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RESUMO  

 

AGUIAR, C. C. Mulheres no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf): análise do acesso ao programa a partir de uma perspectiva de gênero e da 

percepção de agricultoras familiares. 2016. 189p. Dissertação (Mestrado) “ Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

O objetivo do trabalho é analisar o acesso das mulheres ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), partindo de uma perspectiva de gênero e da 

percepção de agricultoras familiares. Para isso, foram utilizados como fontes de dados a 

pesquisa bibliográfica, documentos e outros dados secundários, além de dados primários 

levantados diretamente pela pesquisadora por meio de entrevistas realizadas com agricultoras 

familiares de Coração de Jesus, em Minas Gerais. O desenvolvimento do trabalha utiliza 

como principais marcos teóricos a discussão sobre a categoria agricultura familiar e sua 

relação com a categoria campesinato, e discussões sobre direito e gênero. Além disso, utiliza a 

teoria crítica feminista do direito como marco teórico-metodológico. Os objetivos específicos 

do trabalho voltaram-se para: a) a compreensão das demandas políticas da agricultura familiar 

brasileira e consequente criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) e suas modificações; b) o debate do papel das mulheres no meio rural e na 

agricultura familiar e sua condição de sujeito de direito e de políticas públicas; c) a análise da 

percepção das agricultoras familiares sobre o Pronaf e o acesso das mulheres a esse programa. 

Os resultados encontrados mostraram que, além das mulheres ainda terem acesso ao Pronaf 

em números muito inferiores que o dos homens “ em número de contratos e, principalmente, 

em valor concedido “, muitas vezes elas são beneficiárias passivas do Programa, pois 

contratam o crédito em seu nome, mas são homens da unidade familiar que têm o poder de 

decisão e de direção sobre as atividades. Isso decorre, sobretudo, da divisão sexual do 

trabalho, fruto das relações de gênero que permeiam a agricultura familiar e invisibilizam o 

trabalho das mulheres. 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Política agrícola. Pronaf. Gênero. Mulheres. 
 
 

 

 

 



19 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho busca analisar o acesso das mulheres ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), partindo de uma perspectiva de gênero e 

também da percepção de agricultoras familiares entrevistadas na região de Coração de Jesus, 

no Estado de Minas Gerais. 

A importância de se estudar a agricultura familiar está vinculada ao seu caráter 

estratégico para um desenvolvimento rural mais equitativo, pois ela tem um importante papel 

na luta pela erradicação da fome e da pobreza, na segurança alimentar das famílias 

agricultoras, e do país de modo geral, e na gestão dos recursos naturais.  

Por isso, a problemática da agricultura e do mundo rural está situada na convergência 

de problemas centrais que interessam a toda a sociedade e cuja resolução passa pelo 

reconhecimento dos sujeitos de direito que vivem no campo e pelo seu acesso assegurado aos 

bens e serviços necessários à vida (WANDERLEY, 2011, p. 131). 

No Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vinculadas à agricultura familiar (IBGE, 

2006) e seu fortalecimento depende substancialmente dos recursos a ela destinados, 

concedidos em forma de crédito rural ou investidos em assistência técnica, infraestrutura, 

facilitação da comercialização de produtos, programas de proteção social, educação e outros 

serviços básicos de cidadania. 

Há duas décadas o Pronaf vem se consolidando como peça fundamental da política 

agrícola brasileira e principal ação pública voltada à agricultura familiar. Diante de muitas 

controvérsias acerca da expressão institucionalizada para definir o público beneficiário, o 

Programa foi instituído após anos de luta de movimentos sociais ligados às trabalhadoras e 

trabalhadores rurais, que historicamente sempre foram deixados à margem da política 

agrícola.  

Dessa forma, surgiu com os propósitos de aumentar a capacidade produtiva, a geração 

de empregos e a melhoria de renda para a agricultura familiar, além do objetivo de corrigir o 

viés da concessão do crédito que favorecia a produção de maior porte. Criando, então, novas 

perspectivas de acesso de agricultoras e agricultores familiares ao crédito e às políticas 

públicas de modo geral, uma vez que constitui o centro de um arranjo institucional de 

diversos outros programas essenciais para seu funcionamento, como programas de assistência 

técnica e extensão rural, compras públicas, seguro rural, dentre outros. 
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Durante a evolução do Programa, muitas alterações foram sendo realizadas para tentar 

abarcar a heterogeneidade que compõe a agricultura familiar. Foram criadas novas faixas de 

renda, com condições de empréstimo diferenciadas, e novas linhas para buscar atender a 

grupos diversos e necessidades específicas, além da tentativa de incentivar práticas 

sustentáveis. Além do financiamento ter se estendido também a atividades que não são 

estritamente agrícolas, mas realizadas no âmbito da agricultura familiar. Não obstante todas as 

alterações e aumento da complexidade institucional do Pronaf, ainda hoje as mulheres não se 

encontram efetivamente incluídas nessa política pública, mesmo depois de mais de dez anos 

da criação de uma linha específica para elas.  

O homem é socialmente percebido como o modelo de ser humano, logo, as 

instituições respondem principalmente as necessidades e interesses masculinos e, no limite, as 

necessidades ou interesses que os homens creem que as mulheres têm. Assim como são os 

estudos, análises, pesquisas, narrações e propostas que tem como único foco a perspectiva 

masculina. Embora o façam a partir de uma suposta universalidade, objetividade, 

imparcialidade e neutralidade de gênero (FACIO; FRIES, 2005, p. 274), como se se tratasse 

bc sk_ ”l�m ncpqncargt_• (FACIO+ 1//8+ n- 078)- 

De modo contrário, o presente trabalho tem uma explícita perspectiva de gênero para 

analisar o acesso das mulheres ao Pronaf: utiliza marcos teóricos feministas, analisa a 

percepção das próprias mulheres e foi escrito por uma mulher “ ainda que de um lugar de fala 

acadêmico, e não daquele estudado pelo trabalho. Busca entender parte dos fatores que estão 

por trás das desigualdades às quais as mulheres são submetidas em relação aos homens, bem 

como discute a relevância das mulheres para o meio rural e a agricultura familiar. Pois não 

podemos falar em desenvolvimento sem questionar a necessidade de superar as desigualdades 

de gênero, o que passa pela necessidade de uma transformação no acesso aos bens “ como o 

crédito “ e ao poder (DEERE; LEÓN, 2002, p. 52), por meio do reconhecimento das mulheres 

como sujeito de direito e sujeito de políticas públicas. 

Assim, o trabalho busca responder ao problema de pesquisa: a partir de uma 

perspectiva de gênero, e considerando a percepção de agricultoras familiares, como ocorre o 

acesso das mulheres ao Pronaf?  

E tem como hipótese geral que o acesso das mulheres agricultoras familiares ao Pronaf 

é dificultado pelas relações de gênero dentro da unidade familiar, marcada pela divisão sexual 

do trabalho, assim como pela atuação das instituições relacionadas à operacionalização do 

Programa. 
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Os objetivos específicos do trabalho são: i) compreender as demandas políticas da 

agricultura familiar brasileira e a consequente criação do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e suas modificações; ii) debater o papel das 

mulheres no meio rural e na agricultura familiar e sua condição de sujeito de direito e de 

políticas públicas; iii) investigar a percepção das agricultoras familiares sobre o Pronaf e o 

acesso das mulheres a esse programa. 

 Trata-se de uma pesquisa sociojurídica, que, na concepção de Miracy Gustin e Maria 

Tereza Dias (2013, p. 22), é uma vertente de pesquisa jurídica que se propõe a compreender o 

fenômeno jurídico no ambiente social mais amplo, analisando o direito como variável 

dependente da sociedade. E que se preocupa com a facticidade do direito e com as relações 

contraditórias que o próprio direito estabelece com os demais campos: sociocultural, político e 

antropológico.  

 O desenvolvimento do trabalha utiliza como principais marcos teóricos a discussão 

sobre a categoria agricultura familiar e sua relação com a categoria campesinato, e discussões 

sobre direito e gênero. Além disso, utiliza a teoria crítica feminista do direito como marco 

teórico-metodológico, que perpassa o trabalho e é utilizado para a interpretação dos dados 

obtidos. 

Utilizamos como fontes de dados a pesquisa bibliográfica, documentos e outros dados 

secundários “ sobretudo dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Banco 

Central do Brasil e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de dados primários 

levantados diretamente pela pesquisadora por meio de entrevistas. E apontamos que a análise 

dos dados obtidos por meio das entrevistas em Coração de Jesus/MG não pode ser 

generalizada para toda a agricultura familiar brasileira, pois esta é marcada com acentuada 

diversidade inter e intrarregionais e, portanto, por diferentes contextos. 

Ressaltamos, ainda, que o trabalho tenta utilizar uma linguagem inclusiva, a qual nem 

sempre segue estritamente a norma culta gramatical, pois tem a intenção de dar maior 

visibilidade ao sujeito feminino. Ainda assim, não se tem a pretensão de achar que o trabalho 

atingiu a perfeição no seu intuito de inclusão, mas os esforços foram no sentido de fazer o 

melhor possível, tendo em vista que alterar completamente a linguagem à qual fomos 

socializadas é uma tarefa árdua. 

 A realização da pesquisa contou com o fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior e o trabalho está dividido em três capítulos, além desta 

introdução e da conclusão, buscando atender aos objetivos específicos expostos: o primeiro 

capítulo que se segue realiza uma breve caracterização histórica da política agrícola brasileira, 
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passando pelas demandas da produção familiar que culminaram na criação do Pronaf, 

abordando, ainda, as controvérsias conceituais sobre a expressão utilizada “ agricultura 

familiar “ e, então, traça um panorama sobre o próprio Pronaf. O capítulo 3 traz discussões 

sobre gênero, direito e políticas públicas, discutindo também as implicações das relações de 

gênero na agricultura familiar e, consequentemente, no acesso da mulher ao Pronaf. O 

capítulo 4 apresenta a análise dos dados obtidos por meio das entrevistas com agricultoras 

familiares, discutindo categorias relacionadas aos capítulos anteriores. 
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CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo do trabalho foi analisar a participação das mulheres na agricultura familiar, 

as formas como o Pronaf se dirige a elas e seu efetivo acesso ao Programa, a partir de uma 

perspectiva de gênero e também da percepção das agricultoras entrevistadas. 

O capítulo de discussão sobre o Pronaf e a categoria agricultura familiar permitiu 

compreender que esse Programa não nasceu simplemente da vontade do Estado, mas sim de 

décadas de mobilização dos movimentos sociais rurais pela inclusão da pequena produção 

familiar na política agrícola brasileira. 

Desse modo, apesar das críticas à categoria agricultura familiar, que foi 

institucionalizada pelo Programa de forma a congregar uma enorme diversidade de perfis da 

agricultura familiar, o Pronaf constitui a principal política voltada a mais de 13 milhões de 

agricultoras e agricultores para permitir a manutenção de suas atividades.  

A agricultura familiar é relevante para o desenvolvimento do país, seja pela 

expressividade do número de pessoas ocupadas na atividade, pela importância estratégica para 

a segurança alimentar e combate à pobreza rural, pelo refreamento do exôdo rural e por 

diversos outros fatores. 

O Programa ainda apresenta inúmeros problemas, como a concentração dos recursos 

em regiões onde a agricultura familiar é mais capitalizada e integrada aos mercados. Porém 

não se pode negar que cumpre um importante papel de garantir a segurança alimentar de áreas 

onde a agricultura familiar é marcada preponderantemente pela subsistência, como é o caso da 

região onde realizamos entrevistas com as mulheres. 

Outra grande limitação do Pronaf, que foi nosso principal foco de análise, é a 

ineficiente inclusão das mulheres agricultoras familiares, cujas necessidades específicas não 

foram diretamente incorporadas pela criação do Programa na década de 1990. 

Formalmente, as regras do Pronaf não impedem o acesso das mulheres, pelo contrário, 

até mesmo buscam incentivá-lo, sobretudo com a criação da linha Pronaf Mulher. Contudo, a 

política pública reproduz o discurso social do direito, marcado pela não neutralidade de 

gênero e pela reprodução do gênero.  

Desse modo, o acesso das mulheres ao crédito é influenciado por fatores que vão além 

da estrutura normativa do Programa, como as questões políticas e culturais e as práticas das 

instituições que o operacionalizam. Bem como pelas próprias relações de gênero presentes na 

unidade familiar, que é ainda é um espaço privilegiado de reprodução do patriarcado. 
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As relações de gênero nas sociedades patriarcais são compostas por hierarquias de 

poder que colocam as mulheres em uma posição subordinada aos homens. Isso se reflete na 

divisão sexual do trabalho, que estabelece que o lugar das mulheres é o espaço doméstico, 

voltado à reprodução, enquanto aos homens cabem os trabalhos produtivos e o acesso ao 

espaço público como “ único “ representante da família. 

Essa divisão sexual do trabalho, na agricultura familiar, faz com que o trabalho 

produtivo realizado pelas mulheres “ que muitas vezes é o mesmo que dos homens “ seja 

gltgqg`gjgx_bm c amlqgbcp_bm kcp_ ”_hsb_• _m afcdc b_ d_kƒjg_-  

A invisibilidade das agricultoras familiares é gerada também quando as políticas 

públicas têm como perspectiva de atuação o olhar da família como um bloco unitário, 

acreditando que ao beneficiar um dos membros todos os demais serão igualmente 

beneficiados. Entretanto, a dinâmica familiar faz com que esse benefício não ocorra da mesma 

forma. A família é composta por sujeitos diversos, que também possuem interesses e 

necessidades diversas, de acordo com seu gênero ou idade, por exemplo. 

Além disso, é problemático considerar que os únicos benefícios de um programa 

voltado à agricultura familiar sejam econômicos e possam ser mensurados considerando-se a 

família como um todo. Dizer que uma mulher é sujeito de direito e beneficiá-la por meio da 

política é ressignificar todo o discurso sobre esse sujeito, com implicações na autonomia de 

que ela dispõe ou passa a dispor nas relações familiares e na sociedade. 

Por isso, analisar a complexidade das relações de gênero e incluir a transversalidade de 

gênero em políticas públicas como o Pronaf envolve a compreensão de que as desigualdades 

entre os gêneros são social e historicamente construídas, e que nem sempre estão explícitas. 

Isso faz com que sejam necessárias estratégias diversificadas para alavancar mudanças. 

 A mera criação de uma linha específica para as mulheres, como o Pronaf Mulher, 

mostrou-se ineficiente a partir das entrevistas que realizamos. Nenhuma das mulheres, nem os 

agentes de instituições que operacionalizam o crédito, sabiam da existência dessa linha. 

Ademais, como demonstrou a percepção das agricultoras, muitas vezes o acesso delas ao 

Pronaf de modo geral é apenas formal, uma vez que realizado de acordo com decisões dos 

homens e mesmo para benefício direto destes. 

 Outra questão é a necessidade de avaliação do Pronaf sob uma perspectiva de gênero. 

Embora haja algumas coletâneas publicadas oficialmente pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário que tocam em questões importantes sobre a participação das mulheres a política 

voltada à agricultura familiar, são escassos os dados desagregados por gênero para avaliação 

do Pronaf, que permita claramente visibilizar as diferenças no acesso entre mulheres e 
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homens e pensar mecanismos para sua superação. 

 O trabalho confirmou parcialmente sua hipótese de que o acesso das mulheres 

agricultoras familiares ao Pronaf é dificultado pelas relações de gênero dentro da unidade 

familiar, marcada pela divisão sexual do trabalho. Pois não conseguiu identificar a influência 

das ações de instituições que operacionalizam o crédito. Além disso, não foi possível analisar 

questões interseccionais que se relacionam com as desigualdades de gênero. 

 De tal modo, deixamos algumas sugestões para trabalhos futuros o estudo do acesso 

das mulheres ao Pronaf e ao Pronaf Mulher. A primeira delas é pensar diferentes estratégias 

metodológicas que permitam analisar a atuação das instituições.  

Outra sugestão é a análise do acesso ao Pronaf por mulheres do Programa de Reforma 

Agrária e também por mulheres de outras regiões com características diferentes da região 

onde realizamos entrevistas, para que se verifique se as condições de acesso a essa linha “ 

sobretudo a questão da informação “ são influenciadas pela participação das mulheres em 

movimentos sociais, como o MST, e pela participação em cooperativas ou maior integração 

ao mercado. 

 Por fim, sugerimos a construção de estratégias para analisar questões interseccionais 

que afetam o acesso das mulheres ao Programa, o que demanda grande esforço para coleta de 

dados “ sobretudo porque não são disponibilizados pelas instituições que operacionalizam o 

Pronaf “ e análise, dada a complexidade da perspectiva interseccional. 
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