalhando só com uma parte da sociedade. 

 Rede precisa continuar trabalhando a questão da violência. 

 A Rede também precisa dialogar sobre a violência contra a criança, violência 

sexual, pedofilia, a gente precisa somar, chamar os órgãos público como o Centro 

de Referência de Assistência Social – CRASS. 

 A rede precisa retomar a realização das formações política, principalmente para 

as mulheres jovens, que estão ingressando na rede. 

 Mais reuniões nas comunidades. 

 A Rede precisa caminhar com próprios pés. 

 Para Rede fazer um bom trabalho precisamos envolver mais mulheres. 

 A Rede teria que fazer palestra com os homens. 

 Precisamos ajudar algumas companheiras que querem se defender das 

agressões aqui na nossa região e deveria ter melhor acompanhamento a essas 

mulheres, procurar um meio de ajudar elas a se defender. 

 Voltar a ter um Programa de Radio. 

 Pressionar o poder público para estruturar o Conselho de Direito da Mulher.  

 ação importante é investir no processo de formação de mulheres jovens, realizar 

intercâmbios, essa é uma ação que contribuiu para abrir novos horizonte. 

 Há necessidade de continuar as formações, fortalecer os grupos de mulheres, e 

ampliar a parceria com outras instituições. 

 A Rede precisa fazer um planejamento especifico junto com as instituições. 

 Rede se articular com outros movimentos de mulheres. 

 Criar um grupo para apoiar as mulheres que sofrem violência. 

Fonte: Pesquisa direta da autora. Síntese construída a partir das entrevistas com as lideranças da 

Rede e com as organizações de apoio. 

A Rede de mulheres conta com apoio de organizações que também vem 

desenvolvendo ações visando à superação da desigualdade de gênero, é importante 

destacar que partes dessas ações são planejadas, realizadas e avaliadas de forma 

conjunta, outras são realizadas pelos o quadro de técnicos/as das organizações. 

Durante a entrevista foi possível mapear as ações que vem sendo realizadas por 

essas organizações. 

Há, por parte da presidente do STR, o reconhecimento que o sindicato de 

Remanso24 tem contribuído no enfrentamento das desigualdades de gênero. Isso 

vem se dando com a realização de ações de formação de jovens e mulheres, para 

                                                           
24 Atual presidente Beronice Ferreira da Silva fez parte da Rede de mulheres. 
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que elas possam ter uma participação mais qualificada. Atualmente a diretoria do 

STR é formada por 50% de mulheres e isso é um avanço. 

Além do trabalho do STR é importante reconhecer a atuação de outras 

organizações e órgãos públicos que atuam no município de Remanso, como IRPAA, 

SASOP e CAR (Projeto Pro Semiárido) que desenvolvem ações nas comunidades 

que a Rede atua e que dialogam com Rede com a finalidade de contribuir para a 

superação das desigualdades de gênero. 

O Projeto Pro Semiárido tem desenvolvido na sua estratégia de intervenção 

algumas ações consideradas de gênero e ações geracionais e na área de 

intervenção são realizados encontros específicos com as mulheres. Outra ação são 

os encontros de homens. Isso é importante para que esses homens sejam 

sensibilizados e possam perceber o papel que vem exercendo na sua relação 

familiar, portanto, é um encontro que ajuda a pensar o que é ser homem. Além 

disso, em todas as atividades coletivas acontecem a ciranda das crianças e essa é 

uma ação afirmativa que possibilita que as mulheres possam participar das 

atividades do Projeto. Isso tem contribuído para viabilizar a participação das 

mulheres agricultoras que geralmente não tem com quem deixar os seus filhos: 

A ciranda é uma oportunidade de trabalhar com a criança, 
trabalhando para que esse jovem, essa criança, possa ser um 
homem e mulher diferente com menos preconceitos com mais 
engajamento na comunidade com olhar de cidadania. (Assessora de 

gênero, raça etnia do Projeto Pró Semiárido). 

Tanto o SASOP como IRPAA percebem a importância de desenvolver ações 

que contribuam no processo de geração de renda, apoiando as atividades 

produtivas das mulheres, assim como a inserção de seus produtos nos mercados 

locais e institucionais: 

Além do apoio no fortalecimento da Rede de Mulheres em nível do 
Território, tentar cumprir toda essa agenda que as mulheres fazem 
durante o ano, também trabalha geração de renda com os 
empreendimentos coletivos, entendemos como uma das formas de 
libertação das mulheres é a geração de Renda a partir do momento 
que ela tem a renda própria, que ela não fica só dependendo do 
companheiro, muito se muda na propriedade e nas atitudes das 
mulheres, principalmente na forma de participação.(colaboradora 
técnica do IRPAA). 
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O SASOP destaca o trabalho de formação que vem sendo realizado com a 

equipe técnica, visando a sensibilizar e ampliar olhar da equipe técnica sobre as 

questões de gênero.  Antes o SASOP pensava suas ações para a família, a partir de 

2003/2004 o SASOP passou a mobilizar recursos para apoiar as atividades 

produtivas das mulheres, visando contribuir na melhoria da segurança alimentar e 

nutricional, no aumento da autonomia financeira das mulheres, além de incentivar a 

participação das mulheres e suas entidades nos espaços de articulação para 

influenciar programas e políticas voltados para ampliar os direitos das mulheres. Ao 

longo desses anos o SASOP contou com apoio de projetos financiados pela União 

Europeia, Heifer, Actionaid25, Petrobras, além dos Programas da ASA. Nos últimos 

anos destaca o apoio do Estado com os Projetos de ATER. O trabalho do SASOP 

vem sendo fortalecido pela realização de ações conjunto com a Rede de Mulheres.  

O SASOP vem participando do Projeto de Pesquisa Caderneta 

Agroecológica26 Nordeste, essa ação vem sendo realizada em parceria com a 

Universidade Federal de Viçosa- UFV e Articulação Nacional de Agroecologia – 

ANA, essa ação tem como objetivo principal analisar e dar visibilidade à contribuição 

das mulheres agricultoras familiares e camponesas (trabalho produtivo, reprodutivo 

e de cuidados) para a economia do agroecossistema, a conservação da 

agrosociobiodiversidade e a segurança alimentar. Para realização dessa ação na 

área de atuação do Programa Semiárido foram mobilizado 06 mulheres, distribuídas 

em 03 municípios (Remanso, Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado), no 

município de Remanso participaram dessa pesquisa 02 mulheres que fazem parte 

da Rede de Mulheres.  A pesquisa buscou caracterizar o perfil sócio econômico das 

mulheres agricultoras, identificando os espaços protagonizados pelas mulheres e os 

sentidos e significados para elas destes espaços, visibilizando a sua produção para 

o autoconsumo, participação nos mercados, analisando a divisão sexual do trabalho 

                                                           
25

 É uma organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de gênero e pelo o fim da 

pobreza, desde 2003 que o SASOP conta com o apoio dessa organização. 
26 A Caderneta deve ser entendida como um instrumento a ser apropriado pelas agricultoras para 

visibilizar e valorizar o seu trabalho. Também serve para qualificar as ações de extensão rural 
desenvolvidas pelas assessoras/educadoras e suas organizações e como um instrumento de 
intervenção na realidade, apoiando a qualificação do trabalho das agricultoras nos seus 

agroecossistemas. (JALIL, et al. Pesquisa caderneta agroecológica – nordeste guia de campo. 

Comissão  metodológica regional) 
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entre os distintos membros da família dando visibilidade ao trabalho produtivo, 

reprodutivo e de cuidados. Além disso, buscou compreender o que é agroecologia e 

feminismo para as mulheres. Uma técnica do SASOP contribuiu no levantamento 

das informações, acompanhando e monitorando o preenchimento das Cadernetas e 

as demais atividades proposta pela comissão de metodologia. As informações 

levantadas serão sistematizadas pela comissão regional da pesquisa. 
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CAPÍTULO 6. AVANÇOS E DESAFIOS DA REDE DE MULHERES DE 

REMANSO NO ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOÇÃO 

DA IGUALDADE DE GÊNERO. 

 

6.1. Políticas Públicas e As Experiências de Convivência com o Semiárido na 

Rede de Mulheres. 

Na última década, pode-se verificar a ampliação das políticas públicas para a 

agricultura familiar. O acesso às políticas foi fundamental para apoiar as 

experiências de Convivência com Semiárido e contribuiu para melhorar as condições 

de vida das famílias que vivem nessa região. Isso se confirma na análise feita pelo 

IPEA, et al. (2011) o qual ressalta que na última década a evidente redução dos 

índices de pobreza e desigualdade no país, inclusive aqueles relativos à 

desigualdade racial na distribuição da renda. 

A promulgação da Constituição de 1988 foi um marco importante na 

institucionalização de espaços de participação e de controle social de políticas 

públicas. Ela viabilizou espaços de interação entre a sociedade civil e o Estado 

Brasileiro e a conquista de direitos. Nesse contexto, em 1995 foi criado o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Em 1999 foi criado o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e em 2001 a Secretaria da Agricultura 

Familiar - SAF. Em 2006 foi regulamentada a Lei que reconhece a agricultura como 

categoria social e define as diretrizes para a formulação de políticas públicas 

específicas para esse grupo social: 

Em abril de 2003, foi lançado o Programa de Ações Integradas de 
Convivência com o Semiárido (Programa Conviver). Compreende um 
conjunto de ações voltadas para melhoria da vida dos agricultores 
familiares do semiárido brasileiro tendo como principais ações: a) 
o seguro-safra (renda mínima aos produtores); b) a compra de 
alimentos pelo governo federal, garantindo renda aos agricultores 
da região; c) o acesso ao crédito para ações de manejo e captação 
de recursos hídricos, investimento em culturas forrageiras e manejo 
da caatinga; d) o Cartão Alimentação para compra de alimentos; e) 
a assistência técnica e educação para desenvolvimento de 
metodologias e tecnologias de convivência com o semiárido. (SILVA, 
2003, p. 277-278).  
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Grisa e Schneider (2015, p. 33), afirma que “no per odo de 1998 até meados 

dos anos 2000 emergiu um conjunto de ações de transferência de renda que 

contemplaram a agricultura familiar, como a Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e 

Auxílio Gás, que a partir de 2003 foram integradas no Programa Bolsa Fam lia”.  

As políticas sociais de transferências de renda foram imprescindíveis para 

melhorar as condições de vida das famílias que vivem no meio rural. Essas políticas 

foram potencializadas pela implantação do Programa Fome Zero. Lula assume o 

governo com o firme propósito de acabar com a fome no país. Em 2003 foi criado o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), como uma das ações estruturantes do 

Programa Fome Zero. A implementação desse programa no Território Sertão do São 

Francisco foi fundamental para estruturar processos organizativos de produção e 

beneficiamento de alimentos. Evidencia-se também a contribuição do PAA para 

melhoria da segurança alimentar e nutricional de grupos e populações mais 

vulneráveis a fome. Assim, como afirma Grisa et al., (    , p  6 , “muitos 

agricultores passaram a diversificar e valorizar produtos locais que, até então, eram 

depreciados ou não tinham seu valor comercial reconhecido”. 

No caso da Rede de Mulheres de Remanso contatou-se esta diversidade 

conforme apontadas no Gráfico 05 através das políticas públicas que foram 

acessadas pelas animadoras da Rede de Mulheres. 

Assim no Gráfico 5 pode-se observar que algumas políticas apresentavam 

uma tendência de universalização, como os programas de acesso água (consumo 

humano e produção), ATER, Seguro Safra e Luz para Todos, mesmo como essa 

ampliação no que se refere Luz para Todos. Nesta última ação, constata-se que 

ainda há duas comunidades com atuação da Rede que ainda não tem energia 

elétrica. Há por parte das mulheres um reconhecimento à melhoria das suas 

condições pelo o acesso aos benefícios previdenciários, principalmente salário 

maternidade e aposentadoria. 

 

 



107 
 

P1MC: Cisternas consumo humano (35)

Carro Pipa (35)

P1+2 ( tecnologias de Produção) (26)

Salário Maternidade (9)

Auxilio Doença (7)

PNAE (5)

PAA (4)

Garantia safra (26)

Bolsa Familia (13)

BPC (2)

Pensão (1)

Aposentadoria  (15)

Transporte Escolar

PSF - Progrma Saúde da familia (15)

Programa Luz para Todos (33)

ATER (25)

Agroamigo / Crediamigo (23)

Seguro defeso (2)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Políticas Públicas acessadas pelas animadoras 
da Rede de Mulheres 

Gráfico 5: Políticas Públicas Acessadas pelas animadoras da Rede de Mulheres 

 

Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018. 

Ainda em relação ao Gráfico 5 pode se observar uma ampliação das políticas 

agrárias, fruto do processo de organização e de incidência política dos diversos 

movimentos que atuam no campo, como afirma Mattei (    , p. 69 , “desde as duas 

últimas décadas do século XX, observa-se um novo protagonismo político no meio 

rural brasileiro, em grande medida decorrente do processo de organização e de luta 

da classe trabalhadora rural”. O  utor tamb m reconhece que o MD  foi 

protagonista de grandes ações para o fortalecimento da agricultura familiar:  

A partir daquele canal institucional, foram abertas diversas 

possibilidades de criação de políticas públicas destinadas ao 

fortalecimento do sistema familiar de produção; de apoio aos 

assentamentos rurais; e de atendimento as demandas de diversos 

segmentos sociais que se encontravam historicamente excluídos das 

relações entre sociedade e Estado. Com isso, novos programas e 

políticas foram sendo implementados no sentido de contribuir para a 

superação de algumas das principais mazelas do meio rural do país: 

a fome e a pobreza de parcelas expressivas da população. (MATTEI, 

2017, p. 169). 

Com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, já se percebe 

uma redução das políticas públicas. O governo Temer, ainda quando estava interino, 

através de Medida Provisória 726, extinguiu o MDA.  Mattei (2017) reconhece que o 
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governo Temer promoveu alterações nos rumos das políticas agrárias que estavam 

em curso desde 1995, mas que foram aceleradas no período entre 2003 e 2015. 

Isso impacta diretamente a agricultura familiar, a vida das mulheres e o 

desenvolvimento rural. 

Para enfrentar esse contexto de retrocesso é imprescindível a articulação dos 

movimentos sociais para continuar pressionando o Estado brasileiro por políticas 

públicas voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar e que essas políticas 

incorporem uma perspectiva de gênero e raça de maneira à comtemplar meios que 

colaborem com o processo de empoderamento das mulheres e para a superação 

das desigualdades e a promoção do desenvolvimento rural sustentável.   

Mesmo com os desafios acima citados, percebem-se mudanças significativas 

na vida das mulheres que vivem no Território Sertão do São Francisco. Nas últimas 

décadas a região semiárida passou a ser apoiada por programas e políticas públicas 

que contribuíram para melhorar as condições de vida das famílias que vivem na 

região Semiárida. 

Em 2009 foi aprovada a Lei nº 11.947, a qual definiu que o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao destinar os 30% dos recursos federais 

para a alimentação escolar e que estes sejam adquiridos diretamente da agricultura 

familiar. Assim, tanto o PAA como o PNAE foram importantes para valorizar a 

produção dos agricultores familiares. No Território Sertão do São Francisco, essa 

ação foi significativa para apoiar os processos produtivos das mulheres, as 

organizações formais e os grupos informais que vem acessando a esses mercados: 

Cabe ressaltar que estas ações (PAA e PNAE) têm contribuído para 
a valorização da produção local/regional, ecológica/orgânica e têm 
ressignificado os produtos da agricultura familiar, promovendo novos 
atributos de qualidade aos mesmos, associados, por exemplo, à 
justiça social, equidade, artesanalidade, cultura, tradição, etc. 
(GRISA E SCHNEIDER: 2015, p. 39). 

Pode se observar que nas últimas décadas um conjunto de programas e 

projetos contribuiu para mudar a realidade da região Semiárida, em uma de suas 

analises Araújo (2013) expressa: 

O resultado no Nordeste   vis vel.   redução da mis ria foi de fato 
uma das mudanças mais relevantes observadas nos anos recentes. 
O momento recente de seca prolongada mostrou o impacto dessa 
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melhoria: não se falou em saques a supermercados ou em cenas de 
mendicância nas estradas, como em momentos anteriores. (p. 554). 

A autora ainda destaca que as mudanças que ocorreram no Brasil é fruto do 

processo de combinação de políticas sociais com políticas econômicas, destacando 

que foi acertada a estratégia de começar pelas políticas sociais, como destaca 

Araújo (2013, p. 166) “os impactos nas regiões mais pobres - norte e nordeste - 

foram muito favoráveis, sobretudo quando se associou a essa estratégia o esforço 

de investimentos, especialmente em infraestrutura econ mica e social”:  

O IDH regional estimado pelo Banco Central at       mostra que 

embora o nível dos indicadores sociais do Nordeste e Norte sejam 

inferiores aos do Brasil e demais regiões, a intensidade da melhoria 

observada nessas duas regiões foi bem mais significativa, com 

expansão do IDH, entre 2002 e 2007, de 4,6% para a Região Norte e 

5,9% para o Nordeste. (BNB, 2014, p 78). 

Em roda de diálogos com as mulheres, elas destacam o Programa um Milhão 

de Cisternas - P1MC, esse foi o primeiro Programa desenvolvido pela ASA. Esse 

iniciou suas ações nos anos 2000 com o objetivo de atender as famílias que vivem 

na área rural com a construção de uma cisterna de 16 mil litros ao lado da casa da 

família, garantindo o acesso à água de qualidade as famílias do Semiárido. Como 

afirma a ASA, esse foi um Programa que impactou na vida das mulheres: 

O P1MC possibilita inúmeros avanços não só para as famílias, mas 

para as comunidades rurais como um todo, como o aumento da 

frequência escolar, a diminuição da incidência de doenças em virtude 

do consumo de água contaminada e a diminuição da sobrecarga de 

trabalho das mulheres nas atividades domésticas. (site: 

www.asabrasil.org.br, acesso 03/01/2018). 

Isso também é reconhecido em estudo realizado por Nogueira (2017) que 

analisou a contribuição do Programa Um Milhão de Cisternas como estratégia de 

adaptação para diminuir o impacto da seca na população mais pobre do semiárido 

brasileiro: 

No que tange ao conjunto dos impactos do programa, este pode ser 

analisado a partir de duas dimensões.   primeira refere-se às 

mudanças no cotidiano dessas mulheres. Nesse sendo   poss vel 

destacar que a presença da cisterna ao redor da casa possibilitou 

uma maior autonomia das mulheres sobre o seu pr prio tempo uma 

ve  que estas não precisam mais andar longas distancias. Um outro 

fator   a melhoria da condição de saúde da fam lia e, 

http://www.asabrasil.org.br/
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particularmente, das crianças em função do acesso à água de mais 

qualidade. (NOGUEIRA, 2017, p.31) 

A autora ainda reconhece que “a vulnerabilidade de uma comunidade pode 

ser fortemente impactada e positivamente reduzida por programas comunitários ou 

governamentais”:  

O impacto do P1MC e a presença da cisterna devem ser analisados 

a partir das transformações materiais e simbólicas por ela trazidas. 

Sua construção vai além da existência de uma infraestrutura hídrica, 

pois representa um instrumento de transformação das estruturas de 

reprodução devendo, portanto, ser analisada a partir de seu duplo 

aspecto: infraestrutura h drica que permite o acesso descentrali ado 

à água e recurso didático a partir do qual se articulam temas, como 

direitos, divisão sexual do trabalho e empoderamento das mulheres. 

(NOGUEIRA, 2017, p.33). 

A ASA também executa o Programa Uma Terra e Duas Águas - P1+2, o qual 

tem a finalidade de ampliar a capacidade de estoque de armazenamento de água de 

chuva voltado para produção de alimentos e para atender a demanda da criação 

animal para as famílias que vivem nas comunidades rurais. O P1+2 tem impactado 

diretamente a vida das mulheres, um número significativo dessas tecnologias foram 

implementados nas comunidades que Rede de Mulheres tem atuação. Esse 

Programa contribui para potencializar os espaços dos quintais produtivos, estimular 

o processo de produção agroecológica com diversidade de produção de alimentos, 

visando melhorar a segurança alimentar e nutricional e a renda das famílias. Como 

ressalta Soares (2009, p. 202), a perspectiva de gênero, ainda que como critério de 

desempate, está presente no programa desde sua concepção metodol gica, uma 

vez que as famílias chefiadas por mulheres têm prioridade na conquista da cisterna. 

Outra ação importante da Articulação do Semiárido Brasileiro tem sido o 

Programa Cisternas nas Escolas. O programa tem como objetivo levar água para as 

escolas rurais do Semiárido, utilizando como equipamento as cisternas de 52 mil 

litros, ao mesmo tempo em que possibilita o processo de formação e mobilização da 

comunidade escolar sobre o manejo da água e sobre os temas relacionados à 

convivência com o Semiárido. (ASA, 2015, p. 07). 

Em 2015 a Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) lançou o Programa de 

Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Manejo da 

Agrobiodiversidade - Sementes do Semiárido, ampliando assim a estratégia da 
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cultura do estoque. O Programa tem como principal objetivo propiciar o acesso 

descentralizado por agricultoras e agricultores familiares a sementes crioulas, 

adaptadas e varietais por meio do seu resgate, preservação, multiplicação, estoque 

e distribuição, além da estruturação de casas e bancos comunitários de sementes. 

Neste programa também tem por objetivo a capacitação das famílias para sua 

gestão coletiva, permitindo assim a produção de alimentos por quem já têm acesso 

à água de beber e produzir, contribuindo para a segurança e a soberania alimentar e 

nutricional das famílias que vivem no Semiárido (ASA: Termo de Referência/2014). 

Essa ação mobilizou agricultoras e agricultores familiares dos 10 municípios do 

Território Sertão do São Francisco, localizado no estado da Bahia. 

Além dos programas da ASA é importante destacar a Política de Assistência 

Técnica e Extensão Rural que vem sendo executada na área de atuação da 

pesquisa, a política de ATER conta com o apoio do governo federal e estadual, 

viabilizando a prestação dos serviços de ATER as famílias de agricultores que se 

encontram em processo de transição agroecológica. Foi um avanço garantir a 

participação 50% de mulheres nas chamadas de ATER
27

. Dessa forma, ATER tem 

contribuindo para fortalecer as experiências trabalhadas pela as Mulheres, uma vez 

que ela consegue integrar diversas ações e colabora na construção do 

conhecimento agroecológico. 

Os projetos de ATER Agroecologia que vem sendo executado na região pelo 

o SASOP tem possibilitado a construção coletiva do planejamento de ações a serem 

desenvolvidas com as mulheres. Esse é um espaço que considera as demandas das 

mulheres, além de continuar apoiando os processos de experimentação 

agroecológica. As mulheres também apontam para a necessidade de dar 

continuidade a formação voltada para as questões de gênero, sugerindo que os 

homens também possam participar dessa ação. 

                                                           
27

 Em outubro de 2013, durante a II Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, a presidenta 

Dilma Rousseff apresentou publicamente o Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecologia 
(Planapo), fazendo uma referência explícita ao atendimento de uma reivindicação do movimento de 
mulheres trabalhadoras rurais, a Marcha das Margaridas de 2011. Esse primeiro Plano para a 
Agroecologia no país prevê recursos de 4,4 bilhões de dólares, a serem investidos em ações de 
financiamento, extensão rural, pesquisa, comercialização e infraestrutura voltadas para a transição 
agroecológica. O Plano prevê que em todas as chamadas públicas e as contratações a serem 
realizadas deve haver uma cota de 50% de mulheres entre os titulares dos contratos e uma cota de 
30% de recursos para atividades específicas indicadas pelas mulheres para os seus projetos. 
(SILIPRAND, 2015, p.33) 
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Grupos e mulheres que integram a Rede de Mulheres têm conseguído 

acessar o mercado institucional, com base no relatório de atividades da equipe 

técnica do SASOP, foi possível identificar, que no primeiro semestre de 2018, 199 

agricultores/as familiares, sendo 183 mulheres (75 integrantes da Rede) e 16 

homens conseguiu inserir seus produtos na alimentação escolar, através do PNAE, 

os grupos estão entregando os produtos (pescado, hortaliças, macaxeira, polpa de 

frutas, mel em sache) para as escolas do município de Remanso. Com a redução 

dos recursos no Programa de Aquisição de Alimentos – PAA somente um grupo de 

pescadoras (APPR) que conseguiu aprovar um Projeto de venda para o PAA, na 

modalidade Doação Simultânea28. O acesso aos mercados institucionais tem 

contribuindo para fortalecer as atividades produtivas das mulheres, diversas falas 

dão conta do aumento da autoestima das mulheres por conta da melhoria da renda. 

Entretanto, não basta melhorar a sua condição financeira, mas perceber em que 

medida as mulheres são reconhecidas e valorizadas enquanto sujeitos políticos. 

Figura 12: Mulheres da Rede na Campanha pela Divisão justa do trabalho 
Doméstico. 

Fonte: Foto Arquivo do SASOP (2018). 

 

                                                           
28

 A modalidade Compra com Doação Simultânea promove a articulação entre a produção da 
agricultura familiar e as demandas locais de suplementação alimentar, além do desenvolvimento da 
economia local. Os produtos adquiridos dos agricultores familiares são doados às pessoas em 
insegurança alimentar, por meio da rede socioassistencial ou equipamentos públicos de segurança 
alimentar e da rede pública e filantrópica de ensino. Esta Modalidade é executada com recursos do 
Ministério de Desenvolvimento Social – MDS. (BRASIL, 2018). 

 



113 
 

6.2. Categorização das Políticas Públicas acessadas pela Rede de Mulheres de 

Remanso  

Ao longo do trabalho foi possível sistematizar as Políticas Públicas acessadas 

pelas mulheres que participam da Rede de Mulheres (Quadro 01). Abaixo segue um 

quadro com relação das Políticas Públicas Acessadas pelas Mulheres que 

participam da Rede e esse levantamento foi realizado com as mulheres que 

participaram das atividades com o grupo focal. 

Quadro 8: Políticas Públicas acessadas pelas mulheres que participam da Rede de 
Mulheres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre março de 2017 a Setembro de 2018 

Das políticas acima descritas as integrantes da Rede de Mulheres destacam 

Bolsa Família, Programa Água para todos: cisternas para o consumo humano e as 

tecnologias de água para a produção de alimentos, salário maternidade e a 

aposentadoria rural, como políticas que impactaram para melhorar as condições de 

Políticas Previdenciárias 

Salário maternidade, auxilio 

doença, Benefício Prestação 

continuada, aposentadoria e 

Pensão 

Políticas Sociais / SAN 

Programa Luz para Todos, Energia elétrica 

e solar Programa Saúde da Família – PSF, 

Transporte Escolar, PAA, PNAE, Bolsa 

Família 

 

Políticas Agrícolas 

ATER, PRONAF, Agroamigo /Crediamigo, 

Garantia Safra e Seguro Defeso 
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vida das mulheres agricultoras e pescadoras artesanais. Nas falas as participantes 

deixam claro, que a autonomia das mulheres está associada ao financeiro:  

“Antigamente a mulher para ter algum dinheiro precisava pedir ao 

marido, hoje não”. (Iressine, grupo focal-II, 30/07/2018) 

“As ações da previdência social tem um impacto na vida das 

mulheres, é o próprio reconhecimento que as agricultoras familiares 

existem. Minha mãe nem conseguiu se aposentar”. (Cratlya, grupo 

focal -II, 30/07/2018). 

O acesso aos benefícios previdenciário: aposentadoria rural e o salário 

maternidade são apontados pelas agricultoras como um avanço. Mesmo sendo 

aprovadas pela constituição de 1988 as trabalhadoras rurais só tiveram acesso ao 

salário maternidade em 1994. Assim as agricultoras familiares passaram a receber 

um salário mínimo mensal, durante quatro meses, quando essas têm filhos. 

As mulheres enfrentaram muitas dificuldades para acessar as políticas 

públicas, com destaque o atendimento nos postos do INSS, as mulheres não podiam 

ir arrumada para o posto do INSS, pois corria o risco de ter o benefício negado: 

“A gente era humilhada quando chegava ao INSS, o funcionário 

perguntou: você pesca? Ai ele foi disse, me dê três nomes de peixe, 

eu disse só três? Eu respondi você está aqui para me aposentar. Sou 

pescadora e vim aqui atrás do meu direito” (Bromélia grupo focal-II, 

30/07/2018). 

As mulheres também reconhecem o Programa de Cisternas: P1MC / P1+2, 

Luz para Todos, PAA / PNAE, Garantia Safra e Agroamigo / Crediamigo, como 

políticas que tem contribuindo para fortalecer as experiências de Convivência com o 

Semiárido que vem sendo trabalhadas pelas mulheres nas suas unidades 

produtivas. 

Os programas de microfinanças rural do Banco do Nordeste, Agroamigo29 e 

Crediamigo
30

 são destacados pelas mulheres como política importante pela sua 

                                                           
29

 É um programa que tem como objetivo melhorar o perfil social e econômico do(a) agricultor(a) 

familiar do Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo, cuja operacionalização conta com a 
parceria do Instituto Nordeste Cidadania (INEC). (https://www.bnb.gov.br/agroamigo) 

30
 É um programa de microcrédito do governo federal que visa estimular a inclusão produtiva da 

população extremamente pobre, o mesmo atua de maneira rápida e sem burocracia na concessão de 
crédito em grupo solidário ou individual. (https://www.bnb.gov.br/crediamigo). 
 

https://www.bnb.gov.br/crediamigo
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operacionalização e facilidade ao crédito para apoiar o desenvolvimento de suas 

atividades produtivas. A metodologia inovadora do Agroamigo impulsiona a 

sustentabilidade dos empreendimentos rurais, a equidade de gênero no campo, a 

inclusão financeira dos agricultores(as) familiares e a redução de desigualdades. O 

Banco do Nordeste ainda afirma: 

O Agroamigo promove a valorização das agricultoras familiares com 
orientação e aporte de recursos, permitindo-lhes desenvolver 
atividades próprias ou complementares à do marido, o que 
representa uma contribuição do Programa à igualdade de gênero no 
campo. (https://www.bnb.gov.br/agroamigo, acesso: 05/10/2018). 

Para as integrantes da Rede o acesso ao microcrédito do banco do Nordeste 

foi fundamental para apoiar as atividades produtivas das mulheres, os recursos 

serviram para fortalecer as experiências de convivência com o semiárido, ação que 

colabora diretamente para aumentar a renda familiar e no processo de emancipação 

das mulheres, pela sua maior autonomia econômica. 

6.3. Participação das Mulheres em Ações e Políticas de Promoção da Equidade 
de Gênero e de Desenvolvimento Rural Sustentável.  

Políticas Públicas voltadas para fortalecimento da Agricultura Familiar são 

ampliadas a partir do governo Lula, como afirma Del Grossi (2017), A Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Pantear) foi retomada, 

incorporando a perspectiva de gênero. Foram criados os mercados institucionais 

para a agricultura familiar, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA, em 2003) e, 

mais tarde, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE, em 2009), e em 

2011 foi criado o Programa Brasil sem Miséria que adotou o foco de inclusão 

produtiva nas áreas rurais. Há reconhecimento por parte das integrantes da Rede de 

Mulheres que essas políticas acima descritas impactaram positivamente na vida das 

mulheres e contribuiu para fortalecer as experiências de Convivência com o 

Semiárido. Também há destaques de outras políticas que foram essenciais para 

melhorar as condições de vida das mulheres, como o acesso a documentação, a 

água tanto para o consumo humano como para a produção de alimentos, 

aposentadoria rural, salário maternidade, luz para todos, bolsa família, garantia safra 

e os programas de microcrédito (Agroamigo e Crediamigo).  
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As narrativas identificam as principais políticas públicas que têm contribuído 

para apoiar as experiências de Convivência com o Semiárido e que são acessadas 

pelas mulheres: 

Políticas que vêm contribuindo para apoiar as experiências de 
convivência com o semiárido destacaram o Projeto de ATER, 

juntamente com Programa Fomento Rural
31

, voltado para apoiar as 

atividades produtivas rurais, na hora da elaboração do Projeto para o 
fomento é incentivado a participação das mulheres, para que o 
projeto de fomento também contribua para apoiar as atividades 
produtivas das mulheres. Também destacamos os programas de 
financiamento o Crediamigo, Agroamigo.  Os programas de acesso a 
água, P1MC e o P1+2 foram uma das primeiras políticas que 
revolucionou a região, outro programa importante para mulheres foi 
PAA. Quando os homens viram que PAA / PNAE gerava dinheiro aí 
eles entraram, além disso, também teve a aposentadoria rural, 
salário maternidade, bolsa famílias. Quando há uma melhoria na 
renda da mulher ela passa a cuidar de espaços na casa que são 

importantes para ela. (Roda de conversar com as técnicas do 

SASOP).  

Programas e políticas que tem contribuindo para apoiar as 
experiências de convivência com semiárido destaca o P1+2, outra 
ação importante tem sido microcrédito bancário, apoiando as 
experiências das mulheres com a criação de galinha, ovelha, compra 
de forrageiras, infraestrutura. Outra ação tem sido os Projetos do 
governo do Estado, apoiando a criação de pequenos portes, 
canteiros, ação que tem contribuindo para melhorar a alimentação 
das famílias. Também destaco o Bolsa Família melhorou a 
alimentação ainda tem contribuindo para estruturar a comunidade, 
muitas famílias têm  comprado coisa para casa, como  eletro 
doméstico. Outra coisa que tem contribuído é o salário maternidade, 
é um valor expressivo, com esses recursos tem servido para 
construir suas casas, essa política beneficia as mulheres jovens. 
Outro é aposentadoria para mulher com 55 anos, os aposentados 

                                                           
31

 O Programa Fomento Rural combina duas ações: o acompanhamento social e produtivo e a 

transferência direta de recursos financeiros não-reembolsáveis às famílias para investimento em 
projeto produtivo, no valor de R$ 2,4 mil ou R$ 3 mil. O programa foi criado pela Lei 12.512/2011 e é 
regulamentado pelo Decreto 9.221/2017. Essas duas ações são articuladas com o objetivo de apoiar 
a estruturação produtiva das famílias rurais mais pobres e o desenvolvimento do projeto produtivo de 
cada uma, a fim de que ampliem ou diversifiquem a produção de alimentos e as atividades geradoras 
de renda, contribuindo para melhoria da segurança alimentar e nutricional e a superação da situação 
da pobreza. O programa é uma inovação importante no conjunto das políticas públicas de superação 
à pobreza rural, pois incentiva a inclusão produtiva de famílias rurais que estão em condição social 
mais vulnerável. Os agentes técnicos articulam as políticas sociais e as ações de desenvolvimento 
rural para atender às famílias beneficiárias e as apoiam na elaboração de um projeto produtivo, no 
qual devem ser aplicados os recursos financeiros repassados por meio da estrutura de pagamentos 
do programa Bolsa Família (site MDS, acesso, 13/10/2018) 
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geralmente sustentam outra família, isso tem contribuindo para povo 
viver. (Presidente do STR de Remanso). 

Estudos feitos por Tania Bacelar (2013) apontam para mudanças 

significativas que ocorrem nas últimas décadas na região semiárida, resultado do 

processo de implementação de políticas públicas voltadas para apoiar a agricultura 

familiar, políticas essas que também foram importantes para melhorar as condições 

de vida das mulheres, entretanto se observa que essas políticas não foram 

elaboradas numa perspectiva de gênero
32

. 

As políticas públicas que foram implementadas ainda não foram suficientes 

para garantir a igualdade de gênero e a plena cidadania das mulheres que vivem no 

meio rural. O Estado brasileiro permanece com o desafio de promover a 

transversalidade de gênero
33

 nas políticas públicas, contemplando programas e 

ações voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. Como esclarece Prá 

(2010, p.24), no âmbito do feminismo e dos estudos de gênero, a palavra 

transversalização se associa ao conceito de mainstreaming. Em termos simples, 

mainstreaming, ou corrente principal, significa integrar uma determinada vertente em 

todas as políticas públicas. É de fundamental importância a percepção de que as 

desigualdades de gênero expressam as relações de poder entre homens e mulheres 

na sociedade e estão profundamente institucionalizadas. (BANDEIRA, 2004, p. 37). 

Mesmo reconhecendo a fragilidade na implementação de políticas públicas 

com transversalidade de gênero é importante reconhecer os avanços que ocorreram 

na vida das mulheres, decorrentes de dois fatores: primeiro fruto do seu processo de 

organização e ampliação de seus conhecimentos, o segundo pelo acesso ao 

conjunto de políticas nas diversas áreas (agrícola, social, SAN, educacionais, saúde, 

previdenciária). A integração dessas políticas foram fundamentais para promover 

mudanças e melhoria na vida das famílias que vivem na região semiárida. Isso 

                                                           
32

 Políticas públicas de gênero implicam e envolvem não só a diferenciação dos processos de 

socialização entre o feminino e o masculino, mas também a natureza dos conflitos e das negociações 
que são produzidos nas relações interpessoais, que se estabelecem entre homens e mulheres e 
internamente entre homens ou entre mulheres. Também envolvem a dimensão da subjetividade 
feminina que passa pela construção da condição de sujeito. (BANDEIRA 2004, p.11) 

 

 
33

 Por transversalização, entende-se a integração do aporte de gênero à agenda política e aos 
processos decisórios, por meio de ações políticas integradas, pressupondo intervenções conjuntas no 
plano econômico, político, social ou cultural, seja em esfera nacional, seja em âmbitos regionais, 
estaduais, locais ou comunitários. (PRÁ, 2010, p. 16). 
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impactou de forma positiva na vida das mulheres, como reconhece Bandeira (2004, 

p. 15). A pobreza enfraquece a cidadania feminina e impede as mulheres de assumir 

ações políticas, interferências institucionais e legais para modificar sua condição. 

Essa também precariza as possibilidades de romper com o ciclo intergeracional da 

pobreza. 

Constata-se que a Rede de Mulheres de Remanso tem se constituído um 

espaço de resistência e de luta pela promoção da autonomia das mulheres e pela 

busca de igualdade. O seu trabalho tem possibilitado maior acesso a direitos e 

promovido a participação social das mulheres agricultoras e pescadoras artesanais, 

segmento da sociedade que tem sua vida marcada pelas as desigualdades de 

gênero: 

A Rede é um movimento muito interessante e tem me ajudado a me 
tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais independente, é um 
trabalho excelente, tem trazido muito benefício para todas as 
mulheres, tem ajudado muito, principalmente as trabalhadoras rurais, 
que ficam muito distanciadas desse conhecimento que Rede tem 
trazido sobre os nossos direitos para dentro das comunidades, tem 
ajudado bastante. (Ruelia, coordenadora da Rede de Mulheres) 

A Rede de Mulheres é uma grande escola para essas mulheres foi 
através da Rede de Mulheres que a gente soube o rumo a tomar, 
infelizmente antes a gente não participava de nada, hoje a gente 
participa através da Rede de mulheres, através do SASOP, através 
da pastoral dos pescadores, movimento dos pescadores, hoje a 
gente já sabe o rumo a tomar. (Bromélia - presidente Sindicato dos 
pescadores). 

A Rede contribuiu para discutir a situação da mulher no meio rural e sua 

identidade, nesse processo foi necessário realizar campanhas voltadas para a 

emissão dos documentos civis (emissão de cédula de identidade e Cadastro da 

Pessoa Física – CPF), muitas mulheres não se reconheciam como agricultoras e 

nem possuíam documentos. Diversos relatos dão conta que as mulheres tinham 

vergonha de se assumirem como agricultoras, o trabalhado realizado pela Rede 

contribuiu em parte para mudar essa situação. Como afirma Filipak (2007, p. 167), 

“ter acesso à documentação representa um primeiro passo na conquista de direitos 

de cidadania das mulheres rurais”.  
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6.4. A Rede de Mulheres de Remanso e Ampliação da Participação Social na 

Luta Igualdade de Gênero no Semiárido Brasileiro. 

O trabalho de organização das mulheres iniciado no município de Remanso 

se expande para a Diocese de Juazeiro, que hoje congrega os municípios do 

Território Sertão do São Francisco, assim a Rede de mulheres sentiu a necessidade 

de incentivar a organização das mulheres em outros municípios. Assim passa a 

existir a Rede de Mulheres Regional, espaço de articulação e planejamento conjunto 

visando organização de ações voltadas para o fortalecimento da luta das mulheres 

em defesa de seus direitos. Anualmente acontece uma assembleia regional, esse é 

um espaço de formação e de troca de experiência entre as participantes e de 

definição das prioridades para o próximo ano. 

Percebe-se que ao longo dos anos a Rede vem trabalhando com objetivo de 

contribuir na luta pela igualdade de oportunidades, colaborando para aumentar o 

protagonismo das mulheres nos diversos espaços de participação social. A 

estratégia da Rede tem sido de apoiar e fortalecer a inserção das mulheres nas 

atividades produtivas, valorizando a formação e organização de grupos, trabalhando 

com duas estratégias: primeira de contribuir para melhorar a segurança alimentar 

das famílias e a segunda de inserir seus produtos nos mercados. Entretanto, a Rede 

tem clareza que não basta somente investir para promover a autonomia financeira e 

econômica das mulheres. Para isso, aliado a essa ação a Rede tem investido no 

processo de formação das mulheres, com a realização de oficinas, seminários, 

cursos e intercâmbios.  A ASA também propõe o fortalecimento da auto-organização 

das mulheres do campo, entendendo que o empoderamento das mulheres só é 

possível através da criação de espaços formativos, grupos e organização da luta 

feminista. (Carta política do IX ENCONASA) 

Garantir a participação dessas mulheres em atividades fora de sua 

comunidade, ainda hoje, é motivo de conflito dentro do núcleo familiar, nesse 

momento fica claro que o patriarcado ainda exerce um forte poder sobre a vida das 

mulheres. Foi através do trabalho da Rede que muitas mulheres passaram a 

enfrentar essa situação, assumindo novas atitudes que tem contribuindo para mudar 

as relações de gênero dentro da família, mas esse ainda é um trabalho que 
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necessita de continuidade, já que muitas mulheres ainda não conseguiram superar 

essa barreira. 

O atual contexto político do Brasil percebe-se que os direitos que foram 

conquistados pelos os agricultores familiares estão ameaçados. Isso porque o 

governo Temer vem fazendo corte nos programas sociais, e nas políticas de apoio à 

agricultura familiar. Como as organizações e famílias que vivem no meio rural, 

especialmente as mulheres vão enfrentar essa situação? Como afirma Costa, et al. 

(2014, p. 15), a superação das desigualdades sociais requer um ambiente 

democrático, onde os direitos de cidadania sejam respeitados e sejam superadas as 

condições de subalternidade. 

Mesmo com esse cenário de retrocesso é importante considerar que foram 

criados espaços de participação social na elaboração e execução de políticas 

públicas, e em momentos como esse a sociedade civil organizada vai continuar 

fazendo uso desses espaços. A Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), assim 

como outras redes e movimentos sociais do campo, continua tendo um papel 

importante na concertação de políticas voltadas para o fortalecimento da agricultura 

familiar numa perspectiva de Convivência com Semiárido. 

Romano (2007) ressalta a importância das redes sociais nas políticas 

públicas
34

. Esse faz uso do estudo de Marques que analisa a dinâmica das políticas 

públicas e sua relação com os diversos atores. A ASA enquanto uma rede da 

sociedade civil deve continuar exercendo o seu papel de pressionar nos diversos 

espaços de incidência política a implementação de políticas públicas para a região 

semiárida. Como afirma Marques (2000, p. 54), as redes mediam a dinâmica do 

poder entre os indivíduos e grupos da burocracia num ambiente político mais amplo: 

                                                           
34

   poss vel distinguir diferentes usos amplos de redes nas ciências sociais. Por exemplo, a rede 

como um uma relação social, a rede como metáfora, a rede como aspecto normativo e a análise de 
redes sociais. No primeiro caso, a rede seria uma das formas que assumem as relações sociais e 
políticas entre atores e organizações. Nesse caso, as redes teriam uma existência real. 
Diferentemente, a rede como metáfora tem subjacente a ideia de que entidades, indiv duos ou 
mesmo ideias estão de alguma forma conectadas entre si.   tradição normativa de utili ação de rede 
refere-se à determinação de certas configurações de um dado conjunto de entidades, de maneira a 
alcançar certos objetivos. Uma terceira forma de utili ação de redes di  respeito à análise de redes 
sociais, considerando as redes não apenas como metáfora da estruturação das entidades na 
sociedade, mas também como método para a descrição e análise dos padrões de relação nela 
presentes. Essa utilização metodológica não pressupõe a existência das redes como substância do 
real (Marques, 2000: 32). 
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De forma sintética, a trajetória das relações entre Estado e sociedade 
no Brasil, nos últimos 30 anos, mostra continuidades e 
descontinuidades, considerando-se componentes não democráticos 
e de nova governança democrática. Autoritarismo, patrimonialismo, 
clientelismo e corrupção continuam sendo componentes não-
democráticos importantes no sistema de governança resultante de 
séculos de dominação do Estado por elites tradicionais e 
renovadas.(ROMANO, 2007, p.3180). 

 É necessário continuar a luta pela implementação de políticas públicas que 

tenham o enfoque em gênero, como forma de enfrentamento das desigualdades que 

as mulheres agricultoras enfrentam no meio rural. Segundo Ribeiro (2016, p. 109), “a 

ressignificação dos espaços de poder é urgente para que seja possível a 

multiplicidade de vozes que compõem a sociedade, a fim de se possibilitar outros 

olhares e sujeitos que foram historicamente excluídos desses processos”.  

 O processo de mobilização social e de articulação das Organizações da 

Sociedade Civil fará toda diferença de pressionar o Governo brasileiro para 

considerar as demandas da agricultura familiar, assim como continuidade e 

ampliação dos programas e políticas públicas voltadas para as mulheres. Isso 

poderá ser efetivado, alinhando-se a campanha da ONU que elege 2018 como o 

Ano Internacional da Trabalhadora Rural, dando ênfase aos “Desafios e 

oportunidades em uma agricultura resiliente às alterações climáticas para a 

igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas rurais” (ONU, 

2018). 

Pode se observar, a partir das discussões realizadas com o grupo focal e nas 

entrevistas, que houve um aumento da participação das mulheres, mas essa 

participação ainda está restrito a ações que acontecem na comunidade ou mesmo 

no munícipios, exceção para poucas lideranças da Rede que vem participando de 

espaços de concertação e gestão de políticas públicas. 

Uma das principais motivações para a criação da Rede de Mulheres de 

Remanso foi buscar uma alternativa de organização das mulheres para enfrentar as 

desigualdades de gênero, bem como construir estratégia de denuncia a todas as 

formas de violência que as mulheres estavam e estão submetidas. Dentre estas, 

destaca-se principalmente a cultura patriarcal e machista que tem contribuído como 

obstáculo na construção da cidadania e na garantia de direitos iguais entre homens 
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e mulheres. Carneiro (1994) chama atenção sobre a importância das reivindicações 

das mulheres pela cidadania, a referida autora destaca: 

  cidadania não se limita à conquista de direitos sociais do indiv duo 
como trabalhador. No entanto, numa sociedade extremamente 
desigualitária, quer seja nas relações entre as classes, quer seja nas 
relações entre os sexos, a construção da cidadania começa pelo 
direito ao trabalho e os consequentes direitos sociais a ele 
relacionados. No caso da mulher rural, não se trata de reclamar por 
trabalho (ao contrário, ela não quer trabalhar “fora de casa” , mas de 
torná-lo visível, considerado socialmente como obrigação no 
exercício de seus papéis femininos. O desejo de ter uma profissão 
socialmente reconhecida é, principalmente entre as mulheres do 
Nordeste, uma pré-condição para que mudanças ocorram ao nível 
das relações homem-mulher, já que o seu trabalho, tanto dentro de 
casa como fora, não é valorizado (CARNEIRO, 1994, p. 19).  

 Miguel e Biroli (2014), em suas análises reconhecem que a permanência do 

machismo aliado à ausência de políticas públicas adequadas para reduzir a 

vulnerabilidade relativa das mulheres tem colaborado para agravar o quadro de 

desvantagem que as mulheres acumulam em comparação aos homens.  

Siliprandi e Cintrão (      fa em uma análise de como o processo de 

dominação econômica e cultural contribuiu para limitar a participação das mulheres, 

principalmente da esfera pública e o seu comprometimento na construção de sua 

cidadania:     

  dominação econ mica e cultural à qual as mulheres estão 
submetidas na fam lia se reflete na sua dificuldade de expressão na 
vida pública e perpetua um c rculo vicioso de “não-direitos”, de “não-
cidadania” e de participação desigual no desenvolvimento.  s 
mulheres em geral e as pobres em especial vivenciam, na sociedade, 
um sistemático processo cultural e político de expropriação das suas 
capacidades de agir publicamente e de exercício de seus direitos. 
(SILIPR NDi e  CINTR O     ,  p.  8  . 

Observa-se que o patriarcado como forma de organização social, ao longo 

dos anos contribuiu para reduzir a participação social e política das mulheres, uma 

vez que a sociedade definiu e estabeleceu as atividades da esfera privada como de 

responsabilidade da mulher e a esfera pública de responsabilidade dos homens. 

Isso é identificado em análise feita por Miguel (2014, p. 19) que afirma, o feminismo 

se definiu pela construção de uma crítica que vincula a submissão da mulher na 

esfera doméstica à exclusão da esfera pública. Já Biroli (2014) afirma que há algo 
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que reconhece um pensamento como feminista é a reflexão crítica sobre a dualidade 

entre a esfera pública e a esfera privada: 

Papéis atribuídos a elas, como a dedicação prioritária à vida 
doméstica e aos familiares, colaboram para que a domesticidade 
feminina fosse vista como um traço natural e distintivo, mas também 
como um valor a partir do qual outros comportamentos seriam 
caracterizados como desvios. A natureza estaria na base das 
diferenças hierarquizadas entre os sexos. 

Nesse quadro, a preservação da esfera privada em relação à 
intervenção do Estado e mesmo às normas e aos valores 
majoritários na esfera pública significou, em larga medida, a 
preservação de relações de autoridade que limitaram a autonomia 
das mulheres. (BIROLI, 2014, p. 32). 

Esse é o quadro que ainda hoje se reproduz na nossa sociedade, é verdade 

que houve uma ampliação da participação das mulheres em diversas áreas, mas é 

importante destacar que a realidades das mulheres agricultoras e das pescadoras 

artesanais ainda é marcada pela desigualdade de gênero, construída numa lógica 

de poder dos homens sobre as mulheres que colaboram no processo de opressão 

destas:  

É importante compreender como a situação das mulheres rurais 
ainda persiste numa lógica de opressão, e reconhecer as relações de 
poder que se estabelecem nas relações de gênero, para que 
possamos perceber como de fato os movimentos de mulheres rurais 
mantêm sua vitalidade, provocando mudanças e questionamentos às 
estruturas sociais, culturais e políticas. (JALIL, 2013, p. 71). 

É preciso reconhecer que a conquista da cidadania, o acesso ao poder e a 

melhoria das condições de vidas das agricultoras familiares ainda são limitadas. 

Além disso, diversos relatos dão conta que as mulheres são vítimas de violências o 

que as colocam numa situação de medo e vulnerabilidade, dificultando seu 

deslocamento e sua participação social e autonomia: 

As relações sociais de gênero, como relações de poder que regem a 
vida das mulheres rurais no Brasil, ainda têm forte eficiência 
simb lica, tanto na esfera privada (na fam lia, na casa, na 
comunidade , como na esfera pública (escola, sindicatos, igreja, 
conselhos , intercru ando com as questões de raça, classe, etnia, 
etc. Outra questão   que mesmo a partir da organi ação das 
mulheres rurais em movimentos sociais autônomos, e com a 
incorporação e reconhecimento da categoria Mulher Trabalhadora 
Rural, estas ainda têm muitos desafios para a efetivação de uma 
cidadania plena, o que requer estratégias diferenciadas para atuarem 
politicamente num duplo sentido: no espaço doméstico e nos 
diferentes espaços públicos. JALIL (2013, p. 59). 
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Romper essa lógica não tem sido fácil, esse tem sido um papel da Rede de 

Mulheres, mobilizar as mulheres agricultoras a refletir e questionar as estruturas 

políticas, sociais e culturais, apontando para a necessidade de mudança na forma 

de organização da sociedade que oprime as mulheres. Como afirma Jalil (2013, p 

48), ressignificar o espaço em que estão inseridas e todas as atividades, sem 

reforçar um discurso naturalizador e essencialista, tem sido um desafio. A autora 

ainda destaca: 

... Ao observar a vida das mulheres,   preciso ir al m da constatação 
de que há desigualdade entre homens e mulheres, a qual se 
percebe, não só no âmbito sócio-cultural, mas, sobretudo, pol tico e 
econ mico. Isso   fundamental para compreender de que forma as 
ações cotidianas das mulheres trabalhadoras rurais se reapresentam 
no meio rural brasileiro. JALIL (2013, p. 48). 

Para que essas mudanças aconteçam uma das estratégias da Rede de 

Mulheres tem sido voltada para o fortalecimento de grupos de mulheres nas 

comunidades, tendo em vista a defesa dos direitos das mulheres. Essa ação tem 

desafiado a Rede de Mulheres a investir no processo de formação, visando a 

ampliação dos conhecimentos das mulheres sobre seus direitos, apoio às atividades 

produtivas, com intuito de diversificar a geração de renda, ao mesmo tempo que 

busca promover a cidadania e o aumento da autoestima das mulheres.  Segundo 

Bruno et al. (2011, p 67) a participação nos grupos produtivos representa um 

momento a mais na luta por direitos e por melhores condições de vida para si, para 

a família e para o grupo. Jalil destaca (2013) sobre a importância do apoio aos 

grupos produtivos pelo os movimento de mulheres: 

A organização das mulheres em Grupos Produtivos, que passam a 
ser uma forma de elas romperem com a invisibilidade do trabalho 
feminino, a qual ainda persiste no meio rural, mas sobretudo a terem 
uma renda monetária, a se capacitarem, a terem acesso a espaços 
de comercialização, a saírem de casa, a demandarem políticas 
públicas específicas, o que contribui para a construção da sua 
autonomia em diversas dimensões, como a econômica, cultural e 
política. (JALIL, 2013, p. 134). 

 Para Biroli (2014, p 34), a garantia de liberdade e autonomia para as 

mulheres depende da politização de aspectos relevantes da esfera privada. A autora 

também destaca: 

Quando a organização das relações na vida privada, constitui 
barreiras à participação paritária de mulheres e homens na vida 
pública, fica reduzida a possibilidade de que as questões que se 
definem como relevantes a partir da experiências das mulheres na 
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vida doméstica, como o cuidado com as crianças e os idosos e a 
violência e a dominação de gênero na família, ganhem visibilidade na 
agenda pública e nos debates políticos. (BIROLI, 2014, p 34). 

O processo organizativo das mulheres é uma estratégia importante que tem 

contribuindo no debate sobre as condições de vida das mulheres que vivem no meio 

rural e o seu questionamento sobre a estrutura patriarcal que ao longo dos anos vem 

limitando a participação das mulheres em diversos espaços. Essa é uma forma de 

resistência e de construção de novos valores. Resistência essa que se traduz tanto 

por conflitos diretos quanto pela busca de novas estratégias e caminhos para 

reprodução social (CARNEIRO, 1994; p. 13). 

 Em sua análise Jalil (2013, p. 60) afirma que as mulheres Trabalhadoras 

Rurais estão construindo novas formas de fazer política, questionando os espaços 

públicos, reinventando-os e propondo novas relações sociais. Essa nova forma de 

fazer política tem sido fundamental no processo de articulação e mobilização e 

incidência de políticas públicas para as mulheres rurais. Como afirma Fischer (2006, 

p. 57), ao participar das lutas no campo, a mulher ganha espaço que lhe permite 

questionar as relações de dominação, especialmente no espaço público. É nessa 

perspectiva que JALIL (2013, p. 60) reforça sobre a importância da participação da 

mulher em diversos espaços:  

A constituição de um sujeito político se faz na medida que as 
mulheres passam a participar politicamente de espaços públicos, de 
ações, atos públicos, marchas, de grupos de mulheres, sindicatos, 
partidos, associações, de movimentos sociais, conselhos etc. A 
participação fortalece-as como sujeitos individuais (pol ticos , mas 
tamb m como sujeitos coletivos que passam dar outro sentido à luta, 
ao pol tico, à pol tica e, assim, a questionar a exclusão histórica a 
que foram submetidas. 

 Carneiro (1994) em suas analises busca compreender, que valores 

sustentam a formulação de trajetórias unitárias que neutralizam as diversidades e 

antagonismos entre os gêneros e esboçam as bases para a construção de uma 

identidade coletiva: 

  importante considerar que essa identidade coletiva, no caso, ainda 
se encontra fundada na definição tradicional das relações entre os 
gêneros e, no entanto, apresenta-se como sua crítica ao exigir o 
reconhecimento público do status social da trabalhadora. 
Contraditoriamente aos valores que sustentam as relações sociais 
entre gêneros,   a referência à identidade feminina que caracteri a o 
processo político pela conquista dos direitos da mulher rural como 
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trabalhadora. O que distingue essa participação feminina nas lutas 
do conjunto dos trabalhadores rurais   o fato de se estar tornando 
pública a situação da trabalhadora-mulher que engloba outras 
identidades, o da trabalhadora-mãe e o da trabalhadora-esposa. 
(CARNEIRO, 1994, p. 14). 

Buscando compreender a trajetória de organização da Rede de Mulheres, 

vários são os motivos que mobilizam as mulheres a fazer parte dessa organização. 

Diversos relatos dão conta dos conflitos que essas mulheres enfrentam, tanto no 

espaço privado da família, como no espaço comunitário. Mesmo em meio a esses 

conflitos percebe-se que essas mulheres vêm assumindo novas posturas que 

contribuem para questionar as diversas formas de opressão que as mulheres são 

submetidas. É preciso considerar que existem dinâmicas e histórias de vida que 

diferenciam de uma mulher para outra, algumas que já conseguem se inserir em 

diversos espaços e outras que só participam de atividades que acontecem no 

espaço da comunidade. Segundo Cordeiro (2004), os processos de empoderamento 

não atingem as mulheres da mesma forma. A autora ainda afirma: 

Eles são moldados de acordo como contexto local e com a posição 
específica que elas ocupam na família, na comunidade ou nas 
relações mais amplas. Há famílias nas quais as mulheres 
conseguem estabelecer um poder de barganha maior e construir 
novos pactos conjugais com maridos/ companheiros e novas 
relações com os (as) filhos (as); já em outras, as mulheres 
encontram muitas resistências para constituir novas posições. 
(CORDEIRO, 2004, p. 165-166). 

 Há um reconhecimento da importância da participação das mulheres. Jalil 

(    , p      em suas analises reconhece que a participação das mulheres em 

grupos produtivos   um primeiro passo para a construção de suas autonomias e de 

liberdade. A autora ainda afirma: 

É fundamental perceber que a inserção das mulheres rurais em 
outros espaços significa sua participação na esfera pública, que o 
processo de participação qualifica sua ação política e ressignifica o 
seu papel enquanto sujeitos no espaço público e privado. Assim, ao 
colocar as mulheres rurais na esfera pública, espaços como grupos 
produtivos contribuem para um questionamento da invisibilidade 
política, social e econômica em que estas estão imersas, bem como 
para a denúncia e o enfrentamento das desigualdades estruturantes 
(direitos sociais, bens e serviços  e das desigualdades culturais 
(violência sexista, divisão sexual do trabalho , abrindo caminho para 
a democrati ação do meio rural brasileiro. Cria-se, portanto, um novo 
espaço prop cio à reconstrução das relações de gênero e um 
processo de democratização do meio rural brasileiro. (JALIL, 2013, p. 
170) 
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Percebe-se que ação da Rede de Mulheres não fica restrita somente às 

mulheres que integram essa organização, já que em diversos momentos a ação da 

Rede mobiliza outras mulheres e homens, seja das comunidades rurais ou mesmo 

da sede do município, há uma compreensão da necessidade de ganhar novos 

aliados a se comprometerem na luta pela a superação das desigualdades de 

gênero. Segundo Cordeiro (2014), esse tem sido um papel dos movimentos de 

mulheres que buscam novas vozes, argumentos e posicionamento para o 

fortalecimento da ação coletiva das mulheres: 

Vale salientar que, não obstante as dificuldades, as mulheres 
trabalhadoras rurais desenvolvem estrat gias identitárias de 
empoderamento e acesso a direitos contribuem para a construção de 
novas formas de sociabilidade e um padrão mais democrático das 
relações sociais. Possibilitam também, para a família, para a 
comunidade e para a sociedade em geral, um aprendizado da 
convivência com as trabalhadoras rurais. (CORDEIRO, 2004, p. 169) 

Como já foi descrito anteriormente, uma das estratégias da Rede de Mulheres 

foi de buscar apoiar as atividades produtivas das mulheres, esse é um passo 

importante no processo de construção da autonomia das mulheres. Entretanto é 

importante considerar como afirma Bruno et al. (2011, p 80) que o grupo produtivo 

acaba por aglutinar trajetórias de vida distintas, mas que compartilham de uma 

posição subordinada tanto no espaço público quanto no privado. O desdobramento 

dessas atividades levou as mulheres a participarem de outros espaços e dessa 

forma foi possível participar de intercâmbios que acontecem nas comunidades do 

município e em outras regiões. Um maior protagonismo das mulheres nas atividades 

produtivas, de beneficiamento de alimentos ou mesmo de produção de artesanato, 

também colaborou para as mulheres saírem de suas comunidades tendo em vista a 

necessidade de comercializarem seus produtos. Além disso, em suas análises 

Bruno et al. (2011, p 82) reconhecem que os grupos produtivos têm muito a 

contribuir para a sociedade brasileira, no que se refere ao reconhecimento de novos 

sujeitos políticos e a luta por uma maior democratização da sociedade. Miguel (2014, 

p 149), complementa essa análise afirmando que o foco nas desigualdades de 

gênero pode levar a uma reconfiguração da democracia, exigindo que ela 

corresponda mais efetivamente à promoção da igualdade entre os indivíduos e das 

condições para o exercício da autonomia de cada um (e cada uma): 
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Para além do aspecto econômico, o grupo se torna um canal 
possível de interlocução social e política na medida em que buscam 
e demandam condições de inserção no mercado como mulheres, 
como trabalhadoras.  

Segundo, a renda advinda da produção não garante a autonomia das 
mulheres na condição de trabalhadoras e está longe de indicar a 
igualdade de condições. Mas a renda   vista como s mbolo de 
afirmação e de legitimação perante o marido, a família e os demais 
assentados. Ter uma renda pr pria lhes afigura importante e está 
diretamente associada à autonomia e à busca de igualdade de 
condições. A mulher sente-se inibida de pedir dinheiro ao marido 
para outras atividades afora o sustento do lar. (BRUNO et al. 2011, 
p. 80). 

Dentro de suas ações a Rede de Mulheres desde 2010 realiza uma Feira 

Anual. Essa feira integra as atividades de comemoração ao dia Internacional da 

Mulher. Esse é o momento que as agricultoras familiares têm a oportunidade de 

dialogar com as famílias que residem na área urbana e esse também é um espaço 

de socialização e troca entre os diversos grupos que congregam a Rede a Rede de 

Mulheres de Remanso e a Rede de Mulheres Regional que congregam os 

municípios do Território Sertão do São Francisco. Como afirma Jalil (    , p.   8 , o 

espaço da feira não   apenas um espaço de comerciali ação da produção, mas sim 

de auto-organi ação e de fortalecimento das mulheres.  

Figura 13: Cartaz da 9º Feira da Rede de Mulheres 

 

Fonte: Foto arquivo do SASOP (2018). 
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Tabela 6: Temas da Assembleia e da feira realizada anualmente pela Rede de 
Mulher de Remanso – BA. 

 

Ano  Tema da Feira  

2009 Só conquista quem luta 

2010 Mulheres 100 anos de Luta e Conquista 

2011 Só conquista quem luta 

2012 Toda Mulher é Mulher de Verdade 

2013 Mulher na construção de um novo tempo 

2014 Mulheres Remansenses 30 anos em busca dos seus 

direitos 

2015 Mulher na Defesa de uma alimentação Saudável  

2016 Lugar de Mulher é onde ela quiser 

2017 Mulheres, luta e Resistência: Não ao Retrocesso 

2018 Mulheres em Rede contra a violência  

                 Fonte: Pesquisa direta da autora realizada entre Junho a Outubro de 2018. 

Segundo Siliprandi e Cintrão (    , p. 156), a participação das mulheres 

produtoras rurais em atividades de comercialização, ademais de melhorar a sua 

renda (mesmo que essa renda seja relativamente pequena), ajuda a promover a sua 

autonomia econômica. As autoras ainda complementam: 

Outro fator muito valori ado pelas participantes   o aumento da sua 
sociabilidade, porque deixam de ficar presas somente ao espaço 
dom stico. Há ainda um aumento na sua autoestima, um maior 
reconhecimento junto às famílias e às comunidades, o aprendizado 
de novas tecnologias e a valorização da vivência de novas 
experiências (tais como viagens, participação em feiras, etc.). No 
âmbito da família, ocorrem também mudanças, não apenas das 
rotinas de trabalho, mas também com relação ao seu papel social. 
Essas mudanças não são necessariamente bem assimiladas no 
núcleo familiar, em função da perda do monopólio dos homens no 
gerenciamento da renda obtida, de alterações na divisão sexual do 
trabalho e de uma maior presença nas mulheres na vida pública.  

A participação das mulheres nos processos de comercialização e a inserção 

de seus produtos nos mercados têm contribuindo para dar visibilidade às 

experiências de produção agroecológicas que essas mulheres estão envolvidas, 

essa é uma ação que contribuiu com a geração de renda das mulheres e no seu 

processo de autonomia, como destaca Jalil (2013, p. 183): 
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... A importância da participação, para elas, vai al m do econ mico, 
no mero sentido de aumento de renda (o que já   um fator 
determinante .   questão de fundo   que ter acesso a dinheiro já   
uma forma de autonomia e liberdade e que, por isso, acesso à renda 
e reafirmação de autonomia são processos relacionados. 

 ssim, com relação à participação no grupo, destacamos que, para 
elas, está ganha um sentido de conquista de liberdade, uma 
dimensão difícil de mensurar, mas que deve ser levada em 
consideração também para avaliação, mas principalmente para apoio 
a novos grupos produtivos de mulheres trabalhadoras rurais. 

Além dos espaços das feiras que são promovidas pela Rede de Mulheres, as 

integrantes da Rede também inserem seus produtos nos mercados locais, 

principalmente nas feiras dos municípios de Remanso e Pilão Arcado, assim como 

em feira de economia solidaria que acontecem na região. Além disso, a partir de 

2005 alguns grupos de mulheres passaram a acessar os mercados institucionais, 

Inicialmente o PAA35 – Programa de Aquisição de Alimentos e a partir de 2010 o 

PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar. Entretanto, nos últimos anos 

com os cortes de recursos públicos aos programas da agricultura familiar, os grupos 

não têm conseguindo acessar o PAA. O prolongamento da estiagem também 

comprometeu o processo de produção dos grupos de mulheres situadas nas 

comunidades rurais, exceção para os grupos de pescadores artesanais e as 

mulheres que produzem nas hortas urbanas no município de Remanso.  

É importante reconhecer, mesmo com o prolongamento da estiagem que 

afetou a região nordeste nos últimos anos, as famílias que vivem nessa região 

adotaram as estratégias de Convivência com o Semiárido, que passa principalmente 

pela valorização dos recursos naturais, na diversificação dos sistemas de produção 

agroecológicas, com uso de tecnologias sociais voltadas para armazenamento de 

água, forragem, alimentos e sementes.  

                                                           
35

 Segundo Siliprandi e Cintrão (    , p     , O P   foi criado em      como uma das pol ticas 

estruturantes da Estratégia Fome Zero. Através dele, podem ser adquiridos alimentos diretamente de 
agricultores familiares e suas organizações, com dispensa de licitação, para serem doados para 
instituições sociais (hospitais, entidades assistenciais, escolas) e pessoas em situação de 
insegurança alimentar e nutricional (que recebem cestas de alimentos , ou serem destinados à 
formação de estoques público. Foi instituído pelo artigo 19 da Lei no. 10.696, de 02 de julho de 2003, 
e regulamentado pelo Decreto no. 4.772, de 02 de julho de 2003. 
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6.5. Agroecologia e Convivência com o Semiárido na Rede de Mulheres de 

Remanso: Promoção da Autonomia das Mulheres, Igualdade de Gênero a 

Sustentabilidade. 

A ampliação da perspectiva da Convivência com o Semiárido, como já foi descrito 

anteriormente, foi fruto processo de articulação das organizações da sociedade civil, que 

demandou do Estado brasileiro políticas e programas para as famílias que vivem na região 

semiárida.  Nesse processo destaca a parceria com o governo Federal e Estadual com as 

ONSs - organizações não governamentais na execução de projetos de ATER- Assistência 

Técnica e Extensão Rural aos agricultores familiares do Território Sertão do São Francisco. 

Especificamente no município de Remanso, duas ONGs - (SASOP e IRPAA) vem 

executando projeto de ATER ao longo das últimas décadas. Essas ONGs trabalham com a 

finalidade de disseminar e consolidar as proposta de Convivência com o Semiárido, visando 

contribuir para o desenvolvimento rural sustentável a partir do fortalecimento da Agricultura 

familiar, com base na Agroecologia.  

Em 2003, a Política Nacional de ATER (PNATER) se reestrutura a 
partir de novos arranjos institucionais elencando uma visão de 
desenvolvimento rural mais ampla e democrática, ao olhar para 
sujeitos at  então historicamente exclu dos. Desde a criação da 
política, pela primeira vez se buscou incluir enfoques de gênero, 
geração, raça e etnia – numa perspectiva de abordar estas questões 
de forma integradora, para o centro das orientações dos projetos e 
programas de  TER.   valido destacar que a reestruturação da 
pol tica está inserida num contexto de abertura para o diálogo entre 
diversas esferas do Governo Federal, movimentos sociais e 
organizações não governamentais (ONGs) que prestavam 
assessoria técnica às mulheres rurais (especial destaque as 
instituições que atuavam no campo agroecológico e feminista). 
(MORAES 2018, p 09). 

A execução dos Projetos de ATER viabilizou a assessoria técnica às 

mulheres integrantes da Rede, potencializando as experiências de produção 

agroecológicas que tem contribuído para melhorar a segurança alimentar e 

nutricional das famílias, além de desenvolver ações formativas abordando as 

temáticas de gênero. Outra ação importante está voltada para a inserção dos 

produtos nos mercados, destacando também o apoio ao processo de organização 

da Rede de Mulheres de Remanso, como a Rede Regional de Juazeiro. 

Estudos apontam para a importância da assessoria técnica para apoiar os 

processos de transição agroecol gica. Para Teixeira e Pires (    , p.6  , “num 

contexto de semiaridez, esse processo de assessoria técnica se pautou em ações 
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capazes de amenizar os impactos das mudanças climáticas, especialmente em 

ocasiões de estiagem prolongada”.   autora ainda reconhece a contribuição das 

políticas públicas para viabilizar a resiliência dos sistemas agroecológicos. 

Não se pode deixar de reconhecer que a resiliência dos sistemas 

agroecológicos tem sido também favorecida pelo acesso das famílias 

aos benefícios sociais, como bolsa estiagem, bolsa família, 

aposentadoria rural, garantia safra e acesso aos créditos como 

Pronaf e fundo Rotativo solidário. Mas, como evidencia o documento 

elaborado pela Articulação Nacional do Semiárido (     , muito mais 

importante do que os benef cios sociais para a manutenção das 

fam lias nos espaços rurais são os investimentos numa educação 

contextuali ada, no acesso à terra, no acesso ao credito, na 

assessoria técnica e em programas de geração de renda. (TEIXEIRA 

e PIRES, 2017). 

 O trabalho realizado pela Rede de Mulheres com o apoio da Assessoria 

técnica das ONGs, associado ao acesso a políticas públicas contribuiu para ampliar 

a capacidade das mulheres, nos processos organizativos, político e técnico.  

Segundo Silipandi, (   9, p.      “o enfoque agroecol gico valori a as atividades 

tradicionalmente desenvolvidas pelas mulheres (hortas, pomares, criação de 

pequenos animais, transformação caseira dos produtos ”, al m do seu envolvimento 

nas diversas atividades dos sistemas produtivos da unidade familiar. O GT Mulheres 

da Articulação Nacional de Agroecologia- ANA, também reconhece:  

As mulheres têm um papel fundamental para a sustentabilidade da 
vida no planeta, na manutenção e conservação dos territórios e na 
defesa dos bens comuns. Através dos seus conhecimentos e 
saberes desenvolvidos com as plantas medicinais, na guarda e 
defesa das sementes crioulas, no manejo das plantas nativas, nas 
práticas agroecológicas nos quintais, nos arredores da casa, ricas 
em diversidades de espécies na produção de hortaliças, frutíferas, 
forrageiras, plantas medicinais, criação de galinhas e pequenos 
animais elas têm contribuído para a saúde e para a soberania e 
segurança alimentar e nutricional de suas famílias e também para a 
produção do artesanato como expressão cultural e identitária. (GT 
Mulheres da ANA/IV ENA/BH, 2018). 

Foi possível observar que, de modo geral, as mulheres que integram a Rede 

vêm fortalecendo a perspectiva de Convivência com o Semiárido, a exemplo da 

estocagem de alimentos, água e sementes tanto para a família e para os animais, 

para que possa atravessar os períodos de seca e de sua inserção na diversidade 

das atividades produtivas. 
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As mulheres têm contribuído muito com suas experiências 

agroecológicas, em todo o agroecosistema, no beneficiamento de 

frutas e na preservação do bioma Caatinga, através do manejo 

sustentável das plantas nativas e da conservação da biodiversidade 

nos quintais diversificados, nos bancos de sementes, nos viveiros de 

mudas e nas “farmácias vivas” em seus quintais. Contribuem na 

recuperação de áreas degradadas da vegetação da Caatinga, assim 

como têm exercido um papel fundamental como guardiãs de 

sementes crioulas e espécies nativas desse bioma, como o angico, a 

catingueira, o juazeiro, a imburana-de-cheiro. (GT Mulheres da 

ANA/IV ENA/BH, 2018). 

Mesmo com esses avanços as mulheres identificam que a agroecologia 

precisa contribuir na construção da equidade de gênero, pois ainda existem muitos 

entraves que precisam ser superados frente ao processo de opressão enfrentado 

pelas mulheres. Dessa forma, para fortalecer a agroecologia e a luta pela 

sustentabilidade   necessário “pensar em novas relações entre homens e mulheres, 

com base na igualdade, na solidariedade, na valorização do trabalho, na valorização 

da vida e na integridade das mulheres”. (Medeiros,     , p.   .  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho viabilizou o resgate e sistematização do histórico de 

constituição, de organização, conquistas e desafios da Rede de Mulheres de 

Remanso, que inicia suas ações em 1983, denunciando o aumento da violência 

contra as mulheres. Essa Rede tem sido um importante ator político e instrumento 

de mobilização social, na medida em que tem contribuído no processo de 

organização das mulheres agricultoras e pescadoras artesanais, na defesa de seus 

direitos e na luta por igualdade e autonomia para esses sujeitos. 

Na Rede também foi possível constatar os significados e a relevância das 

políticas públicas para fortalecer as experiências de Convivência com o 

Semiárido protagonizado pelas mulheres. Esta organização tem contribuindo para 

promover mudanças significativas na vida das famílias que vivem na região 

Semiárida. Constatou-se o reconhecimento, por parte das animadoras da Rede de 

mulheres, tais mudanças iniciam-se quando as mulheres passam a ter acesso à 

água de consumo humano por meio do P1MC, ação promovida pela Articulação do 

Semiárido Brasileiro – ASA.  

Assim pode-se concluir, a partir das ações da Rede de Mulheres de 

Remanso, que as iniciativas da sociedade civil congregadas pela a ASA foram 

fundamentais para ampliar os programas e ações para o Semiárido. Tais ações 

perpassaram às políticas e programas no âmbito dos governos federal, estadual e 

municipal. Dessa forma contribuíram para ampliar e fortalecer as ações de 

Convivência com o Semiárido. Estas tem contribuído para garantir maior autonomia 

e a ampliação de oportunidades, materializados em apoio financeiro que viabilizou a 

implementação das tecnologias sociais.  

Também se observa a valorização e ampliação dos conhecimentos dos 

modos de vida das famílias que vivem nessa região. Contemplando as dimensões 

da Convivência com o Semiárido, envolvendo os aspectos que estão relacionados a 

dimensão ambiental, dimensão econômica e dimensão cultural. As conquistas 

advindas da proposta da Convivência com o Semiárido também revelam a dimensão 

política desta perspectiva na medida em que esta perpassa o fortalecimento da 

sociedade civil. Este fortalecimento passa pela promoção da participação cidadã no 
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processo de formulação e implementação de políticas públicas apropriadas ao 

desenvolvimento sustentável dos territórios Semiárido. 

Assim, com ampliação das políticas públicas voltadas para a agricultura 

familiar, abriram-se novas perspectivas para as famílias que vivem no Semiárido, o 

que também fica claro no presente trabalho e na percepção das agricultoras e 

representantes de organizações parceiras. O processo de organização das mulheres 

e de mobilização e de incidência política contribuiu no acesso às políticas de 

previdência e assistência social, programas sociais de transferência de renda, 

programa luz para todos, assistência técnica, seguro safra, seguro defeso, entre 

outras, impactando  positivamente na vida das mulheres, como a melhoria das 

condições financeiras e as condições de vida de toda a família. 

Mesmo com a ampliação das políticas públicas para as famílias que vivem no 

Semiárido, constata-se a partir da experiência da Rede de Mulheres de Remanso 

que ainda são necessários esforços para implementar programas e políticas 

públicas com recorte de gênero. É fundamental a articulação dos diversos setores 

do Estado na promoção da igualdade de gênero por meio de ações específicas e da 

implementações de ações de combate à pobreza e promoção do desenvolvimento 

rural sustentável. 

Desde o seu surgimento a Rede de Mulheres buscou e conseguiu o apoio de 

outras organizações da sociedade civil e da esfera pública. Esse processo foi e tem 

sido essencial para viabilizar o desenvolvimento das ações em rede. Nesse sentido, 

essa articulação tem atuado principalmente na fragilidade financeira e de assessoria 

técnica própria da Rede para mobilização de recursos de custeio e desenvolvimento 

das atividades de formação sociopolítica e apoio às atividades produtivas 

desenvolvidas pelas mulheres.  

Esse apoio tem contribuído para disseminar um conjunto de tecnologia de 

Convivência com o Semiárido que tem viabilizado a produção de alimentos, a 

geração de renda e a melhoria da segurança alimentar e nutricional das mulheres e 

suas famílias. Assim, pode-se perceber que a assessoria técnica recebida palas 

mulheres tem contribuindo para reverter a sua situação de invisibilidade, haja vista 

que as mesmas estão à frente de processos produtivos que geram renda e o que 

tem promovido maior autonomia e empoderamento das mulheres da Rede. O 

trabalho realizado pela Rede de Mulheres de Remanso tem possibilitado a 
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ressignificação do papel da mulher agricultora familiar. Assim, a visibilização do 

trabalho e inserção sociopolítica das mulheres tem sido apontada como um caminho 

para a construção de novos olhares sobre a Convivência com o Semiárido. Isto se 

deve porque as mulheres da Rede têm possibilitado novos olhares e construído 

novos caminhos de organização, trabalho e luta a partir de suas vivências e modos 

de vida no Semiárido.  

De maneira geral constata-se haver um reconhecimento do trabalho realizado 

pela Rede de Mulheres de Remanso e desta no âmbito da construção da Rede 

Regional de Mulheres do Sertão do São Francisco Baiano. Neste processo, a Rede 

tem contribuindo no processo de empoderamento das agricultoras em diferentes 

níveis e intensidades, elas vivenciam de forma individual e coletiva os processos de 

empoderamento. Pode-se observar que há uma melhora na autoestima dessas 

mulheres de forma considerável, com ampliação de seus conhecimentos para 

fortalecer as experiências de Convivência com o Semiárido e na construção de 

relações de gênero mais igualitária, da mesma forma, estão à frente na gestão e 

controle dos recursos financeiros, mas ainda permanece como um desafio à 

ampliação da participação política, nos espaços decisórios de concertação de 

políticas públicas e de luta em defesa dos direitos, num contexto de uma sociedade 

marcada pela desigualdade de gênero, raça e de classe. 

 A realização desta pesquisa-ação possibilitou reflexões e reavaliações frente 

às conquistas e desafios que se apresentam para a organização das mulheres. 

Neste sentido, também produziu a construção de saberes e a identificação de 

pontos positivos e problemas a serem enfrentados. Assim, a partir da sua trajetória a 

Rede de Mulheres de Remanso demostra que através da organização de grupos de 

mulheres é possível romper as barreiras da lógica patriarcal, promover mobilização 

social e resistência para a luta por autonomia, bem como construir caminhos para a 

promoção da igualdade entre homens e mulheres do campo. 
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 APÊNDICE: 

 

APÊNDICE 01. 

 

 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Título da Pesquisa: Um olhar sobre as experiências de convivência com o 

Semiárido construída pelas mulheres no Território Sertão do São Francisco. 

Pesquisadora: Márcia Maria Pereira Muniz 

Orientador: Prof. Dr. Helder Ribeiro Freitas 

1. Natureza da pesquisa: O (A) senhor (senhora) está sendo convidado (a) a 

participar desta Pesquisa que tem como finalidade de identificar e analisar os 

avanços e desafios na implementação de Políticas Públicas voltadas para 

fortalecimento da Agricultura Familiar, da Convivência como o Semiárido e para a 

superação das desigualdades de gênero no município de Remanso. Sua 

participação é importante, porém, você não deve aceitar participar contra sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça, se desejar qualquer 

pergunta para esclarecimento. 

2. Envolvimento na pesquisa: A pesquisa será realizada com integrantes da Rede 

de Mulheres no município de Remanso. Ao participar deste estudo o/a 

senhor/senhora permitirá que a pesquisadora Márcia Maria Pereira Muniz faça 

questionamentos inerentes ao Projeto de Pesquisa. O/A senhor/senhora tem 

liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o/a senhor/senhora. Sempre 

que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone da 

pesquisadora do Projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em 

Pesquisa com humanos.  Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem 

aos critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme resolução No. 

510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

3. Sobre as entrevistas: As entrevistas serão realizadas nos locais indicados pelos 

participantes da pesquisa. Os entrevistados serão agricultoras maiores de 18 anos 

integrantes da Rede de Mulheres e lideranças de organizações que apoia o trabalho 

de Rede de Mulheres. 

a) Grupo Focal: A realização de 04 encontros, envolvendo agricultoras 

maiores de 18 anos que participam da Rede de Mulheres, será aplicada 

metodologias participativas com o intuito de compreender em que medida os 
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programas e políticas públicas vêm contribuindo para uma maior autonomia das 

mulheres e para a superação das desigualdades de gênero no âmbito da agricultura 

familiar. 

4. Riscos, desconforto e benefícios: A participação nesta pesquisa não infringe as 

normas legais e éticas e os procedimentos adotados obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução No. 510 de 2016 do 

Conselho Nacional de Saúde; nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à 

sua dignidade. O Projeto apresenta riscos mínimos, pois pode haver algum tipo de 

constrangimento, no entanto, foram tomadas medidas, a seguir descritas, buscando 

impedir que ocorram. Um dos possíveis riscos é que as/os participantes não se 

sintam a vontade de responder as perguntas durante a entrevista ou mesmo de 

expressar sua opinião durante a realização das atividades com o grupo focal. Para 

minimizar esses riscos antes da realização de qualquer atividade a pesquisadora 

deixará claro que o (a) senhor (a) não precisa expressar opinião nem mesmo 

responder questões que não se sintam a vontade a qualquer momento, evitando 

dessa forma ser invasivo à intimidade dos participantes. Além disso, serão tomados 

todos os cuidados para não passar uma imagem desfavorável dos/as participantes. 

Caso venha ocorrer algum dano por conta da sua participação durante as atividades 

da pesquisa (entrevista e atividades com o grupo focal), o(a) senhor(a) receberá 

assistência gratuita, imediatamente, de qualquer forma e pelo tempo necessário. 

Além disso, na percepção de qualquer risco ou dano significativo aos participantes 

lhes será garantida a indenização diante dos eventuais danos decorrentes da 

pesquisa, assim como será comunicado ao CEP/CONEP, para avaliação da 

necessidade de adequação ou suspensão do estudo, visando a minimização e 

proteção do participante da pesquisa. Da mesma forma se ocorrer algum dano 

depois, com a publicação, é seu direito pedir indenização. O/a senhor/senhora 

poderá ou não aceitar a participar das etapas da pesquisa após consentimento 

prévio dado por telefone a pesquisadora responsável pelo Projeto. Lembramos que, 

mesmo após consentimento prévio, tenha desistido ou não tenha condições de 

participar das atividades da pesquisa ou receber a pesquisadora, tal recusa não 

trará qualquer problema ao (a) senhor (a), pois não é intuito da pesquisadora 

atrapalhar a rotina pessoal e de trabalho ou causar qualquer outro prejuízo ao bem-

estar e privacidade do (a) senhor (a). Ao participar desta pesquisa o/a 

senhor/senhora não terá nenhum benefício direto. Contudo esperamos que esse 

estudo contribua com o processo sócio organizativo que possibilite a ampliação do 

número de mulheres envolvidas em dinâmicas organizativas da Rede de Mulheres 

de Remanso e em espaço de incidência e controle social de políticas públicas. Há o 

comprometimento da divulgação dos resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das 

informações coletadas. 

5. Garantias éticas: todas as despesas que venham a ocorrer com a pesquisa 

serão ressarcidas, será custeados o deslocamento (pagamento da passagem 

comunidade para a sede do município) e alimentação das agricultoras que irão 



148 
 

participar das atividades do grupo focal. É garantido ainda o seu direito a 

indenização em caso de danos decorrentes da participação; garantia de assistência 

gratuita, imediata, integral imediata, integral e pelo o tempo que for necessário em 

caso de dano  decorrente  de eventuais danos decorrentes da pesquisa. Você tem a 

liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo.  

6. Confidencialidade: É garantindo a manutenção do sigilo e da privacidade dos 

participantes da pesquisa, mesmo após o termino da pesquisa. Todas as 

informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente a 

pesquisadora, seu orientador e coorientador terão conhecimento de sua identidade e 

nos comprometemos a mantê-la em sigilo aos que solicitarem que seus nomes não 

sejam mencionados na publicação final. 

É garantido ainda que você terá acesso aos resultados com a pesquisadora. Sempre 

que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa com a pesquisadora do 

Projeto e, para quaisquer dúvidas éticas, poderá entrar em contato como o Comitê 

de Ética em Pesquisa. Os contatos estão descritos no final deste termo. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa.  

Obs. Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 
Eu,___________________________________________________________, 

DECLARO, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 

entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente a participação nesta 

pesquisa, declarando ainda que o termo foi assinado em duas vias, uma ficando 

comigo e outra com o pesquisador. 

________________, ______de ____________ de 2018 

 

_______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do Pesquisador responsável pela aplicação do TCLE 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Pesquisadora Responsável: Marcia Maria Pereira Muniz -  
Telefone: (71) 992040896 ou (74) 35351548 E-mail: marcia@sasop.org.br 
Orientadora: Prof. Dr. Helder Ribeiro Freitas 
Telefone: (87) 98823-8384 E-mail: helder.freitas@univasf.edu.br 
 
Em caso de dúvida com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP UNIVASF 

mailto:helder.freitas@univasf.edu.br


149 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO –UNIVASF 
AV. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro – Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º andar 
Telefone do Comitê: 87 2101-6896 - E-mail cep@univasf.edu.br 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UNIVASF) é um órgão colegiado interdisciplinar e 
independente, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que visa defender e proteger o 
bem- estar dos indivíduos que participam de pesquisa cientificas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep@univasf.edu.br
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APÊNDICE 02. 

 

Roteiro do I Encontro do grupo Focal: Identificação das participantes  

 Quais são os espaços que você participa (Sindicato, associação, igreja, grupo 

de mulheres, outros)? 

 Como é a sua participação nestes espaços? 

 Porque não participa de outros espaços? 

 Em que atividades produtivas está envolvida (dentro da unidade familiar) 

 Já ouviu falar em Convivência com o Semiárido? 

 Para você o que é Agroecologia?  

 Já ouviu falar em Agroecologia? 

 

 

APÊNDICE 03. 

 

Roteiro do II Encontro do Grupo Focal: História da Rede de Mulheres de 

Remanso 

 Que trabalhos e temas foram trabalhados pela Rede de Mulheres? 

 Qual a contribuição da Rede de Mulheres para mudar a vida das mulheres 

que vivem no município de Remanso? 

 Que tema tem sido mais difícil de trabalhar? 

 Quais os maiores desafios para Rede de Mulheres atualmente? 

 Além da Rede de Mulheres que outros espaços as mulheres participam? 

 Como se dar a organização de Rede de mulheres? 

 Que temas / prioridades para o trabalho da Rede de Mulheres? 

 Existe discriminação da Mulher agricultora e da pescadora artesanal? 

 Quais as principais causas da violência contra a mulher? 
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APÊNDICE 04. 

 

Roteiro III do Encontro do Grupo Focal: Políticas Públicas / Participação 

das mulheres nos processos de incidência politica  

 Que programas e políticas Públicas as mulheres vem acessando, essas 

políticas têm contribuindo para o empoderamento da Mulher? Ou reforçam um 

papel subordinado das mulheres na sociedade? 

 Quais os principais desafios para as mulheres acessarem as políticas 

públicas? 

 Quais os espaços de incidência política que as mulheres participam? 

 Que ações, projetos ou programas abordando gênero que você conhece ou 

ouviu falar em seu município, estado? Quem executa tais projetos?  ONGs? 

Associações? Governo? 

 As políticas públicas têm contribuindo para apoiar as experiências de 

Convivência com o Semiárido trabalhado pelas mulheres? Site um exemplo. 

 

 

APÊNDICE 05. 

 

Roteiro do IV: Encontro do Grupo Focal: Gênero e Feminismo 

 Como se dá a divisão de tarefa entre mulheres, homens, na produção 

agrícola, no beneficiamento da produção, na comercialização? Como se dá 

participação das mulheres no rendimento das famílias, quais os assuntos em 

que as mulheres estão envolvidas? 

 Qual a avaliação do trabalho da mulher agricultora e pescadora, identificando 

os principais problemas que este segmento enfrenta? 

 Que ações são necessárias para reduzir as desigualdades de gênero? 

 Como as relações de gênero vêm sendo redefinidas no meio rural (relação de 

poder, nível de participação e oportunidades iguais)? 

 Qual o seu entendimento sobre feminismo? 
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APÊNDICE 06. 

 

Roteiro V: Temas e Questões para Entrevista Semiestruturada junto às 

Lideranças Mapeadas 

 Qual tem sido a contribuição da Rede de mulheres no processo de 

organização das mulheres? 

 Quais os principais problemas que enfrentados no espaço de trabalho das 

mulheres agricultoras e pescadoras? 

 Quais as principais diferenças entre o trabalho dos homens e das mulheres 

das famílias que integram a rede? 

 Que ações são necessárias para reduzir as desigualdades de gênero? 

 Qual a contribuição de sua organização no enfrentamento das desigualdades 

de gênero (que Programas ou projetos que vem sendo implementados que 

contribuiu com o processo de empoderamento / autonomia das mulheres 

 Com que iniciativas de Convivência com o Semiárido o Grupo de Mulheres 

tem interagido?  

 As políticas públicas têm contribuindo para apoiar as experiências de 

Convivência com o Semiárido trabalhado pelas mulheres? Site um exemplo. 

APÊNDICE 07. 

 

Roteiro VI de Temas e Questões para Entrevista Semiestruturada junto as 

participantes da Rede de Mulheres. 

 Informações sobre a agricultora entrevistada. 

 Informações sobre propriedade da família (acesso à terra, tamanho da 

propriedade, localização). 

 Composição dos membros da família. 

 Informações sobre acesso aos bens naturais (água) 

 Bens naturais do extrativismo (vegetal e animal) para a manutenção da 

família. 

 Condições de acesso aos bens naturais? De que forma é feita a coleta? Há 

conflitos? Quais? 
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 Acesso a políticas públicas pela agricultora (Tipo de política, qual o período 

que acessou, quem cuida do dinheiro. 

 Acesso a mercados pela família (tipos de mercado, quem produz o que está 

sendo comercializado, quem vende, quem cuida do dinheiro). 

 Organização econômica (participa de algum grupo, o que o grupo produz, 

como é feita a comercialização dos produtos, o grupo conta com participação 

de homens, renda obtida). 

 Principal fonte de renda da agricultora (Bolsa família, aposentadoria, 

agricultura, criação animal, beneficiamento de alimentos, outros). 

 Participação Social da Agricultora: participa de algum espaço de organização 

coletiva. 

 Para você o que é Agroecologia? 

 Para você o que é Feminismo? 

 Participação na Rede de mulher, quando começou a participar da Rede de 

Mulheres. 

 Qual a sua avaliação sobre o trabalho que Rede de mulheres desenvolve no 

município. 

 Sugestão para melhorar o trabalho da Rede. 


