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Resumo: As preocupações com a ameaça do esgotamento das reservas de petróleo e a diminuição 

da emissão de gases poluentes levaram o Estado brasileiro a regulamentar o Programa Nacional de 

Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) que procura conjugar eficiência produtiva e inclusão social, 

ao contemplar a agricultura familiar na cadeia produtiva agroenergética. Pressupõe-se que o 

Programa tenha repercussões na vida das famílias e nas relações de gênero. Nesse sentido, o estudo 

em questão objetivou realizar uma análise, a partir da perspectiva de gênero, visando identificar 

como as mulheres estão atuando e/ou reagindo neste processo. Para tanto, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com mulheres e homens envolvidos na agricultura agroenergética da 

Região Nordeste e Zona da Mata Mineira. A pesquisa in loco revelou uma ausência significativa 

das mulheres na produção e comercialização das oleaginosas, o que vem a reafirmar um 

comportamento tradicional no mundo rural, onde as mulheres concentram suas ações na 

“reprodução social”. Conclui-se que, no âmbito da agricultura familiar, as desigualdades de gênero 

são ainda mais visíveis e “naturalizadas”. 

Palavras-chave: Relações de Gênero. Agricultura Familiar. Políticas Públicas. Agrocombustíveis. 

Introdução 

Nesse estudo, buscou-se retratar a situação da mulher na agricultura nos Estados do Ceará e 

Minas Gerais à luz da implementação do Programa Nacional de Biodiesel (PNPB). Mais 

precisamente foram selecionadas regiões produtoras de duas matérias-primas, a mamona e o 

pinhão-manso, com sistemas de produção identificados pelo Programa, visando à inclusão da 

agricultura familiar. 

A organização da agricultura familiar na produção de matérias-primas para o biodiesel é 

considerada um componente fundamental e impulsionador para atender a proposta de promoção da 

inclusão do PNPB. Além disso, a agricultura familiar, entendida como a produção cultivada em 

uma pequena parte de terra, com a utilização de mão de obra familiar, possui uma dinâmica de 

produção e reprodução no que se refere às atividades agrícolas, à utilização e organização dos 

espaços e do tempo (SILVA; PORTELLA, 2006).  

A agricultura familiar como lócus de produção, consumo e reprodução de valores, integra 

relações sociais, cujos significados não podem ser reduzidos à lógica do parentesco ou à 

racionalidade econômica, devendo ser percebida como identidade que integra os membros 

familiares e dá sentido à suas relações. Assim, a estreita relação entre produção e reprodução na 
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agricultura de base familiar faz como que a família surja como elemento central das atividades e dos 

benefícios processados no espaço da produção. 

Como comentam Carneiro apud Panzutti (2004), é no âmbito das relações familiares, que 

são desenvolvidos os arranjos e estabelecidas estratégias de adaptação às condições econômicas e 

sociais; seja recorrendo à tradição, ou mesmo, agregando novos valores na busca de respostas às 

novas situações. Dessa forma, cada família, em seu processo decisório, leva em consideração sua 

história, representações, crenças e valores culturais, condições materiais e humanas.  

Portanto, segundo Scott e Cordeiro(2006, p.17), a abordagem sobre a agricultura familiar 

remete imediatamente a questão sobre a “lógica da organização de grupos domésticos, como força 

motriz, orientadora para a vida social no campo”; implicando, assim, numa reflexão sistemática 

sobre as relações de gênero nestes contextos rurais. Isso se faz necessário no sentido de 

“desnaturalizar” os modelos tradicionais de relações de trabalho das famílias rurais, que demarcam 

lugares antagônicos e segregados para homens e mulheres nos processos produtivos e decisórios.  

Nesse sentido, no processo de produção e reprodução familiar, reforçado por meio dos 

sistemas culturais, religiosos e ideológicos, tem-se o gênero, que é visto como uma construção 

cultural e como princípio estruturador em todas as sociedades. Gênero é uma expressão 

culturalmente determinada da diferença sexual, que parte da ideia de que comportamentos, valores, 

papéis, identidades e atributos de homem e de mulher se definem dentro de determinada cultura, o 

que significa que a posição de cada sexo não é constituída biologicamente, mas construída 

culturalmente (PASTORE, 2005). 

Segundo a referida autora, as relações de gênero na agricultura manifestam-se 

devariadasformas, em função dos espaços socialmente construídos, das realidades e singularidades 

regionais, da diversidade dos campos sociais e seus correspondentes habitus
2
, do padrão cultural e 

dos valores determinantes; enfim, de uma gama de processos sociais que se expressam e se 

materializam em determinado padrão de relações entre mulheres e homens.  

Nesse contexto, com a finalidade de examinar a influência da produção agroenergética nas 

relações familiares e de gênero, nos assentamentos rurais de Ceará e na zona rural de Minas Gerais, 

buscou-seexaminar a percepção que as mulheres têm sobre seu cotidiano de vida e de trabalho, bem 

como as implicações da introdução das culturas agroenergéticas sobre o empoderamento feminino.  

                                                           
2
.O termo habitus será aqui abordado no sentido dado por Pierre Bourdieu (2004), que denomina o mesmo enquanto 

disposições simbólicas duradouras incorporadas, que necessitam da estrutura social como condição objetiva na 

constituição e reprodução do mesmo. 
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Relações de gênero e empoderamento 

Joan Scott (1999), no texto “Gênero, uma categoria útil de análise histórica”, conceitua 

gênero enquanto categoria útil não apenas para compreender o cotidiano feminino, mas também 

para uma melhor compreensão da história dos homens, das relações entre homens e mulheres, das 

relações dos homens entre si e das relações das mulheres entre si; possibilitando, assim, análises 

significativas sobre as desigualdades e hierarquias sociais. 

Para a referida autora, o conceito de gênero foi elaborado com a finalidade de ir contra o 

determinismo biológico nas relações entre os sexos. O gênero enfatiza o caráter social e “o aspecto 

relacional das definições normativas da feminidade”. Muitos estudos femininos enfocaram apenas 

as mulheres, afunilando em demasia a compreensão de determinadas realidades sociais, a categoria 

gênero pretende possibilitar a compreensão de que os estudos sobre os homens e as mulheres devem 

ser realizados de maneira relacional. Saffioti (2004) é outra autora que enfatiza o caráter social e 

relacional do gênero. Ela salienta que “gênero diz respeito às representações do masculino e do 

feminino, a imagens construídas pela sociedade [...], estando estas inter-relacionadas”.  

Assim, segundo Scott (1990, p.14), gênero opera como "um elemento constitutivo de 

relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é um primeiro 

modo de dar significado às relações de poder". As diferenças entre os sexos se fundam em símbolos 

culturalmente disponíveis que evocam representações simbólicas e mitos. A autora aindaacrescenta 

que"os conceitos normativos que põem em evidência as interpretações do sentido dos símbolos, que 

se esforçam para limitar e conter suas possibilidades metafóricas", expressos em doutrinas 

religiosas, educativas, políticas ou jurídicas e que opõem de maneira binária e inequívoca as 

concepções de masculino e feminino. 

 Para Joan Scott (1990), uma segunda premissa referente à categoria gênero, enquanto 

categoria analítica, é que o gênero é uma primeira maneira de dar significado às relações de poder. 

Isto é, o gênero é um campo no qual o poder é articulado.Desta forma, através do gênero pode-se 

perceber a organização concreta e simbólica da vida social e as articulações de poder nas relações 

entre os sexos.  

O que ocorre na sociedade de forma geral é o fato de se atribuir a alguns comportamentos, 

como sendo relativos ao sexo feminino ou ao masculino, isto é, alguns comportamentos são 

considerados necessários para que se considere um indivíduo homem ou mulher. A cultura delega 

ao sexo feminino determina características, tais como, delicadeza, fragilidade e dependência, 

enquanto ao masculino em oposição delega força, coragem e liderança. Como se houvesse uma 
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essência capaz de definir o ser homem do ser mulher. Isto ocasiona a construção da identidade 

masculina a partir da identidade feminina, revelando que para ser homem é necessário que não se 

comporte como as mulheres. Isto é, chorar ou demonstrar suas afeições não é coisa para o homem e 

pode colocar, segundo a cultura, em questão a sua heterossexualidade. 

A análise das relações de gênero parte da premissa que a divisão de trabalho e as relações 

entre homens e mulheres não são construídas em função de suas características biológicas, mas um 

produto social que legitima as relações de poder. Assim, as relações de gênero, em última instância, 

são relações de poder e, como tanto, não são fixas e sim fluidas e mutáveis. Elas podem variar de 

sociedade para sociedade, no tempo e no espaço, ou mesmo em uma dada sociedade, a depender 

dos espaços em que homens e mulheres interagem (SARDENBERG, 1992). Ou seja, as mulheres 

não são desprovidas de poder em relação aos homens; mas, nem sempreo empoderamento feminino 

é legitimado. 

De acordo com Duque-Arrazola (2008, p.228), denomina-se empoderamento “o poder que 

parte da pessoa e é capaz de empoderá-la, de desenvolver um poder desde si, que implica o sujeito 

individual, igualmente que a ação coletiva organizada, capaz de gerar mudanças coletivas 

significativas e transformações sociais”. Para essa mesma autora, pode-se entender o 

empoderamento das mulheres na medida em que elas participam do processo de tomada de decisões 

coletivas, tendo como “parâmetros do empoderamento a autoimagem, a autoconfiança, o 

desenvolvimento da argumentação pública e da visão crítica das desigualdades sociais, da opressão 

e exploração”. 

Nesse caso, torna-se importante ressaltar que a concepção de empoderamento empregada 

aqui vem de uma perspectiva feminista, uma categoria que tem um sentido emancipatório no seu 

emprego, como apontamVillacorta e Rodriguez (2002), ao afirmarem que o empoderamento é o 

processo de obter acesso e controle sobre si mesmo e sobre os meios necessários para a sua 

existência. É um processo de construção e, ou, ampliação das capacidades, por meio de: controle 

dos próprios assuntos; produção, criação e geração de novas alternativas; mobilização de energias 

para o respeito a seus direitos; mudança das relações de poder e obtenção do controle sobre os 

recursos (físicos, humanos e financeiros) e, também, sobre a ideologia (crenças, valores, atitudes), 

para poder discernir como escolher e levar a cabo as próprias opções. 

Metodologia 
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A pesquisa de campo foi realizada nos Estados do Ceará, especificamente nos municípios de 

Madalena e Monsenhor Tabosa, bem como na Zona da Mata em Minas Gerais, nos municípios de 

Viçosa e Piranga. No Estado do Ceará foram objetos da pesquisa agricultores e agricultoras que se 

inseriram no Programa Nacional de Produção de Biodiesel para o fornecimento da mamona e na 

Zona da Mata Mineira foram considerados os agricultores que plantaram o Pinhão Manso. 

Desta forma, seguindo a abordagem interpretativa a pesquisa foi realizada em duas etapas de 

trabalho de campo. Uma primeira etapa, determinada por WoortmanneWoortmann (1997), como 

“viagem de reconhecimento”, quando foram percorridas as localidades a serem pesquisadas, 

visando estabelecer um primeiro contato com a população local e com as lideranças vinculadas ao 

PNPB.  

No Estado do Ceará, a pesquisa de campo iniciou-se como uma primeira visita aos 

agricultores vinculados ao Programa. Para tanto, foram escolhidos alguns assentamentos 

contemplados pelo PNPB. O primeiro assentamento visitado foi o 25 de maio
3
. Mas, em função de 

sua baixa representatividade, em termos da produção de mamona, a equipe seguiu para o município 

de Monsenhor Tabosa, localizado a 319 km de Fortaleza, especificamente para o Assentamento 

Santana.  

Em função do universo populacional foi selecionada aleatoriamente uma amostra 

estatisticamente significante de 50 famílias de agricultores do Município de Monsenhor Tabosa, 

especificamente do distrito de Barroso, cadastrados no PNBP, estando estas famílias residentes nos 

assentamentos Santana, Bargados, Tira teima, Curitiba, Cachoeirinha e Agrobel. Os informantes 

foram entrevistados por meio do questionário contendo perguntas abertas e fechadas.  

Para uma análise mais aprofundada sobre a vida cotidiana feminina, do grupo de famílias foi 

retirada uma sub amostra de 10 mulheres, que foram ouvidas através da entrevista narrativa, sendo 

algumas a próprias beneficiárias do Programa e a grande maioria esposas de agricultores 

cadastrados. 

Em Minas Gerais, a pesquisa foi realizada nos municípios de Piranga e Viçosa, localizados 

na Zona da Mata Mineira, sendo entrevistadas mulheres envolvidas na produção do pinhão-manso, 

que foram intencionalmente selecionadas. 

                                                           
3
Esse assentamento é constituído por 420 famílias que, organizadas pelo MST, sindicatos e Comissão Pastoral da Terra 

– CPT, no dia 25 de Maio de 1989, ocuparam a antiga fazenda Reunidas São Joaquim. Tendo essas famílias,após 15 

dias de luta, recebido a emissão de posse desta terra. O assentamento está localizado na região Sertão do Ceará, a 212 

km da capital Fortaleza, uma área de 22.992 hectares, dividida em 11 comunidades, pertencentes ao município de 

Madalena e fazendo divisa com mais dois municípios, Quixeramobim e Boa Viagem (SIMPLICIO, 2011). 
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Para um aprofundamento das percepções sobre o papel da mulher no PNPB nas 

comunidades estudadas, a condução metodológica da pesquisa seguiu as orientações da abordagem 

qualitativa. O desenvolvimento do campo se deu por intermédio da observação participante, com 

uso da entrevista.  

Resultados e discussões 

Os resultados foram discutidos enfatizando-se como no âmbito da agricultura familiar, as 

desigualdades de gênero são visíveis e “naturalizadas”. Através das narrativas das mulheres 

entrevistadas e da observação percebeu-se uma ausência expressiva das mulheres na agricultura, 

pelo fato do trabalho feminino ser considerado pelas próprias mulheres e familiares como um 

complemento ao trabalho masculino. 

Os resultados, assim com é amplamente discutido na literatura, que contempla a abordagem 

de gênero sobre o universo rural, revelaram que as mulheres eram as responsáveis pelo trabalho 

doméstico nas propriedades, como cozinhar, lavar e o cuidado das crianças. Assim, apesar do 

trabalho da mulher ser considerado na agricultura como apenas “ajuda”, a grande maioria das 

informantes possui jornadas duplas de trabalho, pela expressiva participação nas atividades 

agrícolas, como relatos a seguir específicados: 

...a gente trabalha, ajudo o esposo os filhos na roça, na colheita maior parte eu ajudo na 

colheita, colher o feijão, organizando a merenda para eles fazendo o almoço(Goreti) 

 

O homem trabalha mais porque ele vai na frente, a mulher fica ajeitando o almoço, 

cuidando da roupa, dos filhos(Socorro) 

 

Ao indagar para o um dos líderes locais sobre essa ausência, ele atribuiu o fato a tradição: 

Dificilmente ela trabalha no cultivo da mamona, sempre é em casa mesmo. Porque ela não 

tem essa cultura ainda, não é que o marido obriga ela a ficar em casa, porque aqui 

dificilmente as mulheres vão, tem algumas mais são poucas.(Sr. Joaquim). 

 

Também tinha, mais era sempre menosné, não é questão de machismo não é questão 

cultural mesmo, as próprias mulheres e que não vão mesmo, nossa região aqui e mais os 

homens que vão no rocado mesmo, não e que ele não quer que a mulher vai, ela é que não 

que ir.(D. Fátima). 

 

Ainda sobre a ausência das mulheres no cultivo da mamona nas comunidades visitadas, uma 

das entrevistadas ressaltou que o trabalho da mulher é o de ajudar ao marido. 

Não aqui não tem mulher que assume uma agricultura sozinha né, elas mais os esposos 

trabalham. Agora dizer assim que tem uma que enfrenta essa luta de agricultura sozinha não 

tem né, tem a família junto né, mais assim sozinha mesmo não. (D. Fátima) 
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Assim como no cultivo da mamona, a ausência das mulheres também é expressiva no 

cultivo do pinhão-manso, na Zona da Mata Mineira. As mulheres entrevistadas consideram que o 

trabalho feminino está restrito à esfera do doméstico e quando trabalham na agricultura é apenas 

para colaborar com o trabalho masculino. 

Nesse sentido, tanto em relação à produção da mamona quanto do pinhão-manso, o trabalho 

feminino segue a tradição da agricultura familiar na qual todos os membros da família colaboram na 

cadeia produtiva, em função da escassez de mão-de-obra. Entretanto, as mulheres e as crianças 

ficam encarregadas do trabalho considerado mais “leve”, como o plantio das sementes e ajuda na 

colheita. 

Percebe-se que as mulheres no seu cotidiano “naturalizam” o papel atribuído a elas na 

divisão sexual do trabalho, colaborando para a invisibilidade do trabalho desenvolvido. Para elas, é 

natural que o trabalho de cuidar da casa seja da sua responsabilidade, por ser considerado mais 

“leve”, enquanto o trabalho na lavoura fique sob a responsabilidade dos homens, sendo considerado 

o trabalho mais “pesado”. Segundo Maria Ignez S. Paulilo (2013, p.7), trabalho “leve” e trabalho 

“pesado” são categorias que nos ajudam a compreender as desigualdades de gênero presentes no 

trabalho realizado no meio rural, afirmando que: 

Trabalho “leve” e “pesado” são, portanto, categorias que variam segundo o sexo do 

trabalhador e as condições de exploração da terra nas várias regiões agrícolas. Invariável é a 

convicção de que o trabalho feminino é mais barato. Essa constatação é frequente na 

literatura sociológica sobre a força de trabalho feminina nas cidades: as profissões 

consideradas femininas tem remuneração sempre inferior à daquelas consideradas 

masculinas. Mesmo em profissões iguais e cargos iguais, os dois sexos têm remunerações 

distintas. 

 

Devido à seca, nos últimos anos, a produção agrícola e, consequentemente, o trabalho no 

campo diminuiu no nordeste do país, o que tem acarretado mudanças no papel da mulher e do 

homem dentro da família. A maioria das mulheres mais jovens e com maior grau de instrução 

aderiu aos empregos públicos oferecidos nas localidades, ocupando cargos de professoras, diretoras 

das escolas da região, como também atuando como agentes de saúde nos postos locais. Quanto aos 

homens, a grande maioria é constituída por agricultores e, em época de seca, acabam prestando 

serviços de motoristas e pedreiros na comunidade. Algumas mulheres tiveram que assumir o 

controle da casa e da propriedade devido à saída do homem para os centros urbanos
4
, ocasionada 

pela falta de produção e procura de emprego. Além disso, observou-se que alguns agricultores, 

                                                           
4
Nos assentamentos do Ceará, especificamente, no assentamento Cachoeirinha, muitos homens estão no Rio de Janeiro 

trabalhando em restaurantes para enviar dinheiro para sustentar a família e os animais. 
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ficam em casa enquanto suas mulheres saem para trabalhar fora. Entretanto, mesmo assim, os 

afazeres domésticos ainda são em grande parte considerados “coisa de mulher”. 

Outro dado relevante observado nas localidades pesquisadas são as outras fontes de rendas 

oriundas dos programas sociais do governo federal. São os incentivos e auxílios para a agricultura, 

como o fornecido pelo PNPB, o Perca Safra e o auxílio Estiagem
5
, para os períodos de seca 

improdutivos. Além desses, a Bolsa Família também contribui fortemente para a sustentabilidade 

social das famílias, na medida em que atua como uma complementação da renda limitada obtida na 

área produtiva, castigada pela seca. Tal realidade também foi observada em Minas Gerais, onde 

houve perda quase que total do plantio do pinhão-manso, devido à inexperiência com o cultivo e 

falta de tecnologia apropriada, estando a maioria das famílias dependentes dos programas 

governamentais de transferência de renda, principalmente a Bolsa Família. 

A pesquisa de campo revelou que, no Ceará, em épocas de chuva,o cultivo da mamona, 

atividade tradicional na região, consorciado com as plantações de milho e feijão, é considerada uma 

importante fonte de renda para os agricultores. Com o incentivo do governo federal através do 

PNPB, as safras de 2009 e 2011 trouxeram grandes benefícios para os produtores. Como mostra os 

relatos das mulheres entrevistadas: 

Andava todo mundo bem vestido calçado, tinha mesa cheia quando chegava em uma casa 

todo mundo tinha um sobreviver da sua vida e valorizava a vida as comunidades as pessoas 

que ajuda, como ajudei a senhora, ta ai um ajuda de incentivo e ai começa a crescer surgiu 

escola, começo a se arrumar para ir para a escola. A igreja quando é tempo da festa, bonito 

e isso que tudo tem de sobreviver quando chega o tempo da festa da padroeira que às vezes 

e 11 dias, tem o leilão que é para sustentar a igreja, e todo mundo tendo dinheiro todo 

mundo que remata, todo mundo que ajuda (D. Lurdes) 

 

Assim, os resultados demonstraram que o PNPB colaborou para o aumento da renda das 

comunidades estudadas no Ceará, pois, através do incentivo e da assistência técnica, muitos 

agricultores conseguiram produzir mais, o que possibilitou investimentos na qualidade de vida das 

famílias. Apesar do valor obtido na venda da mamona não ter acarretado mudanças significativas no 

padrão de vida familiar gerou possibilidades de no futuro, com um novo plantio, de obter uma renda 

maior. Entretanto, com respeito à mulher não houve ainda um empoderamento destas, devido aos 

valores culturais e à própria lógica institucional, que têm privilegiado o homem como o 

protagonista da agricultura familiar e a mulher apenas como “ajudante” na cadeia produtiva. 

A pesquisa revelou que o aumento da renda possibilitou a aquisição de roupas, 

eletrodomésticos, móveis, motos e, ainda, a ampliação da casa. São bens de consumo que apesar de 

                                                           
5
 O incentivo do PNPB é no valor de 200 reais por hectares, sendo dividido em duas parcelas: a primeira na época do 

plantio e a segunda na época da colheita. O Perca Safra é no valor de 140 reais e o auxílio estiagem 80 reais. 
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agregar maior qualidade de vida não modificam significativamente o status quo das mulheres na 

comunidade, ou seja, essas aquisições não alteraram o papel da mulher na família, enquanto 

responsável pelo cuidado do espaço doméstico.  

As mulheres mais velhas ainda são em sua grande maioria donas de casa, enquanto que as 

mais jovens estão se aperfeiçoando e exercendo funções fora do âmbito doméstico. Muitas jovens 

através do investimento da família, do incentivo do Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

estão saindo das suas comunidades em busca de formação universitária, como também estão 

cursando o ensino superior à distância e, ainda, através dos convênios do MST, com a Universidade 

Federal do Ceará. 

Nas comunidades estudadas, as mulheres exercem também funções sociais ligadas a Igreja 

Católica, como também organizam as festividades e cultos realizados nos assentamentos. 

Entretanto, na ausência dos padres, são os homens que conduzem os terços e orações. Cabe às 

mulheres a limpeza do templo e o preparo da alimentação em ocasiões festivas. No assentamento 

Santana, as mulheres participam das assembléias da cooperativa (Copáguia), com direito ao voto, 

mas, como o voto representa a família, dificilmente uma mulher vota contra o seu marido. A 

direção desta cooperativa sempre foi masculina, sendo somente o cargo de secretária ocupado por 

mulheres.  

A implantação do PNPB nas comunidades estudadas não trouxe aumento significativo e não 

desenvolveu novas habilidades entre as mulheres. Conforme observação, as reuniões com os 

técnicos agrícolas ocorrem esporadicamente e a maior frequência é masculina. Nessas reuniões são 

passadas informações a respeito do cultivo da mamona e das diretrizes do PNPB. Apesar de 

algumas mulheres estarem cadastradas no Programa, das 10 entrevistadas, apenas duas delas 

realmente estão à frente da produção de mamona. O que ocorre é que muitas mulheres emprestam o 

seu nome para filhos e maridos por já possuírem conta no banco (devido à bolsa família ou 

empregos públicos). 

Diante dos resultados apresentados percebe-se que a divisão sexual do trabalho familiar é 

tida como uma das categorias que define o universo camponês, sendo os papéis constituídos 

socialmente e variando de acordo com os diferentes contextos culturais. O valor social das 

atividades de homens e mulheres também varia de uma sociedade para outra e se transforma ao 

longo da história. Com as transformações sociais, as relações de gênero, e elas com o lugar, também 

vão incorporando novos significados. 



 

10 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN 2179-510X 

As pesquisas no Ceará e em Minas Gerais em duas regiões produtoras das matérias-primas, 

a mamona e o pinhão-manso, tiveram dificuldades no cultivo devido às condições ambientais, como 

é o caso da mamona no nordeste, e problemas com a falta de tecnologia e baixa produtividade no 

cultivo do pinhão-manso, na Zona da Mata Mineira. Desta forma, percebe-se um descompasso entre 

o discurso e a prática concreta da política de promoção dos biocombustíveis, que visa combinar 

inclusão social e eficiência na produção, principalmente quanto à inserção da agricultura familiar e 

maior valorização do trabalho feminino. 

Considerações finais 

A partir de uma perspectiva de gênero, as políticas do PNPB não concebem uma 

organização social do trabalho que compreenda o papel das mulheres. Nesse sentido, a produção 

das matérias-primas para o biocombustível tem sido atribuição mais dos homens da comunidade do 

que das mulheres, pois o trabalho produtivo, no plano do discurso e das representações sociais, 

geralmente, é delegado aos homens. Apesar das mulheres também participarem da produção, 

principalmente no plantio e colheita, conforme observação de trabalho de campo, as mulheres tem 

se engajado em outras atividades, como o serviço público na área da saúde e educação. Todavia, 

apesar das mulheres das comunidades pesquisadas possuírem mais autonomia que as mulheres das 

gerações passadas, elas ainda consideram o trabalho realizado por elas na agricultura como “ajuda”, 

isto é, apenas como um complemento do trabalho masculino, sendo delegado a elas os trabalhos 

relacionados à “reprodução social”. 

Essa naturalização do papel da mulher enquanto responsável pelo trabalho doméstico é 

reforçada pela lógica do PNPB, que não apenas apresenta uma postura neutra em relação a uma 

perspectiva de gênero, mas reforça a lógica de que a economia do lugar se define pelo trabalho dos 

homens, naturalizando o papel que lhes é atribuído na divisão sexual do trabalho. 

Conclui-se que tanto as mulheres quanto os homens reconhecem a roça como um espaço de 

domínio masculino, sendo a casa um domínio feminino. Desta forma, a produção e a 

comercialização das oleaginosas são de responsabilidade dos homens, enquanto as mulheres estão 

buscando outros espaços de atuação, seja no âmbito da “ajuda”, dos quintais produtivos, do serviço 

público. Essas atividades revelam mais do que invisibilidade, mas que as mulheres estão buscando 

outras práticas sociais que apontam para uma forma “silenciosa de resistência”.  
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Agrofuels from a gender perspective: the production Of oil in everyday woman 

Abstract: Concerns about the threat of depletion of oil reserves and the reduction of greenhouse 

gas emissions have led the Brazilian government to regulate the National Program for Production 

and Use of Biodiesel (PNPB), which combines production efficiency and social inclusion, while 

contemplating the family farming the production chain agroenergy. It is assumed that the program 

http://nafa.paginas.ufsc.br/files/2010/09/OPesodoTrabalhoLeve.pdf
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has an impaction family life and gender relations. Accordingly, the present study aimed to perform 

an analysis, from a gender perspective, to identify how women are working and/or reacting in this 

process. Therefore, semi-structured interviews were conducted with men and women involved in 

agroenergy agriculture in Northeast and Zona da Mata Mineira. The research revealed significant 

absence of women in the production and marketing of oil, which comes to reaffirm traditional 

behavior in rural areas, where women focus their actions on "social reproduction". We conclude 

that in the context of family farming, gender inequalities are even more visible and "naturalized”. 

Keywords: Gender Relations. Family Farming. Public Policy. Agrofuel. 


