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Programas e projetos governamentais integram as chamadas políticas públicas (Rua, 

1997) ou políticas sociais como preferem outros estudiosos (Santos, 1998; Demo 2003 e 

Faleiros, 1991). Estas ações governamentais que no Brasil começam a ser difundidas na 

década de 70 têm como princípio básico combater as desigualdades sociais que se 

traduzem, sobretudo, por pobreza promovendo mudanças sociais necessárias2. São várias 

as tipologias que marcam as políticas sociais. Elas podem ser sistematizadas, por exemplo, 

a partir de 3 (três) horizontes teóricos e práticos concebidos como políticas assistenciais, 

socioeconômicas e participativas (Demo, 2003), como também, classificadas de política 

preventivas, compensatórias e redistributivas (Santos,1998). As políticas do tipo preventivas 

são aquelas formuladas como objetivo de impedir ou minimizar um problema social grave. 

As redistributivas estão associadas à transferência de renda de um segmento da sociedade 

para outro de menor poder econômico, enquanto que as políticas compensatórias são 

implantadas para reparar a ineficiência de políticas preventivas anteriormente aplicadas. 

No Brasil um exemplo de política compensatória destinada ao mundo rural é o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf. Este Programa tem 

como objetivo compensar os agricultores familiares que representam 80% dos 

estabelecimentos agrícolas brasileiros. Eles são os produtores mais pobres com uma renda 

média anual de R$ 1.783,00, enquanto que os estabelecimentos patronais faturam R$ 

19.085,00. 

* Este trabalho é parte da tese de doutoramento da autora (2003). Pesquisa realizada no 

estado de Pernambuco, na região semi-árido do nordeste brasileiro. 

O Pronaf como tantos outros programas governamentais não incorporou a questão 

de gênero. A ausência ou a baixa presença da mulher pode ser confirmada tanto na 

estrutura, como no número de beneficiados diretos que pode ser calculado através da linha 

de crédito, uma das ações do Programa. Segundo pesquisa de avaliação do Pronaf 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE, a quase 

totalidade dos beneficiários do Programa (93%) é do sexo masculino (AMB, 2000). Para 
                                                 
1 Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco 
Professora do Mestrado da Fundação Joaquim Nabuco 
Doutora em Sociologia 
2 Na Região Nordeste do Brasil, entre 1970 e 1980, foram executados vários Programas de 
Desenvolvimento Rural, dentre eles o Programa para o Desenvolvimento de Áreas Integradas do 
Nordeste – Polonordeste (Fonte, 1996). 
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analisar a participação da mulher agricultora familiar no Pronaf torna-se necessário uma 

breve apresentação do Programa. 

O Desenho do Pronaf 

O Pronaf, Programa governamental em nível federal, se insere nas políticas públicas 

brasileiras e foi criado para atender reivindicações da sociedade civil organizada que desde 

o início da década de 90 intensifica suas mobilizações. Nessa época os movimentos sociais 

como as organizações de trabalhadores rurais lutavam para conseguir do governo federal 

um programa direcionado para os agricultores familiares que, dentre outras causas, 

reivindicavam uma política de crédito agrícola diferenciada para a categoria. O motivo desta 

reivindicação se explica na forma como o crédito agrícola no Brasil é oferecido aos 

agricultores familiares sem diferenciá-los, por exemplo, dos chamados grandes agricultores. 

Assim, as normas do financiamento bancário são praticamente as mesmas para todos os 

agricultores solicitantes. 

O Programa em análise entra em execução no 1995 pela Resolução do Banco 

Central no âmbito do Crédito Rural e é oficializado em 1996 pelo Decreto N° 1.946 em 28 de 

junho pelo Ministério de Agricultura e Abastecimento (Pronaf, 1996), permanecendo no 

referido Ministério até o ano de 1999, quando passou para a esfera do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário – MDA e se encontra até o presente momento. Este Programa 

atua nas regiões geográficas brasileiras. 

Eleger a agricultura familiar como protagonista da política orientada para o 

desenvolvimento rural, apesar de todos os impasses da ação política, não deixa de ser um 

indicativo de mudança ocorrida, ao menos no discurso, na gestão de governo do então 

presidente do País, Fernando Henrique Cardoso, em relação à agricultura e aos próprios 

agricultores (Carneiro, 1997). 

A criação de um Programa dirigido especificamente para a agricultura familiar como o 

Pronaf significa no mínimo uma tentativa de justiça para com esse modo agrícola de 

produzir, de importância histórica no Brasil, nunca teve o devido reconhecimento e 

valorização3. Este Programa se propõe a fortalecer a agricultura familiar pela sua 

capacidade na geração de emprego, produção agrícola e também pela sua representação 

no valor bruto da produção brasileira. 

                                                 
3 Apesar da sua importância econômica e social como geradora de emprego e renda na área rural, 
esta agricultura é desprestigiada. Ela “[ ]sempre ocupou um lugar secundário e subalterno na 
sociedade brasileira. Quando comparada ao campesinato de outros países, foi historicamente um 
setor ‘bloqueado’, impossibilitado de desenvolver suas potencialidades como forma social específica de 
produção” (Wanderley,1997) 
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O enfoque central do Programa é, como indica seu próprio nome, o fortalecimento da 

agricultura familiar com o objetivo de criar um padrão de desenvolvimento sustentável para 

os agricultores e suas famílias, o que significa aumentar e diversificar a produção, gerando 

mais emprego e renda. Desta forma o Pronaf acredita alcançar bem-estar e qualidade de 

vida com dignidade aqueles que integram a agricultura familiar. Como objetivos específicos 

o Programa visa: ajustar políticas públicas à realidade da agricultura familiar, viabilizar a 

infra-estrutura rural necessária à melhoria do desenvolvimento produtivo e da qualidade de 

vida da população rural, fortalecer os serviços de apoio ao desenvolvimento da agricultura 

familiar, elevar o nível de profissionalização de agricultores familiares, proporcionado-lhes 

novos padrões tecnológicos e gerenciais e, por último, favorecer o acesso dos agricultores e 

suas organizações aos mercados de produtos e insumos (Pronaf, 1996; 2002). 

Para atingir seus objetivos o Programa fundamenta-se nas seguintes linhas de ação: 

negociação de políticas públicas com órgãos setoriais, financiamento de infra-estrutura e 

serviços nos municípios contemplados, financiamento da produção agrícola (crédito rural 

para custeio e investimento) e capacitação /profissionalização dos agricultores. 

As Ações do Pronaf 

 A ação relativa à infra-estrutura tem por objetivo a implantação, ampliação, modernização e 

racionalização da infra-estrutura para assegurar o desenvolvimento da agricultura familiar. O 

município, local onde se define a execução desta linha, tem na Prefeitura, no Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural e nos agricultores familiares, os principais 

responsáveis pela realização dos trabalhos. 

O financiamento da produção agrícola ou o crédito rural tem como meta dar apoio 

financeiro para que os agricultores e suas organizações (associações, cooperativas) 

desenvolvam suas atividades produtivas. A solicitação do crédito pelo agricultor pode se 

realizar de forma individual, coletiva ou institucional. Existem duas modalidades de crédito 

no Pronaf: de custeio e de investimento que são operacionalizadas pelos agentes 

financeiros. O crédito de custeio se destina ao financiamento das atividades agropecuárias e 

não agropecuárias, enquanto o crédito de investimento se destina a benfeitorias da 

propriedade. Nesta modalidade o crédito pode ser também do tipo grupal e coletivo. O 

crédito grupal é formalizado com grupos de produtores para finalidades individuais e o 

coletivo com finalidades coletivas. No empréstimo coletivo o recurso financeiro é da 

responsabilidade de todos. Cada linha de crédito funciona quanto ao limite de empréstimo, 

prazo de pagamento e de acordo com as categorias de beneficiados de regiões do país. O 

crédito é oferecido aos agricultores familiares sob 4 (quatro) modalidades a chamados de A, 
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B, C, e D (Pronaf, 2002). Com exceção do grupo A, a participação nos demais grupos de 

crédito está condicionada a renda familiar4 anual do solicitante. 

A linha referente à “Capacitação e Formação dos Agricultores Familiares”, tem como 

objetivo buscar a revisão e o redirecionamento do ensino formal e informal em função das 

reais necessidades do agricultor familiar. Fazem parte dessa linha de ação: técnicos, 

organizações dos agricultores, os agricultores e suas famílias, os conselhos estaduais e 

municipais do Pronaf, prefeituras e demais organizações envolvidas no Programa. A 

proposta é proporcionar aos agricultores familiares e suas organizações conhecimentos 

necessários á elaboração de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, assim como 

conhecimentos, habilidades e tecnologias indispensáveis aos processos produtivos, 

beneficiamento e comercialização. Ampliar as atividades de informação, disseminação e 

transferência de novas tecnologias também integram o rol atividades dessa linha de ação do 

Programa (Pronaf, 1996). 

As linhas propostas pelo Pronaf confirmam a amplitude do Programa, no sentido de 

intervenção pública. Na implantação das suas linhas de ações recursos financeiros de várias 

fontes são utilizados5. Os idealizadores vêem esse Programa como o início de um processo 

que cria uma nova estratégia de estabelecimento de políticas públicas para o meio rural. 

Neste sentido suas diretrizes estão voltadas para um novo paradigma de desenvolvimento 

rural para o Brasil. A partir desse contexto o modelo de atuação adotado pelo Programa 

exercita a participação, ao compatibilizar seus propósitos com os interesses dos 

beneficiários e com a política agrícola e ou prioridades dos municípios e estados 

contemplados (Pronaf, 1996). Suas diretrizes têm como referência experiências européias, 

principalmente a da França, que elegeram a agricultura familiar como a forma de produção 

sobre a qual se implementou, no pós-guerra, a modernização da produção agrícola e da 

sociedade rural (Carneiro, 1997). Trata-se, portanto, de um Programa que propõe mudanças 

para a agricultura familiar no sentido de modernizá-la, rompendo assim com o modelo de 

agricultura vigente. 

Apesar das intenções do Programa, vários trabalhos de avaliação apontam para a 

existência de importantes obstáculos à sua implementação. As análises desses trabalhos 

                                                 
4 A renda familiar pode ser originada de atividades fora do setor agropecuário. Não é considerada 
renda a  remuneração de aposentadoria ou pensão. 
5 Os recursos financeiros do Programa são públicos e as fontes são diversas: os recursos do 
Orçamento Geral da União – OGU financia a linha do Programa referente à infra-estrutura municipal; 
os Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os fundos decorrentes da exigibilidade 
bancária, Bancos Cooperativas e o Fundo de Apoio ao Trabalhador –FAT financiam o crédito familiar 
para investimento e custeio. A linha de capacitação/ profissionalização pode ser financiado com 
recursos do FAT. Os Bancos que participam da operacionalização do Programa são: Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e Social, Bancos Estaduais e Cooperativas de Crédito da Agricultura 
Familiar.  
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dão conta dos problemas que envolvem o Pronaf desde sua elaboração até a 

operacionalização. Críticas são tecidas as fragilidades gerais contidas na proposta de 

elaboração do Pronaf, identificadas nas inconsistências quanto ao uso de conceitos e 

objetivos versus estratégias de ação, estrutura de gestão e metas (Corbucci, 1995). 

Também estão presentes no documento noções diretamente relacionadas à agricultura 

familiar como: ‘aumento da capacidade produtiva’, ‘verdadeiro agricultor’ e ‘agricultor familiar 

em transição’. Estas noções sustentam o modelo proposto importado pelo Pronaf, concebido 

num contexto histórico completamente diferente do ocorrido no Brasil. O apoio ao 

desenvolvimento rural nestes moldes, alerta para riscos e possíveis efeitos negativos desta 

política para a agricultura familiar brasileira (Carneiro, 1997). 

 O Pronaf, segundo Rosa (1995), apresenta não somente dificuldades conceituais e 

operacionais, mas histórico-estruturais. Além disso, concordando com Corbucci (1995), ela 

afirma que o Pronaf, pelo próprio conteúdo, acaba sinalizando para um Programa 

governamental de caráter compensatório, como já mencionado, por não atacar de maneira 

definitiva a desigual distribuição de renda e recursos no setor rural. Outros trabalhos de 

avaliação e diagnóstico do Pronaf foram realizados por Abramovay (1997) e 

NEEP/UNICAMP (1999). O Programa, além das deficiências apontadas acima, se 

distanciado da sua proposta de desenvolvimento rural, não incorporou a questão de gênero, 

desconsiderando a importância, a contribuição da mulher na agricultura familiar. 

Relações Desiguais de Gênero no Pronaf 

A omissão de gênero no Programa, que também ocorre com outros programas 

implantados no meio rural6, significa levar a efeito desigualdades socialmente construídas 

entre homens e mulheres. No entanto, há sinais de mudança nesse sentido com programas, 

a exemplo do Projeto Dom Hélder7 que incorpora a questão de gênero. 

A ausência da perspectiva de gênero nos programas rurais não se constitui um 

problema específico do Brasil, mas de outros espaços geográficos, uma vez que o desenho 

de políticas de desenvolvimento rural dos países da região latino americana e do Caribe, 

com poucas exceções, não se tem integrado nem considerado adequadamente as mulheres 

(Arriagada, 1991). E quando as instituições se comprometem com a sua inclusão não se 

tem, na prática, a garantia da sua ocorrência. Nesse sentido, 

                                                 
6 O Programa Federal de Emergência de Seca implantado na região semi-árida nordestina em 1998 
teve, a exemplo de Programas anteriores, postura omissa quanto à equidade social entre homens e 
mulheres agricultores (as) afetados (as) por esse desastre natural (Melo, 2002). 
7 Este Programa criado no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Agrário recebe financiamento do 
CIDA e atua na zona semi-árida do Nordeste nos estados:  Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e 
Pernambuco.   
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... a nível internacional, governamental e não-governamental há um 

aparente acordo com o enfoque as mulheres e o desenvolvimento... 

Isto não significa, necessariamente, que o gênero tenha sido 

incorporado satisfatoriamente na ampla variedade de disciplinas de 

planejamento preocupadas com a vida das comunidades pobres dos 

países do Terceiro Mundo... minha experiência pessoal... tem me 

levado à convicção de que as mulheres estarão sempre 

marginalizadas da teoria e da prática do planejamento a menos que 

as preocupações teóricas feministas sejam adequadamente 

incorporadas dentro de um marco de planejamento de gênero, 

reconhecido como um enfoque específico de planejamento em si 

mesmo (Moser, 1991:58-59). 

As desigualdades de gênero, neste contexto, são praticadas de maneira implícita via 

mecanismos quase sempre sutis de ordem legal, cultural, político ou estrutural. Estas 

políticas se não impedem, dificultam a participação da mulher, com resultados favoráveis ao 

masculino que aparece no cenário como beneficiário principal ou exclusivo do processo. Ao 

contrário, se as políticas incorporam homens e mulheres, se amplia para a mulher o leque 

de possibilidades de participação do processo produtivo e das atividades políticas, inclusive 

as eletivas. 

No Pronaf a ausência da abordagem de gênero reflete também a negação da 

existência da mulher da roça, sua condição de agricultora, sua contribuição na produção 

familiar8, sua participação como membro efetivo desse modo social de produção, eixo do 

Programa. Ela, ao contrário, é sempre considerada no âmbito dos programas de 

desenvolvimento rural conjuntamente com os filhos, pois cabe ao homem a representação 

da família por ser, o agricultor, o produtor rural, o chefe da família. Neste sentido existe uma 

tendência dos Programas em privilegiar a organização familiar e seu projeto estratégico, 

subsumindo integralmente as mulheres como atores sociais (Lobo, 1992). É a partir dessa e 

de outras situações vivenciadas pela mulher que Moser (1991), uma das principais 

proponentes do planejamento com a Perspectiva de Gênero ou Gênero e Desenvolvimento 

(Machado, 1999), justifica a importância da inclusão de gênero. Para a autora homens e 

mulheres têm diferentes necessidades que precisam ser consideradas pelo planejamento, 

separadamente. 

                                                 
8As mulheres têm um desempenho importante na agricultura familiar. Elas são as maiores 
responsáveis pela produção de alimentos de subsistência gerados na agricultura familiar em várias 
partes do mundo. Na África elas cultivam 80% dos alimentos destinados ao consumo familiar... na 
América Latina e no Caribe são responsáveis por 50% dessa produção (Jacobson, 1994).   
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A predominância da figura masculina no Pronaf é uma realidade desde a primeira 

instância do Programa9. Não se quer afirmar com isto que se a realidade fosse contrária, 

com as equipes formadas principalmente por mulheres se teria garantido a contemplação de 

gênero. Mas sua representação nas tomadas de decisão significaria, no mínimo, a 

visibilidade e a possibilidade do seu reconhecimento como sujeito do processo social. 

Associada a predominância masculina, os técnicos responsáveis pelo Programa, 

demonstraram pouca sensibilidade com a questão de gênero pois pensaram, desenharam e 

executaram suas ações no masculino. Responsáveis pela sua operacionalização acreditam, 

no entanto, haver incorporado gênero por não proibir a inserção da mulher. 

Se não há impedimento legal da inserção da agricultora familiar no Pronaf, o que se 

confirma tanto no seu regimento quanto na prática, também não existiu a perspectiva de 

gênero nas suas linhas de ação. A efetivação da perspectiva de gênero, reconheceria a 

mulher como agricultora, destinando de forma específica a ela o acesso ao crédito rural, por 

exemplo. O acesso da mulher agricultora a recursos financeiros significa dar visibilidade a 

sua participação na produção agrícola familiar. Porém considerando as necessidades 

práticas de gênero definidas por Moser (1991) e Young (1991), o Pronaf atende a mulher. 

As autoras consideram as necessidades a partir da divisão sexual do trabalho que supõe 

que dentro da casa a mulher tem a responsabilidade de desempenhar as atividades 

relacionadas ao trabalho doméstico que incluem a educação dos filhos, cuidados com os 

familiares, a manutenção da casa e também das redes familiares e serviços para a 

comunidade, assim como participar do trabalho remunerado. O Programa atende as 

necessidades de gênero quando acata demandas dos agricultores familiares relacionadas 

ao espaço da casa e, portanto, a mulher. 

O Pronaf porém deixou de atender os interesses estratégicos de gênero (Young, 

1991) que diferentemente das necessidades básicas significa conscientização das mulheres 

acerca das desigualdades sociais de gênero como imposições sociais e portanto suscetíveis 

a mudanças, e não como herança genética. Neste sentido não foi incluído no Programa o 

projeto de instrumentalizar a mulher agricultora para que ela pudesse resolver seus próprios 

problemas em relação à dominação masculina. Na superação dos problemas de gênero o 

empoderamento poderia ser um dos instrumentos adotados pela mulher trabalhada, de 

forma coletiva com outras mulheres, para atingir relações sociais mais igualitárias de 

gênero. O enfoque do empoderamento (Moser, 1991) reconhece as desigualdades entre 

homens e mulheres e situa as origens na subordinação das mulheres na família. O 

                                                 
9 Vale lembrar que o Pronaf se constituindo num Programa, não se apresenta através de uma 
estrutura física para funcionar. Os cargos técnicos dos órgãos que participam do Pronaf, do mesmo 
modo que os Conselhos, seja nas esferas federal, estadual e municipal, são exercidos, na maioria, por 
homens. 
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empoderamento (Machado, 1999) foi colocado pelo Programme of Action of the 

Governamental of Índia Policy on Educacion (1986): 

A mulher se empodera através de uma reflexão e tomada de decisão 

coletiva. Os parâmetros do empoderamento são construções de uma 

auto-imagem positiva, autoconfiança, desenvolvimento da capacidade 

de se pensar criticamente, construção de coesão de grupo e incentivo 

a decisão e ação (apud, Young, 1993: 158). 

Na linha referente à infra-estrutura as obras e serviços são realizados a partir das 

demandas dos agricultores (as) familiares dos municípios participantes do Programa. As 

demandas solicitadas são inicialmente levantadas nas comunidades rurais através das 

organizações sociais que, na sua maioria, são formadas e presididas por homens. As 

mulheres quando participam das reuniões não apresentam demandas específicas 

relacionadas ao seu trabalho na agricultura, mas dirigidas às necessidades imediatas da 

família e ligadas à esfera doméstica como: construção de cisternas, poços, banheiros e 

casinhas sanitárias. Os agricultores embora demandem estas obras, a prioridade deles é 

para aquelas relacionadas à produção agrícola como: armazém para guardar a produção e 

estradas para o escoamento da produção. A escolha apresentada pelos agricultores reflete 

a divisão sexual do trabalho com espaços de trabalho para homens e mulheres, socialmente 

construídos. As mulheres cientes da responsabilidade do espaço doméstico além de 

escolherem obras relacionadas ao espaço privado também assumem a execução das 

mesmas quando o marido não se interessa em executá-as. 

A linha de ação do Pronaf referente à capacitação, do mesmo modo que a da infra-

estrutura, não contemplou a perspectiva de gênero. Esta ação ao mesmo tempo se 

apresenta limitada quanto ao público atendido, uma vez que tem se voltado praticamente 

para a capacitação dos Conselhos Municipais através de cursos de capacitação em gestão 

social para conselheiros. Os cursos tinham por objetivo habilitar os conselheiros para que 

eles tivessem mais influências nas decisões comunitárias e na fiscalização de obras e 

serviços realizados pelo Pronaf. Nestes cursos foram debatidos temas como: importância da 

agricultura familiar, o desenvolvimento local, a construção de planos de trabalho, conceito 

do Pronaf e os efeitos da gestão social nos conselhos municipais. Porém a questão de 

gênero não fez parte das preocupações, demonstrando a desconsideração do Programa 

com as desigualdades sociais entre homens e mulheres na agricultura familiar. 

De forma análoga, a linha de crédito, não incorporou gênero, pelo menos no início de 

sua criação. O Pronaf, como outros programas sociais, apresentou no decorrer do processo 

modificações para alcançar melhor desempenho ou para melhor se adaptar a realidade 

local. Neste sentido incluiu a questão de gênero por pressão dos movimentos de mulheres 
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(Pronaf, 2002). A partir dessa pressão o Ministério do Desenvolvimento Agrário determinou 

sua inclusão. Tal decisão faz parte do Programa de Ações Afirmativas do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário – MDA/INCRA. O documento baixado pelo ministro, Portaria n. 

121 de 22 de maio de 2001, foi publicado no Diário Oficial, facilita o acesso para mulheres 

agricultoras rurais aos recursos de crédito do Pronaf. A incorporação da mulher no Pronaf 

através do sistema de cotas na linha de crédito significaria um salto qualitativo dado pelo 

Estado no tratamento à questão de gênero se tivesse sido de fato implantado. A decisão do 

Ministro parece ter ficado somente no documento pois, o desconhecimento da medida era 

quase generalizado pelas mulheres agricultoras. Não somente por elas, mas pelos 

representantes das organizações governamentais que atuam na operacionalização do 

Programa, assim como dos representantes do movimento sindical, do movimento 

organizado da sociedade civil e até das agências bancárias responsáveis pela linha de 

crédito. Essa realidade traduz a pouca importância que as políticas públicas brasileiras 

dirigidas ao setor agrícola dão a problemática que envolve a questão de gênero. Apesar 

disso, a mulher agricultora participa da linha de crédito do Programa, embora sua 

participação seja significativamente inferior a do homem. Além disso, deve-se ressaltar que 

o Pronaf tem constituído a primeira experiência de empréstimo bancário para a maioria das 

agricultoras da região semi-árida do Nordeste. 

A participação da mulher no crédito rural do Pronaf ocorre quase sempre por 

determinação do homem o que reforça a idéia de que o poder de decisão é masculino e que 

a figura do patriarca na unidade doméstica, ainda é fortemente presente na área rural. Com 

isso não se quer negar indícios de mudanças sociais presentes nas relações sociais de 

gênero e também explicar as desigualdades de forma única e congelada, mas pensar o 

patriarcado de forma desnaturalizada mostrando seu engendramento social e cultural como 

uma forma de dominação (Saffioti,1987). 

 A inserção da mulher no Programa acontece em grande parte por “concessão” do 

homem. Tal concessão ocorre em decorrência do baixo valor do empréstimo, o caso do tipo 

B, cujo valor é de R$500,0010. Transferido o empréstimo para mulher o homem fica livre 

para efetivar outros empréstimos financeiramente mais vantajosos, além de deixá-lo com o 

tempo livre para realizar as atividades agrícolas e outras atividades produtivas, já que a 

burocracia bancária demanda tempo na preparação da documentação exigida para 

liberação do crédito. Para lidar com essa “perda de tempo”, o homem reforça o estereótipo 

de gênero de que a mulher é mais paciente, permitindo que ela o substitua na realização do 

crédito. 

                                                 
10 As opções oferecidas ao agricultor (a) para aplicação do crédito Pronaf B: caprinos, ovinos, junta de 
garrotes ou matriz de ovino.     
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Quando o crédito solicitado é de valor maior, como acontece com os empréstimos do 

grupo D, a participação da mulher no PRONAF ocorre, não por indicação do marido, mas 

por ela deter o título da terra, geralmente herdada dos pais11. Entretanto é com pouca 

freqüência que isso acontece porque a herança da terra é geralmente masculina (Teixeira, 

1994); Woortmann,(1995). A herança da terra para os agricultores familiares está articulada 

com a escolha do sucessor, aquele que assegura a continuidade da exploração da terra, isto 

é, o homem (Carneiro, 2001). Apesar de ser o homem o eleito para herdar a terra, a mulher 

em quantidade menor que seus irmãos recebe a herança. O repasse da terra para mulher 

acontece sobretudo se o marido também trabalha na roça. Ciente desse direito de herança 

ela se anuncia, quando indagada sobre a posse da propriedade, como proprietária mesmo 

quando a terra ainda está registrada no nome do pai, do sogro, do marido. 

A dívida bancária dos agricultores familiares se constitui num problema comum para 

essa categoria de produtores rurais. Porém as mulheres agricultoras conseguem, mais do 

que os homens agricultores, saldar compromissos com os agentes financeiros, conforme 

relato de uma mulher agricultora: 

 Já tirei um empréstimo pelo Provape (Programa oficial) em 1995. 

Meu marido também tirou o mesmo crédito nessa época. Eu paguei 

meu empréstimo, já faz dois anos e meu marido ainda não pagou o 

dele. O dinheiro era para aplicar na roça e no final o tanto que lucrei 

não deu para pagar o dinheiro de uma só vez como eu queria mas, 

paguei. Para pagar o Banco tirei o dinheiro dando dia de serviço nas 

roças do outros. Meu marido até hoje não pagou esse dinheiro e ele 

tem o ganho dele porque trabalha na cidade passando bicho (Banca 

de Jogo). Hoje o Banco vê que a mulher paga melhor do que o 

homem. Antes ele botava muita barreira para a mulher fazer 

empréstimo mas hoje não. A mulher se preocupa mais de pagar o 

empréstimo do que o homem. 

A responsabilidade assumida pela mulher agricultora de saldar a dívida com o Banco 

começa no momento em que o empréstimo é liberado. Nessa ocasião, a preocupação em 

saldar a dívida já toma conta das mulheres. Muitas delas começam a se preparar para o 

pagamento do empréstimo, reservando no Banco parte do empréstimo solicitado caso 

possuam conta bancária ou outra pessoa da família. Em caso de inexistência da conta, a 

                                                 
11 O fato da terra está no nome da mulher não impede que o cônjuge faça o empréstimo no nome 
dele. Porém, segundo informação prestada por técnico do Banco responsável pela operação de crédito 
do Pronaf , o motivo principal é: não sendo casado oficialmente o homem precisaria de uma 
declaração por escrito de pessoas conhecidas testemunhando sua convivência com a mulher. Diante 
da burocracia a opção do homem é que o empréstimo seja realizado em nome da  companheira, a 
proprietária do imóvel. 
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reserva do dinheiro é guardada em casa. A adimplência da mulher em relação ao homem é 

também confirmada por representante da agência bancária que assim se expressa: 

A mulher sempre é melhor pagadora do crédito do que o homem. No 

crédito do PRONAF até agora nenhuma mulher está devendo ao 

Banco... 

A mulher agricultora familiar mesmo sabendo honrar mais do que o homem o 

compromisso com o Banco, é o homem quem representa a prioridade dos programas de 

crédito rural. Desse modo, na linha de crédito do Pronaf as mulheres agricultoras 

representam 16% do total de beneficiados do Programa. Dessas mulheres, 78% participam 

do crédito do tipo B, o de menor financiamento do Programa, enquanto 9% participam do 

empréstimo acima dos R$500,00. A participação inferior das mulheres agricultoras no 

crédito rural acontece pelas condições desiguais de gênero impostas ao feminino. 

O fato da mulher agricultora mais do que o homem respeitar o compromisso com o 

Banco pode indicar certa cautela delas de serem expostas como desonestas e sofrer as 

conseqüências jurídicas de uma dívida contraída. Além de jurídicas, também sociais, pois 

como aponta o senso comum o homem que deve é chamado simplesmente de “caloteiro” 

enquanto que a mulher é chamada de “mulher caloteira”. As mulheres também procuram 

honrar o espaço público dos negócios que tradicionalmente é masculino. 

A mulher agricultora também demonstrara autoconfiança em pagar as dívidas 

contraídas e por isso não teme fazer empréstimo bancário. 

Participar do crédito rural considerado tradicionalmente como “negócio de homem” 

representa para o agricultor familiar um temor porque a transação bancária ou “negócio com 

o Banco” envolve o maior bem que ele possui que é a terra. No entanto, a mulher agricultora 

familiar que historicamente não participa do crédito rural por ser “negócio de homem”, do 

mesmo modo que é o negócio de homem a comercialização da produção agrícola na feira 

como constatou Garcia Jr. (1989), ao participar do crédito do Pronaf, de modo geral, não 

temia saldar a dívida bancária contraída mesmo quando esta constituía a primeira 

experiência de empréstimo no Banco. A autoconfiança da agricultora acontece porque ela, 

mesmo não se envolvendo diretamente com a compra dos animais que motivou o crédito 

(aplicação do crédito B, modalidade em que a mulher tem maior acesso no Pronaf), pois no 

geral o marido se encarrega de realizar o negócio, participa do planejamento e acompanha 

a aplicação dos recursos. Para garantir o compromisso assumido, a mulher de forma 

preventiva, no ato do recebimento do empréstimo não retira o total dos recursos disponíveis 

iniciando o processo de reposição do valor solicitado, como mencionado anteriormente. 

Além disso, sendo um empréstimo de baixo valor, a mulher garante o pagamento da dívida 

com os proventos da aposentadoria, caso possua, da criação de galinhas e de parte da 
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criação dos animais adquiridos para saldar a dívida bancária. Porém maior número dos 

animais comprados permaneceu com a família da agricultora. 

Fica evidenciado a partir das condições de participação da mulher no crédito do 

PRONAF que elementos tradicionais estão presentes na organização social rural do 

município pesquisado. O modelo social que mantém elementos tradicionais, o passado e os 

símbolos produzidos são valorizados pela sociedade porque são criados a partir das 

experiências das gerações que se encarregam de reproduzi-los. Porém, essa realidade 

tradicional não se mantém intacta, ela sofre alterações ou se esgarça, promovidas pelas 

novas gerações que se formam, embora ela sempre ofereça resistência (Giddens, 1991). 

Para esse autor quando ocorre a transição entre o velho (tradicional) e o novo (moderno) 

acontece o ‘deslocamento’ das relações sociais que ele denomina de desencaixe. 

As relações sociais de gênero na agricultura familiar em Afogados da Ingazeira 

apontam para permanências e modificações. Permanência pode ser percebida quando o 

homem é o responsável pelos “negócios” da agricultura, como, por exemplo, venda da 

produção e empréstimo bancário, mesmo quando a mulher de fato é a responsável pela 

geração da produção e adquiri o crédito bancário. Neste caso a mulher reproduz a situação 

de desigualdade ao reconhecer no homem a capacidade de lidar com a esfera pública, sob 

alegação de sua inexperiência no ramo e até incompetência para realizar a atividade de 

comercialização. Apesar disso, o fato da mulher participar do crédito rural marcando 

presença em espaços públicos para efetivar o empréstimo mesmo que, na maioria das 

vezes, por decisão do homem (desinteressado ou impossibilitado de faze-lo indicou a 

mulher para garantir o direito ao empréstimo concedido pelo Pronaf à família) significa sinal 

de mudança nas relações de gênero. 
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