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Resumo: Dentre as atividades de fortalecimento da agricultura familiar, o papel que as
mulheres desempenham, são fundamentais para o satisfatório crescimento de uma
propriedade. Analisando que as ações praticadas por elas, consolidam o trabalho agrícola,
compõem uma parte significativa de renda e serve de suporte para demais ações, as
mulheres significam no contexto rural, executoras de duas linhas de ação: são “donas de
casa”, desempenhando os trabalhos domésticos que digam-se fundamentais para o restante
das ações considerando que o ato de cozinhar resulta na alimentação dos membros da
família; e também por executarem tarefas até então consideradas pequenas como cuidar do
quintal, alimentar as galinhas, colher os ovos caipira ou cuidar de uma pequena horta, que
também resultam na geração de renda familiar complementar, e acrescenta vários fatores
como a segurança alimentar e nutricional, técnicas para produção agroecológica e produção
de culturas ciclo curto com rápido retorno financeiro. Existe ainda um tabu para o trabalho
realizado pelas mulheres, porém com o passar do tempo, ações, projetos e até políticas
específicas para mulheres foram debatidas e estão sendo executadas satisfatoriamente. Em
questão, dentre as metas do projeto REDE ATER Cariri, executado em parceria entre quatro
(4) instituições não governamentais, dentre elas a Fundação Francisco de Lima Botelho que
atuou nos municípios de Barbalha, Granjeiro, Farias Brito, Missão Velha e Jardim (município
onde tem sua sede), levou ATER a grupos de mulheres em cada município atendido,
através da realização de cinco (5) oficinas de trabalho para planejamento de atividades,
cinco (5) cursos de capacitação e um (1) seminário regional sobre ATER para mulheres
rurais, com oitenta participantes. Foram executados cursos e oficinas de artesanato de
palha e de materiais recicláveis ou reutilizáveis como garrafas de plástico - peti, cabos de
madeira, e retalhos de tecidos que não serviriam para outras atividades, em cada município
com a participação de quarenta mulheres, e um seminário territorial enfocando a importância
das mulheres rurais no contexto familiar, explicações sobre as linhas de ATER específicas
para mulheres, políticas públicas e como podem ser amplamente utilizadas nas atividades
femininas de mulheres rurais dentro dessa nova temática. Nas reuniões, o acesso a
Políticas Públicas para Mulheres foi uma das pautas mais debatidas, onde as mulheres
presentes ressaltaram a importância de programas que trabalham a saúde da mulher,
temáticas sobre linhas de crédito específicas, e principalmente para inclusão da mulher no
âmbito produtivo e o reconhecimento deste por parte da sociedade. A agricultura familiar no
Cariri cearense vem mostrando seu potencial, tanto em valores da produção, quanto em
inclusão social com pessoas ocupadas com atividades significantes. Nesse sentido, na
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aplicação de metas em projetos de ATER voltadas especificamente para Mulheres,
podemos observar o empenho e desempenho desse braço forte, que é a mulher, na
utilização de alternativas para geração de renda em apoio a suas famílias, pois possuem um
olhar direcionado ao bem estar familiar, assim como da utilização de produtos recicláveis ou
reutilizáveis, que podemos observar através das oficinas de elaboração de artesanatos,
lançando um importante serviço ambiental na reciclagem de materiais, consequentemente a
redução de emissão de lixo no ambiente.

Palavras chaves: Reciclagem ou reutilização; mulheres rurais; renda alternativa.

Abstract: Among the activities to strengthen family farming, the role that women play, they
are essential to the satisfactory growth of a property. Analyzing the actions taken by them,
consolidate agricultural work, make up a significant portion of income and serves as a
support for other actions, women mean in the rural context, executing two lines of action:
they are "housewives”, performing the works Domestic say is critical to the rest of the shares
considering that the act of cooking results in the power of family members; and also perform
tasks previously considered minor as taking care of the yard, feed the chickens, collect the
eggs redneck or caring for a small vegetable garden, which also result in the generation of
additional household income, and adds a number of factors such as food and nutrition
security, techniques for agroecological production and production of short-cycle crops with
fast payback. There is still a taboo for the work done by women, but over time, actions,
projects and even specific policies for women were discussed and are being executed
satisfactorily. At issue, among the project goals ATER NETWORK Cariri implemented in
partnership between four (4) non-governmental institutions, among them Francisco de Lima
Botelho Foundation who served in the municipalities of Barbalha, Granjeiro, Farias Brito,
Missão Velha e Jardim (municipality which has its headquarters), led ATER the women's
groups in each municipality served by conducting five (5) workshops for planning activities,
five (5) training courses and one (1) regional seminar on ATER to rural women, eighty
participants. They were executed courses and straw craft workshops and recyclable or
reusable materials as peti bottles, wooden handles, and scraps of fabric that are being used
for other activities in each municipality with the participation of forty women, and a territorial
seminar focusing on the importance of rural women in the family context, explanations on the
lines of specific ATER for women, public policies and how they can be widely used in women
of rural women activities within this new theme. At the meetings, access to Public Policies for
Women was one of the most debated agendas, where women present stressed the
importance of programs that work to women's health issues on specific lines of credit,
especially for inclusion of women in the productive scope and the recognition of this by
society. Family farms in Ceará/Cariri has shown its potential, both in production values, as in
social inclusion with people busy with meaningful activities. In this sense, the application
targets in ATER projects aimed specifically at women, we can see the commitment and
performance of this strong arm, that is the woman, using alternatives to generate income to
support their families because they have a targeted look the family welfare, as well as the
use of recyclable or reusable products, which can be seen through the development of crafts
workshops, launching an important environmental service in the recycling of materials, thus
reducing emission of waste into the environment.
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Contexto

As atividades ocorreram no Semi Árido Nordestino, estado do Ceará, abrangendo
cinco municípios que se digam Barbalha, Granjeiro, Farias Brito, Missão Velha e
Jardim.
A meta do trabalho, “ATER para Mulheres Rurais”, faz parte das metas de execução
do “Projeto Rede ATER”, que foi realizado nos anos de 2008 a 2010, por quatro
instituições parceiras subdividindo as metas e temáticas do projeto global. Junto a
essas instituições, a Fundação Francisco de Lima Botelho – FFLB desempenhou um
papel de extensão, capacitação, difusão do conhecimento e prospecção social com
os grupos de mulheres rurais, que participaram de todas as atividades referentes
aos objetivos da meta, que foram: realização de oficinas de planejamento de
atividades, realização de oficinas de capacitações para mulheres rurais, e realização
de Seminário de políticas públicas para mulheres.
Descrição da experiência
Foram aplicadas três metodologias coletivas para contemplar a meta “ATER para
Mulheres rurais”, conforme tabela abaixo. Essas metodologias foram escolhidas por
respeitar a escolha democrática pelo grupo e permitir a realização de palestras
temáticas da agroecologia, seguidas de debate e elaboração de matrizes
participativas de demandas escolhidas pelas participantes.
A seleção das mulheres ocorreu através de contato com as comunidades e/ou
associações existentes nos cinco municípios, e que tinham grupos de mulheres da
agricultura familiar organizadas. Inicialmente foi apresentado o projeto e suas metas,
e uma palestra seguida de debate explicando a abordagem agroecológica para
determinação dos temas que serão escolhidos pelas mulheres. Na sequência foram
marcadas as datas das oficinas para diagnóstico e planejamento de atividades.
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Durante as oficinas, foram aplicadas dinâmicas de grupo para identificar as
demandas por capacitação e escolher qual a temática para cursos/ oficina de
capacitação; e dentro da mesma demanda, as temáticas que foram pautadas e não
foram escolhidas para ser o tema das oficinas de capacitação, foram direcionadas
para compor a programação das mesas redondas de diálogos do Seminário
Regional sobre ATER para Mulheres.
As oficinas foram realizadas uma em cada município, atendendo assim os cinco
municípios citados no projeto. No município de Jardim é onde está localizada a sede
da Fundação, foi realizada a atividade “Seminário sobre ATER para mulheres
rurais”, e caracterizou o fechamento dos objetivos e execução da referida meta.
Tabela 01: Painel da meta “ATER para Mulheres Rurais”, identificando qualitativos e
quantitativos de seus três eixos objetivos, e período em que foram realizados.
Meta

X
X.1
X.2
X.3

Descrição

Indicador Físico
Unidade Quant

Duração (mm/aa)
Início
Término

Beneficiários
Tipo
Quant

ATER para mulheres rurais
Oficina para Diagnóstico e
Planejamento das Atividades
Seminário Regional Sobre ATER
para Mulheres Rurais
Curso de Pequena Duração para
Mulheres Rurais

Unidade

5

10/2008

02/2009

AF*

40

Unidade

1

01/2009

01/2009

AF/TE*

80

Unidade

5

02/2009

0420/09

AF

40

AF: Agricultor (a) Familiar
TE: Técnico (a).

Resultados
A participação das mulheres nas atividades gerais que uma família realiza no seu
cotidiano, está passando por um processo de transição do serviço doméstico que dá
suporte a família, e passa a compor atividades de geração de renda. Mas é esse
processo de geração de renda e atuação do papel feminino tem caracterizado a
construção do conhecimento agroecológico e sua abordagem dentro das práticas
alternativas junto ao trabalho “tradicional” da família.
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As oficinas de planejamento foram de fundamental importância para organização e
definição das ações. A ferramenta metodológica de diagnóstico e planejamento junto
com a comunidade promoveu um diferencial que favoreceu a participação e
aceitação

das mulheres

nas

capacitações,

considerando

que

a

temática

“Artesanatos”, agradou e favoreceu os grupos de mulheres.
Na realização das ações de capacitação através da metodologia de oficinas em
artesanato de palha e outros materiais (recicláveis ou reutilizáveis), observamos dois
importantes aspectos para conhecimento agroecológico: um relacionado a
reciclagem e reutilização de materiais que seriam dispensados na forma de lixo,
oferecendo um risco ambiental crescente nas comunidades rurais que não dispõem
de coleta, que são a poluição pelo acúmulo ou as práticas de queimadas do lixo. O
outro aspecto foi a transformação desses materiais em produtos úteis e passivos de
comercialização que auxiliam na composição da renda da família.
A utilização de seminários, como metodologia de abordagem coletiva para difusão
da informação, também atingiu os objetivos esperados, foi possível direcionar
debates aos temas de interesse, realizando um nivelamento de informação e
estimulando as participantes para inclusão social e reconhecimento. Também
observamos o entusiasmo e união dos grupos de mulheres de mesmas
comunidades para as possibilidades de desempenharem futuramente, trabalhos
coletivos de produção e comercialização de artesanatos, entre outros.
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