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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi fazer um diagnóstico da situação da mulher rural em 

projetos de assentamento na região de Goiás, com vistas a subsidiar políticas 

públicas de inclusão da mulher e na elaboração de metodologias de ATER e 

capacitações com formato e linguagem apropriados para mulheres rurais com o 

objetivo de fazer a inclusão social desta parcela da população na geração de 

renda. Para a realização de um estudo qualitativo e quantitativo, foram aplicados 

questionários com perguntas abertas e fechadas, onde a análise do discurso de 

atores sociais, por meio da técnica de analise de conteúdo. Os resultados 

socioeconômicos para os três assentamentos mostraram um deficiente 

desenvolvimento escolar que se deve à precária infraestrutura das escolas rurais, 

transportes escolares e qualidade das estradas. O acesso ao crédito é restrito por 

irregularidades ambientais. A maior parte dos beneficiários não se enquadra no 

perfil de agricultor familiar. Estes demonstram maior aptidão por pecuária e 

deficiência no controle e gestão da propriedade. As mulheres, em maioria, 

encontram-se acima dos 40 anos de idade. Há um expressivo envelhecimento 

populacional causado pela descontinuidade de crenças entre as gerações. As 

mulheres apresentam dificuldade no poder de decisão e tem preferencia a 

atividades voltadas ao lar, culinária, costura, e criação de pequenos animais, 

devido crenças de machismo e comportamentos submissos e subalternos. 

Reconhecem a importância da assistência técnica continuada para o sucesso da 

atividade agropecuária e de formas associativas e cooperativas para o 

fortalecimento da comunidade.  

 

 

Palavras-chave: agricultura familiar, gênero, diagnóstico, conteúdo, metodologia 
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ABSTRACT 

 
 
The aim of the study was to make a diagnosis of the situation of rural women in 

settlement projects in the region of Goiás, in order to support public policies for 

inclusion of women and the development of methodologies and capabilities with 

ATER format and language appropriate for rural women the goal of making the 

social inclusion of this portion of the population in income generation. To perform a 

qualitative and quantitative study, questionnaires with open and closed questions, 

where discourse analysis of social actors, through the technique of content 

analysis is employed and quite accurate especially when it comes to collecting 

indicators were applied assessment relevant to construction of measurement 

instruments of different social phenomena that involve both technologies such as 

conservation practices. Socioeconomic outcomes for the three settlements 

showed poor school performance is due to poor infrastructure in rural schools, 

school transport and road quality. Access to credit is restricted by environmental 

irregularities. Most beneficiaries do not fit the profile of family farmer. These show 

greater aptitude for farming and disability in the control and management of the 

property. Women, in majority, are over 40 years of age. There is a significant 

population aging caused by discontinuity of beliefs between generations. Women 

have difficulty with decision-making power and has preference to activities related 

to the home, cooking, sewing, and raising small animals, because of machismo 

beliefs and submissive and subordinate behaviors. Recognize the importance of 

continued service to the success of farming and associative and cooperative ways 

to strengthen the community. Working methodologies and focused on social 

development policies must cover behavioral and cognitive changes in all members 

of the community. There are more effective at work than strictly behavioral 

changes in training of manpower.  

 

 

Keywords: family farming, gender, diagnosis, content, methodology 

 
 



1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

As mulheres correspondem a quase metade da população rural. Perfazem 

47,9%, sendo que 66,4 % destas representam a distribuição das pessoas 

economicamente inativas. E dentre as mulheres ocupadas na agropecuária, salienta-

se que 77,9% estão na faixa de sem rendimento (IBGE, 2009).  

A participação da mulher no mercado ainda é muito tímida no contexto de 

empreendedoras, lideres e/ou cooperadas. Apesar de o agronegócio ser um setor 

em expansão, principalmente nas regiões de cerrados, as mulheres ainda estão na 

condição de “auxiliares”, seja no ambiente da formação ou da produção 

agropecuária. Essa não participação efetiva das mulheres como empreendedoras 

leva ao não reconhecimento (GUERRA & BONFIM, 2006). 

Desta forma, a organização das trabalhadoras estimula suas lideranças a 

pensar sobre as desigualdades de gênero, e, a partir desse olhar, as trabalhadoras 

começam a discutir sobre a invisibilidade do seu trabalho na agricultura familiar 

camponesa. As trabalhadoras rurais percebem que as atividades produtivas 

desenvolvidas no grupo familiar têm um significado econômico; não são 

simplesmente uma ajuda (SALES 2007). 

É importante o papel das mulheres como supridoras de trabalho na produção 

animal tradicional. Na maioria dos países do sul e sudeste asiático, as mulheres são 

responsáveis pela produção de frutas e verduras para a casa, pela cria das aves e 

pelo manejo do gado. No Paquistão as mulheres gastam entre um quinto e um 

quarto de sua jornada de trabalho em atividades relacionadas com produção animal 

(RIETHMULLER, 2001). Mulheres trabalhadoras rurais do Ceará produzem 

alimentos e garantem a subsistência da família, além de se ocuparem também com 

o plantio de ervas medicinais e com o artesanato. Suas atividades se confundem 

com os diversos espaços de trabalho; elas, ao mesmo tempo em que cuidam da 

casa, carregam água, cuidam também dos pequenos animais (galinhas, cabras e 

porcos) e das hortas (SALES, 2007). 

Nesta temática e visto que desenvolvimento local se apoia na ideia de que as 

localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, institucionais, 

ambientais e culturais, além de economias de escalas não exploradas, que 

constituem seu potencial de desenvolvimento (TRIVIÑOS, 2006), torna-se cada vez 

mais importante o empoderamento e fortalecimento da comunidade. Assim, 
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contempla valores como autonomia, democracia, dignidade da pessoa humana, 

solidariedade, equidade e respeito ao meio-ambiente (DALMINA et al., 2007; 

ZAPATA, 2004). 

A construção social de gênero varia em tempo e espaço, articulada a outros 

sistemas de relações de poder e dominação, como os de raça/etnia e classe social. 

Realidade vista como fruto da dinâmica das relações sociais, portanto passível de 

ser transformada. O uso da perspectiva de gênero, então, responde a duas 

finalidades: como categoria analítica, subsidia o exame da subordinação feminina; 

enquanto instrumento político, fomenta ações emancipatórias voltadas à equidade e 

à justiça social. Nesse âmbito, emerge a noção de transversalidade de gênero 

associada à de políticas públicas (PRÁ, 2003; CHERON & PRÁ, 2010)  

Por transversalidade de gênero nas políticas públicas entende-se a ideia de 

elaborar uma matriz que permita orientar uma nova visão de competências (políticas, 

institucionais e administrativas) e uma responsabilização dos agentes públicos em 

relação à superação das assimetrias de gênero, nas e entre as distintas esferas do 

governo. Esta transversalidade garantiria uma ação integrada e sustentável entre as 

diversas instâncias governamentais e, consequentemente, o aumento da eficácia 

das políticas públicas, assegurando uma governabilidade mais democrática e 

inclusiva em relação às mulheres (BANDEIRA, 2005). 

De acordo com MUTONE-SMITH (2011), duas formas de assegurar que as 

mulheres tenham acesso as novas oportunidades econômicas é, em primeiro lugar, 

usar a análise de gênero para ajudar a identificar aberturas e obstáculos e, em 

segundo lugar, assegurar que as mulheres tenham voz para falar por elas mesmas. 

A análise de gênero pode revelar as dificuldades e as barreiras específicas que tanto 

as mulheres quanto os homens têm de enfrentar ao se moverem ao longo da cadeia 

de valor ao acessarem os mercados e fazerem crescer os seus empreendimentos. 

A fim de melhorar o direcionamento de políticas públicas, com ênfase no 

familiar, é, primordialmente, necessário traçar o perfil deste segmento (GUILHOTO 

et  al. 2006). Neste sentido, no que se refere a estudo qualitativo, a análise de 

discurso de atores sociais, por meio da técnica de analise de conteúdo, é bastante 

empregada e precisa especialmente no que se refere ao levantamento de 

indicadores de avaliação, que nem sempre são encontrados na literatura e são 

relevantes para construção de instrumentos de mensuração dos diferentes 
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fenômenos sociais que envolvem tanto as tecnologias quanto as referidas práticas 

conservacionistas (SOUSA et al., 2009). 

Com o grande percentual de mulheres inativas economicamente e o 

exorbitante percentual de mulheres consideradas sem renda, torna-se importante a 

realização da análise do perfil das mulheres em discussão, com um potencial 

aproveitamento desse recurso humano ocioso para desenvolvimento da economia 

local. Poucos estudos, porém, foram realizados no sentido de análise do discurso 

destas mulheres, para melhor conhecer suas necessidades, anseios, dificuldades e 

limitações. Portanto acredita-se na importância de se fazer ouvi-las, para construir 

de forma participativa um modelo de execução de trabalho que as leve a atuar de 

forma efetiva no agronegócio familiar.  

 

2.  Paradigmas Agrários: Agricultura Familiar e Campesinato 

 

Faz-se necessária uma breve explanação conceitual dos paradigmas 

ideológicos que se encontram acerca do meio rural, visto que ao tentar compreender 

o comportamento dos indivíduos em estudo, devemos também salientar sua ideia do 

vinculo com a terra e seu papel perante a sociedade. 

 Portanto, dois termos têm alimentado, na atualidade, discussões na 

busca de uma definição aos personagens que ocupam o campo em produção de 

pequena escala: camponês e agricultura familiar.  Para BONI & BOSELTTI (2013), 

isto se deve porque a agricultura brasileira apresenta uma complexa divisão entre 

agricultores e produtores rurais como sendo um desdobramento das formas 

históricas de produção e ocupação do espaço agrícola. 

 

 

2.1 Teorias clássicas do camponês 

 

Quando falamos sobre autores que trouxeram a visão clássica do 

camponês, as definições mais utilizadas são as de CHAYANOV (1981), KAUTSKY 

(1980) e LÊNIM (1985).  

Os estudos surgiram da análise da sociedade frente ao sistema capitalista 

que se instalava; em especial a parcela populacional rural, denominada camponês 

que transcendia do sistema feudal.  
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KAUTSKY (1980) e LÊNIM (1985) pactuam da visão marxista, e sinalizam 

o desaparecimento do campesinato com o desenvolvimento do capitalismo. Para 

estes autores a necessidade de aquisição de capital pelos camponeses alterou a 

rotina de trabalho, os processos, objetivos e destinos da produção agrícola, 

consequentemente muitos camponeses se tornariam assalariados, seja das 

indústrias seja dos latifúndios que se formariam. Isso porque, para eles, a essência 

do desenvolvimento capitalista no campo consiste na formação de duas classes 

sociais antagônicas: a burguesia e o proletariado.  

Para KAUTSKY (1980) a presença do camponês no campo significava 

atraso social e econômico; e a reprodução do campesinato era resultado de um 

processo de auto-exploração que se aproximava a barbárie (FELÍCIO, 2006). Porém 

não prega o fim da pequena propriedade, mas a integração ao sistema capitalista no 

fornecimento de matéria prima a indústria, bem como mão-de-obra, ou ainda criando 

formas associativas e cooperativas, como possibilidade de sobrevivência. 

Já na concepção de CHAYANOV (1981), o camponês se trata de um 

grupo diferenciado, caracterizado por uma dinâmica específica que leva em conta a 

sobrevivência da família.  Nesta lógica, defende a manutenção e reprodução da 

unidade econômica camponesa, acreditando que a associação e cooperação dos 

mesmos tende ao seu fortalecimento, formando um modo de produção 

independente do capitalista. 

 

 

2.2 Conceitos de camponês e Agricultura familiar  

 

Ainda a luz dos clássicos citados anteriormente, no esforço de conceituar 

o camponês, CHAYANOV (1981) os define por três características principais: inter-

relação entre a organização da produção e as necessidades de consumo; o trabalho 

como familiar, não podendo ser analisado em termos de lucro; e a produção de bens 

de consumo, ou seja, de valores de uso e não de troca. 

Segundo SHANIM (1979), o campesinato é, ao mesmo tempo, uma 

classe social e um “mundo diferente”, que apresenta padrões de relações sociais 

distintos, como um modo de vida. 

O campesinato se caracteriza por uma organização social específica que 

ora serve aos interesses capitalistas, ora lhes é contraditória. O modo de vida 
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camponês apresenta simultaneamente uma relação de subordinação e 

estranhamento com a sociedade capitalista. Se, por um lado, o mercado domina o 

campesinato, por outro, ele não o organiza (TAUSSIG, 1980)  

Sua ética apresenta terra, trabalho e família como valores morais e 

categorias nucleantes intimamente relacionados entre si e tem como princípios 

organizatórios centrais a honra, a hierarquia e a reciprocidade. Ela fundamenta uma 

ordem moral de forte inspiração religiosa e tende a constituir uma ideologia 

tradicional oposta à ordem social da modernidade (WOORTMANN, 1990). 

Para Woortmann (1990), a campesinidade corresponde a uma qualidade 

encontrada em diferentes tempos e lugares, que expressa a importância de valores 

da ética camponesa para indivíduos ou grupos específicos; estes podem apresentar 

maior ou menor grau de campesinidade segundo sua trajetória. Também a história 

acrescenta sua dimensão da diversidade, pois inclusive “o mesmo” poderia não ser o 

mesmo em diferentes anos, décadas e séculos. Uma conceituação mais estrita do 

contexto social salientará tudo isso e ainda mais, pois, tomando alguns exemplos, 

significados semelhantes podem ser atribuídos a “um camponês” em diferentes 

períodos e sociedades (SHANIM, 2005). 

Já a concepção de agricultor familiar está associada à idéia de que são 

pequenos empresários do setor agrícola, ou seja, estando eles altamente integrados 

ao mercado e menos "selvagens" segundo a classificação de LAMARCHE (1993), 

são então os agricultores próximos do "modelo ideal" segundo a mesma 

classificação (BOMBARFI, 2003). LAMACHE (1993) considera algumas 

características indispensáveis para elaboração deste conceito:  

A exploração familiar, tal como a concebemos 

corresponde a uma unidade de produção agrícola onde 

propriedade e trabalho estão intimamente ligados à 

família. A interdependência desses três fatores no 

funcionamento da exploração engendra necessariamente 

noções mais abstratas e complexas, tais como a 

transmissão do patrimônio e a reprodução da exploração. 
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2.3 Agricultura familiar e o campesinato no Brasil 

 

Evidentemente, é preciso considerar, antes de tudo, que o “modelo 

original” do campesinato brasileiro reflete as particularidades dos processos sociais 

mais gerais, da própria história da agricultura brasileira, especialmente: o seu quadro 

colonial, que se perpetuou, como uma herança, após a independência nacional; a 

dominação econômica, social e política da grande propriedade; a marca da 

escravidão, e a existência de uma enorme fronteira de terras livres ou passíveis de 

serem ocupadas pela simples ocupação e posse. Neste contexto, a agricultura 

familiar sempre ocupou um lugar secundário e subalterno na sociedade brasileira 

(WANDERLEY,1999). 

Quando comparado ao campesinato de outros países, foi historicamente 

um setor "bloqueado", impossibilitado de desenvolver suas potencialidades enquanto 

forma social especifica de produção (WANDERLEY,1995)  

Assim, a história do campesinato no Brasil pode ser definida como o 

registro das lutas para conseguir um espaço próprio na economia e na sociedade. 

Interessa, portanto, saber, que condições ele encontra - estímulos ou obstáculos - e 

de que maneira os absorve ou os supera em sua trajetória. a construção de um 

espaço camponês se efetuou na maioria dos casos, sob o signo da precariedade 

estrutural, que o torna incapaz de desenvolver toda as potencialidades do próprio 

sistema clássico de produção e de vida social, diferenciando-o, portanto, da 

estrutura européia, antes considerada, capaz de fechar o círculo da subsistência 

(WANDERLEY,1999). 

No final dos anos 1970 e início dos anos 80, surgem novos movimentos 

sociais no campo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento dos 

Atingidos por Barragens, o Movimento das Mulheres Agricultoras, entre outros, que 

colocam em cena a problemática da distribuição de terras e a politica agrícola para 

os “pequenos produtores”. Usa-se menos o conceito de campesinato ou pequena 

produção e mais a caracterização de cada movimento social, como sem terra, 

assentado, pequenos agricultores. Mas é na virada do século que ocorre novamente 

uma adoção de conceito para designar esses agricultores, é a utilização do conceito 

de agricultura familiar (BONI, 2011) 

O termo agricultor familiar é introduzido no Brasil por duas vertentes, a 

acadêmica e a política. Na vertente acadêmica temos como principal base 
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introdutória o livro organizado por Hugues Lamarche “A agricultura familiar” (1993) e 

o estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

em 1996 e 2000, denominado “Novo Retrato da Agricultura Familiar: O Brasil 

Redescoberto”. Na vertente política temos a luta dos próprios agricultores 

incentivada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) 

e dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (BONI, 2011). 

Para FERNANDES (2002), no Brasil, nos últimos vinte anos, não foi o 

mercado que possibilitou a recriação do campesinato, mas sim a luta política 

desenvolvida por meio das ocupações de terra, que se tornou a principal forma de 

acesso à terra. Mas, os teóricos da agricultura familiar não têm referencial para 

compreender esse processo. Assim, ignoraram a parte essencial da formação dos 

camponeses brasileiros hoje: a luta pela terra. 

 

 

2.4 Agricultura familiar, campesinato e a questão de gênero 

 

São dois os paradigmas predominantes que norteiam as análises 

associativas em estudos sobre trabalho feminino: o da interdependência e o da 

divisão subalterna. O primeiro revela-se vinculado às sociedades rurais menos 

capitalizadas, ou seja, que conservam seu caráter camponês no fundamental. 

Elucidam a tradicionalidade de seus sistemas produtivos sustentados pela 

interdependência e complementaridade de trabalhos distintos realizados por 

mulheres e homens nas unidades. O segundo paradigma se sustenta na divisão 

sexualizada do trabalho, definida como o controle do homem sobre a capacidade da 

mulher com o objetivo de perpetuar o desigual acesso aos meios de produção 

constituindo-se assim, as relações de dependência do trabalho rural feminino ao 

padrão decidido pelo homem (cônjuge ou não) (VIDAL, 2011). 
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2.5. Gênero 

 

2.5.1. Conceito de gênero 

 

O termo gênero se refere às qualidades e características que a sociedade 

atribui a cada sexo (FAO 2009). Essa abordagem considera as diferentes 

oportunidades, inter-relações e diferentes papéis sociais de homens e mulheres; 

relacionando todos os aspectos da vida economica e social, cotidiana e privada, 

cultural e política dos indivíduos, determinando características e funções de acordo 

com o sexo e a percepção que a sociedade tem dele (FAO, 1998; BARDUNI FILHO 

et al, 2010). 

Embora sexo e gênero se relacionem as diferenças entre homens e 

mulheres ambos têm conotações diferentes. Sexo se refere as características 

biológicas, enquanto o gênero, se refere aos recursos que foram sendo moldados ao 

longo da história das relações sociais. Ou seja, enquanto as diferenças em matéria 

de sexo são imutáveis, o gênero variam entre as culturas e as mudanças ao longo 

do tempo em resposta a mudanças na sociedade (FAO, 1998). 

 

2.5.2 Gênero e desenvolvimento 

 

Quando se fala em desenvolvimento local, não se leva em conta somente o 

aspecto econômico, mas também se considera o desenvolvimento social, ambiental, 

cultural e político, ou seja, o desenvolvimento em escala humana (ZAPATA, 2004; 

LIMA et al., 2007). 

Neste sentido torna-se cada vez mais importante a construção social de 

gênero, visto que, “uma das maiores barreiras para a transição de capital humano é 

a negação dos direitos humanos básicos a uma parte significativa da população, e 

isso se aplica genericamente às mulheres” (MILLENNIUM PROJECT, 2004). 

 A exclusão de muitas mulheres da educação primária, secundária e 

universitária, dos benefícios de serviços sociais e de saúde, e de participação real na 

força de trabalho e no mercado limita severamente sua capacidade de desenvolver 

as habilidades tão necessárias para as economias de seus países. Isto ocorre 

devido à “pobreza por tempo” causada pelo aumento de suas jornadas de trabalho 

que limita suas chances de se envolver em atividades lucrativas, participar em 
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assuntos comunitários e estudar. Consequência do fracasso ou a incapacidade dos 

governos em proporcionar infraestruturas sociais adequadas (UNIFEM, 2005; FAO, 

2009). 

A igualdade de gênero é importante como instrumento de desenvolvimento, 

visto que, ela pode aumentar a eficiência econômica e melhorar outros resultados de 

desenvolvimento removendo barreiras que impedem as mulheres de ter o mesmo 

acesso que os homens têm à educação. Oportunidades econômicas e insumos 

produtivos podem gerar enormes ganhos de produtividade (ganhos essenciais em 

um mundo mais competitivo e globalizado); melhorando a condição absoluta e 

relativa das mulheres que introduz muitos outros resultados de desenvolvimento, 

inclusive para seus filhos; e nivelando as condições de competitividade, em que 

mulheres e homens têm chances iguais para se tornar social e politicamente ativos, 

tomar decisões e formular políticas. Provavelmente estes fatos gerarão no decorrer 

do tempo instituições e escolhas de políticas mais representativas e mais inclusivas, 

levando assim a um melhor caminho de desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2012). 

 

2.6 Empoderamento 

 

2.6.1 Conceito de Empoderamento 

 

Empoderamento significa que as pessoas, tanto mulheres como homens, 

podem assumir o controle das suas vidas: definir os seus objetivos, adquirir 

competências, aumentar a autoconfiança, resolver problemas, e desenvolver a sua 

sustentabilidade.  É, simultaneamente, um processo, e um resultado (UNIFEM, 

2011). 

 

2.6.2 Empoderamento e desenvolvimento 

 

O conceito de empoderamento e fortalecimento da comunidade é essencial 

para a compreensão do desenvolvimento local endógeno. Assim, contempla valores 

como autonomia, democracia, dignidade da pessoa humana, solidariedade, 

equidade e respeito ao meio-ambiente (ZAPATA, 2004). 

Empoderar as mulheres para que participem totalmente em todos os setores 

da vida econômica, em todos os níveis de atividade econômica é essencial para 
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construir economias fortes, estabelecer sociedades mais estáveis e justas, atingir os 

objetivos de desenvolvimento, sustentabilidade e direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos, melhorar a qualidade de vida para as mulheres, 

homens, famílias e comunidades. Além de impulsionar as operações e as metas dos 

negócios (UNIFEM, 2011).  

Na Índia, dar poder às mulheres no nível local (por meio de cotas políticas) 

gerou aumentos no fornecimento de bens públicos (os preferidos pelas mulheres, 

foram a água e saneamento e os preferidos pelos homens, irrigação e escolas) e 

corrupção reduzida (BANCO MUNDIAL, 2012). 

 

2.7 Análise de Conteúdo na Perspectiva de Bardin 

 

Na análise de conteúdo, constitui-se como ciência uma prática que se 

pretende neutra no plano significativo do texto, na tentativa de se alcançar 

diretamente o que se diz. A relação entre pesquisador e seu objeto de análise é 

distanciamento, mediada por uma abordagem metodológica que garantiria a 

desejada neutralidade. Além disso, a metodologia assume lugar de destaque uma 

vez que as técnicas de validação dos resultados obtidos estão centradas sobre tudo 

na garantia de neutralidade conferida pelo método. Isso se dá pelo apagamento das 

implicações do pesquisador de análise de conteúdo em suas investigações (ROCHA 

& DEUSDARÁ, 2005). 

GASKELL (2002) afirma que a pesquisa qualitativa “fornece os dados 

básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores 

sociais e sua situação. O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, 

atitudes, valores e motivação, em relação aos comportamentos das pessoas em 

contextos sociais específicos”. 

Segundo BARDIN (2009), as diferentes fases da análise de conteúdo 

organizam-se em três etapas, a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 

de resultados:  

A pré-análise, objetiva a sistematização para que o analista possa 

conduzir as operações sucessivas de análise. Assim, num plano inicial, a missão 

desta primeira fase é, além da escolha dos documentos a serem submetidos à 

análise, também a formulação de hipóteses para a elaboração de indicadores para a 

interpretação final (FARAGO & FOFONCA, 2012) 
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A exploração do material é a etapa da realização das decisões tomadas 

na pré-análise. É o momento da codificação, em que os dados brutos são 

transformados de forma organizada agregadas em unidades, as quais permitem uma 

descrição das características pertinentes do conteúdo, segundo Holsti, apud 

(ROCHA et al, 2008).  A codificação compreende a escolha de unidades de registro, 

seleção de regras de contagem e a escolha de categorias. De acordo com Bardin 

(2009), as categorias podem ser criadas a priori ou a posteriori, isto é, a partir 

apenas da teoria ou após a coleta de dados. 

A terceira fase do processo de análise do conteúdo é denominada 

tratamento dos resultados, a inferência e interpretação. A inferência na análise de 

conteúdo é um instrumento de indução para se investigarem as causas a partir dos 

efeitos.  

As interpretações a que levam as inferências serão sempre no sentido de 

buscar o que se esconde sob a aparente realidade, o que significa verdadeiramente 

o discurso enunciado, o que querem dizer, em profundidade, certas afirmações, 

aparentemente superficiais (CÂMARA, 2013), ou seja, induzem ao levantamento de 

crenças a partir de verbalizações e do comportamento. 

 

2.8 Crenças e comportamentos 

 

A relação existente entre crenças e comportamento é objeto de estudo 

antigo da antropologia e recente da psicologia (HARKNESS & SUPER, 1992; 

KOBARG, 2006). Para a antropologia tradicional, a cultura varia de um local para 

outro e inclui um conjunto de valores e crenças compartilhados. A psicologia redefine 

esse conceito ao acrescentar uma dimensão comportamental: as práticas (BAUM, 

1999). Atualmente já é possível afirmar que "um dos aspectos culturais mais 

relevantes para a compreensão do desenvolvimento humano refere-se aos valores, 

crenças e práticas predominantes em uma determinada cultura (DESSEN, 2005; 

KOBARG, 2006) 

Para MORIN (2002) existem dois tipos de pensamento, um pensamento 

ligado à lógica, ao calculo e a razão e um pensamento mítico, relacionado a um 

âmbito mitológico, imaginários, das analogias e dos símbolos. Para esse autor os 

pensamentos humanos são fundidos em logica e mítica, visto que a esfera 
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imaginária dos mitos, religiões e crenças adquire tanta importância quanto a esfera 

do pensamento racional.  

Portanto para esse autor o conhecimento humano não se encerra nos 

princípios da razão e da lógica, deve ser sempre considerado dentro de seus limites 

e incertezas (PÁTARO, 2007). Podemos considerar a partir do relato dos autores 

acima o diagrama do conhecimento, que se deve à união de pensamentos míticos 

(crenças) e lógicos (razão ou verdade), conforme visto na figura 1.  

 

 

FIGURA 1- Diagrama do conhecimento 

 

A estrutura de crenças, sobre a flexibilidade ou rigidez da estratificação 

social parece determinar, conforme TAJFEL (citado por PRETTE & PRETTE, 2003), 

a natureza das relações entre os membros de diferentes grupos, a partir de uma 

base interpessoal ou a partir de uma base intergrupal que podem ser entendidas, em 

um processo contínuo, como ilustra a Figura 2. 

 

                 FONTE: PRETTE & PRETTE, 2003 

FIGURA 2 - Estrutura de crença representada com um contínuo influenciando o 

comportamento interindividual e o intergrupal. 
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Logo se percebe, segundo estes mesmos autores, que o indivíduo que 

possui crença na mobilidade social, acredita na melhora de sua posição através da 

ação individual. Já a crença na estratificação social, baseia-se na percepção de 

impossibilidade de mudança na posição ocupada na sociedade, levando à idéia da 

ação coletiva como a única maneira de obter mudanças desejáveis. 

Diante de tais considerações, partindo do pressuposto que as crenças 

possuem suas raízes na cultura, conforme colocamos anteriormente, é possível 

afirmar que o sujeito ao mesmo tempo que possui determinadas crenças e tende a 

agir de acordo com elas, é também, em certa maneira, tomado por suas crenças 

passando assim a pensar e a enxergar o mundo através delas. Nesse aspecto a 

crença é ao mesmo tempo uma forma de guiar as condutas e também de limitá-las 

(PÁTARO, 2007).  

Se a cultura grupal dissemina a crença na estratificação social, ela tende a 

reforçar o conformismo e as tentativas de mudança de posição social através de 

estratégias individuais. Por outro lado, a crença na impossibilidade de alteração da 

própria situação, ou a crença de que ela é justa, afasta o indivíduo das tentativas de 

enfrentamento, sejam elas individuais ou coletivas (PRETTE & PRETTE, 

2003)(Figura 3). 

 

 

          FONTE: PRETTE & PRETTE, 2003 

FIGURA 3 - Relações entre crença, conformismo e comportamento passivo. 

 

O sistema de crenças pode determinar padrões comportamentais 

interindividuais ou intergrupais e ser fortalecido pelos resultados dos padrões 

adotados. Nesse sentido, a estrutura de crenças mantém relação com a identidade 

social, contribuindo, em termos de crença grupal compartilhada, para a atribuição de 
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valores positivos ou negativos ao grupo e ao indivíduo (PRETTE & PRETTE, 2003). 

Portanto, é sumamente importante considerar essa dimensão cultural, tanto na 

explicitação de objetivos para um treinamento de assertividade quanto na 

elaboração de procedimentos de intervenção (Prette & Prette, 1999, 2001). 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Realizar um diagnóstico da situação, com vistas a subsidiar políticas públicas 

de inclusão da mulher rural na participação da renda familiar. 

 

3.2 Específicos 

 

 Fazer um diagnóstico socioeconômico dos Projetos de Assentamento Rancho 

Grande, Lavrinha e Bom Sucesso. 

 Fazer um diagnóstico da situação da mulher rural em Projetos de 

Assentamento na região de Goiás/GO; 

 Entender o sistema de crenças, com vistas a oferecer suporte para 

metodologias de ATER e capacitações, com formato e linguagem apropriados para 

mulheres rurais com o objetivo de fazer a inclusão social desta parcela da população 

na geração de renda. 
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