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Resumo: O estudo em questão objetivou realizar uma análise, a partir da perspectiva de 
gênero, do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel visando abarcar a 
transversalidade dessa política pública. Para tanto, foram realizadas entrevistas com 
mulheres e homens inseridos no Programa. A pesquisa in loco revelou uma ausência 
significativa das mulheres na produção e comercialização das oleaginosas, o que vem a 
confirmar a não inclusão social do Programa e sua ineficiência em sedimentar a igualdade 
de gênero. Conclui-se que, no âmbito da agricultura, as desigualdades de gênero são ainda 
mais visíveis e “naturalizadas” e ainda reforçadas pela lógica de uma política pública que 
não se ocupa com a perspectiva de gênero. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar; Políticas Públicas; Relações de gênero.  

Abstract: The present study aimed to carry out an analysis from a gender perspective, the 
National Program for Production and Use of Biodiesel order to analyze the mainstreaming of 
this public policy. To this end, interviews were conducted with men and women inserted in 
the program. Search on site revealed a significant lack of women in the production and 
marketing of oil, which comes to confirm the non-inclusion of the Program and its inefficiency 
in sedimentary gender equality. It concludes that, in agriculture, gender inequalities are even 
more visible and "naturalized" and further strengthened by the logic of a public policy that 
does not stick to gender perspective 
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1. INTRODUÇÂO 

 
Nas relações sociais e nas diversas institucionalidades do Estado estão enraizadas práticas 
patriarcais seculares que levam à desigualdade de gênero na sociedade brasileira. Com o 
objetivo de transformar os espaços cristalizados de opressão e invisibilidade das mulheres 
dentro do aparato estatal, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres reforça a 
necessidade de outra forma de fazer política pública: a transversalidade2. 
 
A transversalidade das políticas de gênero, enquanto conjunto de ações e práticas constitui 
uma nova estratégia para o desenvolvimento democrático como processo estruturado, em 
função, da inclusão sociopolítica das diferenças tanto no âmbito privado quanto no público; 
sendo necessária nos espaços de relação de poder e de construção da cidadania. Através 
da gestão da transversalidade é possível a reorganização de todas as políticas públicas e 
das instituições para implantar a perspectiva de gênero, para que a ação do Estado como 

                                                 
1 Pesquisa financiada pela CAPES, através do Programa Nacional de Pós Doutorado (PNPD/CAPES), sob a 
coordenação e orientação da Profª Titular Maria das Dôres Saraiva de Loreto, Universidade Federal de 
Viçosa/MG 
2 A terminologia transversalidade de gênero é entendida como uma construção que perpassa as mais diferentes 
áreas do social. 
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um todo sirva como base da política para as mulheres. Assim sendo, a recomendação do 
Plano Nacional de Políticas para Mulheres é que na elaboração de todas as políticas 
públicas, em todas as suas etapas, deva ser levado em conta à concretização da igualdade 
de gênero. 
 
No entanto, as políticas públicas ligadas à produção sofrem ainda mais com a não 
incorporação da tranversalidade em sua construção. O que denota a perpetuação da divisão 
do trabalho na distinção entre atividades de “produção” referentes aos homens e as 
atividades de “reprodução” ligadas às mulheres na atuação do Estado. Assim, com a 
finalidade de compreender qual o papel das mulheres na produção e quais os desafios e as 
oportunidades que representam os programas públicos de apoio à agricultura familiar no 
sentido de superar as desigualdades de gênero existentes e possibilitar o acesso das 
mulheres a tais políticas públicas, analisamos o Programa Nacional de Produção e Uso do 
Biodiesel (PNPB). 
 
O PNPB criado em 2004 e regulamentado em 2005, mediante Lei 11097, tem como 
princípios norteadores a segurança e soberania alimentar, a sustentabilidade dos sistemas 
de produção e a redução da pobreza rural, com enfoque na inclusão social da agricultura 
familiar na cadeia produtiva do biodiesel e no desenvolvimento territorial, via geração de 
emprego e renda. Ou seja, as diretrizes do PNPB se destacam pela implantação de um 
programa sustentável e de promoção da inclusão social, garantia de preços competitivos, 
qualidade e suprimento; produção da bioenergia, a partir de diferentes fontes oleaginosas e 
em regiões diversas. (VASCONCELOS, 2014)  
 
A promoção da inclusão social proposta pelo PNPB está associada à concessão do “Selo 
Combustível Social”, que vincula financiamentos especiais e isenções fiscais aos 
empresários industriais, além de participação nos Leilões de Biodiesel da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na medida em que estes invistam um 
percentual mínimo na agricultura familiar, o que pode incluir dispêndios com a compra da 
própria matéria-prima, prestação da assistência e capacitação técnica, doação de semente, 
garantia de preço, dentre outros. Assim, a organização da agricultura familiar na produção 
de matérias-primas para o biodiesel passa a ser um componente fundamental e 
impulsionador para atender a proposta de promoção da inclusão do PNPB.  
 
Nesse estudo, analisamos as perspectivas das mulheres sobre Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel e assim demonstramos os desafios dos programas públicos de 
apoio à agricultura familiar em inserir mecanismos que podem superar as desigualdades de 
gênero. 
  
2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Gênero e Empoderamento feminino 

 A categoria gênero pode nos possibilitar uma melhor compreensão da história, 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 (SCOTT, 1999). Como também pode ser útil para orientar as políticas públicas para 
que essas possam sedimentar as igualdades de gênero. 

Para Scott (1999), o conceito de gênero desconstrói o determinismo biológico nas relações 
entre os sexos, ao enfatizar o caráter social e “o aspecto relacional das definições 
normativas da feminidade”. Muitos estudos denominados 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.  
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Para Scott (1999, 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 ainda 
acrescenta 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 às concepções de masculino e feminino. 

Assim, segundo a autora citada, 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 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.  

O conceito de gênero, além de ser a categoria central da teoria feminista, foi incorporado, 
nas últimas décadas, às ciências sociais, sendo reconhecido como um avanço teórico nos 
estudos das relações entre mulheres e homens na sociedade. Surgiu no contexto dos 
chamados estudos sobre mulheres, em um momento em que as primeiras investigadoras 
feministas buscavam formas de desnaturalizar a condição das mulheres em nossa 
sociedade, empregando o termo gênero para repudiar o determinismo biológico e 
demonstrar a gama de variação em construções culturais da feminilidade e da 
masculinidade.  

Assim, o movimento feminista deu origem a diferentes teorizações acerca do conceito de 
gênero; inicialmente, utilizando-o como componente de um sistema de classificação social, 
como fez Gayle Rubin; outras, tomando-o como sistema cultural, como Collier e Rosaldo; 
ou, ainda, caracterizando-o como um bom instrumento de análise, como fez Joan Scott 
(HEILBORN, 1992, apud SIMIÃO, 2002, p.80). 

Segundo Giddens, apud Boni (2006), existem três abordagens principais para explicar as 
diferenças entre sexo e gênero. A primeira, que se sustenta na biologia, afirma que são os 
fatores biológicos que geram as diferenças entre os gêneros. A segunda abordagem é a de 
socialização do gênero, segundo a qual o indivíduo ao nascer tem apenas o sexo biológico, 
mas seu desenvolvimento se dará através do gênero social. A terceira abordagem vê o sexo 
e o gênero como produtos socialmente construídos. Ou seja, nessa perspectiva, não 
somente o gênero é uma criação puramente social, que carece de uma ‘essência’ 
estabelecida, mas o próprio corpo humano está sujeito a forças sociais que o moldam e 
alteram de várias formas.  

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. Nesse sentido, o gênero não é 
sinônimo de sexo, já que sexo refere-se aos aspectos físico-fisiológicos, que diferenciam 
machos de fêmeas, mas são processos de construção cultural de relações, que envolvem 
poder e constroem as diferenças, desigualdades e hierarquias entre homens e mulheres. Ou 
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seja, gênero é um conceito relacional, que vê um em relação ao outro e considera que estas 
relações são de poder e de hierarquia dos homens sobre as mulheres.   

Falar de estrutura de relações de gênero significa enfatizar que o gênero é muito mais que 
interações face a face entre homens e mulheres. Significa falar que o gênero é uma 
estrutura ampla, englobando a economia e o Estado, assim como a família e a sexualidade; 
sendo, na verdade, multidimensional.  O gênero é também uma estrutura complexa, uma 
vez que, possibilita entender as conexões dos diferentes níveis e espaços de interação 
humana, podendo incluir relações de dominação, marginalização e cumplicidade.   

Assim, a categoria gênero, como um dos principais elementos articuladores das relações 
sociais, garante suporte teórico para entender os sujeitos sociais e como são constituídos no 
cotidiano, impregnados/as em um emaranhado de significados e símbolos culturais e 
subjetividades sexuadas. Isso atribui às mulheres e homens lugares diferentes na 
sociedade, imbricados de relações de poder, que confere aos homens uma posição 
dominante em relação às mulheres. 

Ou seja, a perspectiva de gênero pressupõe considerar o processo de construção social das 
diferenças sexuais e da percepção do modo como são construídos padrões referenciais do 
que se concebe como masculino e feminino e, portanto, como esses padrões se colocam na 
questão da reprodução social, que está diretamente vinculada a sexo, sexualidade e divisão 
de trabalho por sexo. Desta forma, contribui-se para desmistificá-los enquanto categorias 
naturais e imutáveis. Vários estudos representam esta perspectiva, identificada como 
construtivista, como: Suárez e Libardoni (1992), Lauretis (1994), Scott (1999), Heilborn 
(1999), Paulilo (1989) e Sorj (1992), entre outros. Ou seja, o que é ser masculino e feminino 
e os papéis sociais destinados a cada um dos sexos são estabelecidos social e 
culturalmente, sendo, portanto, susceptíveis de se modificarem e de serem modificados. 

Em sua formulação mais usual a categoria de análise gênero contrapunha às categorias de 
gênero e sexo, sendo a primeira de ordem cultural e distinta do plano biológico; enquanto 
sexo correspondia à dimensão anátomo-fisiológica dos seres humanos. Remete-se a essa 
discussão as dicotomias (natureza/cultura; masculino/feminino; dominação/submissão; 
público/privado-doméstico; casa/rua; produção/reprodução, dentre outras), e oposições 
correlatas que encaminham a discussão feminista acadêmica nos anos 70, principalmente a 
partir do livro organizado por Rosaldo e Lamphére (1974). 

A autora acrescenta que a partir de uma perspectiva de gênero estudam-se as relações 
entre homens e mulheres, bem como as ideias que estão na sua base e/ou são criadas por 
essas relações. Afirma que por gênero se entende “a especificidade de homem e mulher, 
sob os pontos de vista social, cultural e psicológica” (SCHOUTEN, 2011, p. 13). Assim, a 
perspectiva de gênero pode contribui para uma melhor compreensão da sociedade, como 
também ser capaz de reorganizar todas as políticas públicas e instituições de modo que 
todas as ações do Estado possam promover a igualdade de gênero.  

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 sempre o 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 



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

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 apontam Villacorta 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. 

 Desta forma, a partir da perspectiva de gênero quem tem como princípio norteador o 
empoderamento das mulheres como condição essencial para garantir a equidade entre os 
sexos, que analisamos o Programa Nacional de Uso e Produção de Biodisel (PNPB), uma 
política pública que visa incentivar à produção e compra de matérias-primas da agricultura 
familiar para a produção do biodiesel. Sendo um dos objetivos, dessa política, a inclusão 
social de agricultores/as. Para compreendermos o PNPB a partir de uma perspectiva de 
gênero e quais as percepções dos/as agentes sociais que aderiram ao Programa sobre essa 
política pública realizamos uma pesquisa in loco em um município do Ceará, região nordeste 
do Brasil, com agricultores/as que plantaram a mamona e venderam para a produção do 
biocombustível.  
 

3.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO  

A pesquisa de campo foi realizada nos Estados do Ceará, especificamente nos municípios 
de Madalena e Monsenhor Tabosa. Os sujeitos da pesquisa foram os agricultores e as 
agricultoras que se inseriram no Programa Nacional de Produção de Biodiesel para o 
fornecimento da mamona  

Desta forma, seguindo a abordagem interpretativa a pesquisa foi realizada em duas etapas 
de trabalho de campo. Uma primeira etapa, determinada por Woortmann e Woortmann 
(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.  

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 denominado 25 de maio. 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, 
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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 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. 

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 das entrevistas.  

Assim, a condução metodológica da pesquisa seguiu as orientações da abordagem 
qualitativa, envolvendo a pesquisa bibliográfica, observação participante e entrevistas 
semiestruturadas junto aos produtores e produtoras envolvidos/as na produção de 
oleaginosas (mamona), buscando refletir sobre a realidade vivenciada “antes e depois do 
acesso ao PNPB”, seguindo a abordagem interpretativa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Uma análise PNPB a partir de uma pesrspectiva de gênero 

Os resultados mostraram que as desigualdades de gênero são visíveis e “naturalizadas”, no 
âmbito da agricultura familiar na região nordeste do país, na qual foram realizadas as 
pesquisas. Através das narrativas das mulheres entrevistadas e da observação percebeu-se 
que apesar das mulheres colaborarem significativamente na agricultura, assim como os 
homens elas também percebem o trabalho que realizam como apenas “ajuda”, pelo fato do 
trabalho feminino ser considerado culturalmente como um complemento ao trabalho 
masculino. 

Os resultados, assim como 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 especificados: 

...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, Monsenhor Tabosa, CE). 

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

cuidando da roupa, dos filhos(Socorro, Monsenhor Tabosa, CE). 

Ao indagar para o um dos líderes locais sobre essa ausência, ele atribuiu o fato à 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, 
Monsenhor Tabosa CE). 

Também tinha, mais era sempre menos né, não é questão de machismo não é 
questão cultural mesmo, as próprias mulheres e que não vão mesmo, nossa região 
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aqui e mais os homens que vão no roçado mesmo, não é que ele não quer que a 
mulher vai, ela é que não que ir. (D. Fátima, Monsenhor Tabosa, CE). 

Ainda sobre a ausência da liderança das mulheres nos cultivos agroenergéticos, 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, Monsenhor Tabosa, CE) 

Nesse sentido, em relação à produção da mamona, o trabalho feminino segue a lógica 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. 

Isso reforça o estereótipo tradicional da divisão do trabalho na esfera doméstica que 
distingue as funções dos homens e das mulheres, quais sejam: as mulheres/mães ficam 
responsáveis pelo cuidado dos/as filhas/os, enquanto os homens/pais têm a 
responsabilidade de prover o sustento, além de ser o responsável pela autoridade e 
disciplina. 

Um 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, 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.  

A pesquisa de campo revelou que 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, tá 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 é 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, Monsenhor Tabosa, CE) 

 

Assim, os resultados demonstraram que o PNPB colaborou para o aumento da renda das 
comunidades estudadas no nordeste do Brasil, pois, através do incentivo e da assistência 
técnica, muitos agricultores conseguiram produzir mais, o que possibilitou atender a um 
maior número de necessidades e, com isso, melhorar a 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.  
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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 e 
em comunidades. 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 no Ceará, as mulheres participam das 
assembleias 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 era masculina.  
 

Em relação ao empoderamento feminino, Para tanto, foram examinadas questões referentes 
ao trabalho\renda; conhecimento\habilidade; padrão de hábitos de comportamento; 
conscientização sobre sua força de trabalho, relações de poder e direito; funções e papeis 
que elas exercem; participação em atividades sociais e políticas e satisfação com a vida. 

Em relação ao trabalho e renda, maioria das mulheres considera que melhorou bastante, 
principalmente no quesito renda; embora essa melhoria não tenha provocado mudanças 
significativas no nível de renda das famílias. A renda, mesmo pequena, obtida com a venda 
da mamona é um dinheiro a mais que entra no orçamento doméstico, nas localidades 
estudadas com poucas possibilidades de acesso ao trabalho e renda a mamona se tornou 
uma moeda de troca, uma vez que pode-se vender para as usinas de biodiesel ou ainda 
para os atravessadores que compram dos agricultores/as e revendem para as usinas. 
Conforme nos revelam os relatos a seguir ao se referirem sobre a renda obtida com a venda 
da mamona: 

Eu tenho a minha mamoninha eu saio e vendo, faltando seja o que for para minha 
família. Pego minha mamoninha e vendo. Por isso que eu digo mamona ele (marido) 
nunca deixa de plantar. Ali dentro esta o saco de mamona dele. O ano foi ruim, mas o 
saco tá lá dentro pra todo mundo ver. Mamona vira dinheiro pra comprar o que não 
dá aqui, feijão, milho, batata, macaxeira agente come (D. Luzia, Monsenhor Tabosa, 
CE)   

No entanto, por ser uma renda esporádica e devido a condições ambientais não favoráveis e 
falta de conhecimentos técnicos para o plantio, ainda não solucionadas, o empoderamento 
da mulher via cultivo de mamona para o biodiesel é ainda limitado e circunscrito a 
impedimentos socioeconômicos e culturais. A observação participante, nas comunidades 
pesquisadas, nos mostrou que quando a produção da mamona é grande os homens são 
responsáveis pela comercialização e destino do dinheiro obtido, no entanto, quando a 
produção é pequena as mulheres podem vender a mamona para comprar mantimentos e 
roupas. Como enfatiza Viviana Zelizer (1989) ao discutir o sentido social do dinheiro, põe em 
questão a imagem abstrata que lhe é atribuída, negando sua incondicional 
intercambialidade. Após investigar a distribuição do orçamento doméstico nos Estados 
Unidos nos anos de 1870 e 1930, especificamente a renda considerada “dinheiro da 
mulher”, afirma que a distribuição da renda entre os membros da família, na maioria das 
vezes, é tão desigual e arbitrária quanto a distribuição de renda nacional entre as famílias. A 
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sua pesquisa revela que as mulheres que não tinham renda própria, sempre, eram 
obrigadas a negociar com o marido o montante a ser gasto, usando estratégias que 
passavam pela adulação, favores sexuais, falsificação de gastos ou aumento no preço real 
dos itens consumidos e serviços e até mesmo roubo, entre outras estratégias, todas elas 
implicando submissão ou risco. As mulheres que trabalhavam fora, em grande parte, tinham 
seu dinheiro controlado pelo marido e investiam em itens que beneficiassem a família toda. 
Essa situação pode ser detectada nas famílias pesquisadas, o controle do dinheiro, ou seja, 
como e quando ele será utilizado sempre é uma decisão masculina.  

O Programa pode ter trazidos alguns conhecimentos novos por meio de orientações, 
reuniões ou assistência técnica, no entanto esses encontros foram para os homens sendo 
limitado o acesso das mulheres ao conhecimento/informações. Conforme observamos 
quando os técnicos visitavam a família de agricultores eles sempre preferiam conversar com 
os homens e também somente estes eram convocados para as reuniões. 

Quanto aos novos padrões de hábitos e de comportamento a partir da inserção da família ao 
Programa, foram destacados três aspectos, sendo um deles referente à questão de se ter 
mais liberdade, independência e pró-atividade, sendo que a maioria das mulheres relataram 
que não mudou em nada, afirmando: “Continuo do mesmo jeito”.  Outro aspecto tratado diz 
respeito ao maior controle sobre os recursos e poder de decisão, considerado pouco 
representativo na realidade cotidiana feminina, as entrevistadas disseram que as mudanças 
foram mínimas, relatando mais bem um aumento das atividades: “Cada vez mais trabalho 
junto ao meu esposo”. O terceiro aspecto pesquisado foi em relação às maiores 
possibilidades de ação, constatando-se que a maioria disse não ter possibilidades de ação 
quanto ao cultivo, mantendo-se com as mesmas funções.   

Apesar disso, na percepção de grande parte das entrevistadas, consideram que possuem 
seus direitos e que existe “igualdade de gênero para todos”, o que implica em uma 
“naturalização” do modelo relacional vigente, mesmo com espaços segregados para 
homens e mulheres, em termos de possibilidades de ações e decisão.  

Percebe-se, assim, 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 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. 

No que concerne à questão referente a funções e papeis na família e na sociedade, 
percebeu-se pelas narrativas das mulheres entrevistadas e da observação que todas têm 
como principal função ser mãe e dona de casa, embora algumas exerçam outras atividades, 
como: agricultora; educadora, auxiliar de serviço, auxiliar administrativo, rendeiras e outros. 
Assim, a pesquisa in loco vem a reafirmar um comportamento tradicional no mundo rural, 
onde as mulheres concentram suas ações na “reprodução social”.  



 

10 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Essa realidade também foi retratada por Souza (2012), ao analisar as mudanças sociais e 
trajetórias de gênero à luz do Programa Nacional de Biodiesel, no município Matias 
Cardoso/MG, concluindo que o caráter comercial da mamona a torna lócus de trabalho 
masculino, uma vez que são os homens que estão à frente do “negócio”.  

As tarefas domésticas e o cuidado dos/as filhas/os, exclusivo para as mulheres, são assim 
caracterizados como trabalho (re) produtivo ocultado, negligenciado e desvalorizado pelo 
contexto social. As funções desempenhadas pelas mulheres no sustento da casa é 
invisibilizado e desqualificado, devido à crença de que o homem é o legítimo provedor da 
família, “o que confere uma posição de trabalhadora complementar à mulher, embora os 
fatos da realidade revelem que as mulheres trabalhadoras muitas vezes são as reais 
provedoras do sustento familiar” (FONSECA, 2000, p.46).  

Com respeito ao papel na sociedade, a participação das mulheres está restrita a funções 
desempenhadas no espaço religioso, elas realizam algum tipo de atividade, como 
coordenadora da Igreja ou faz parte das pastorais do dizimo litúrgico, em Monsenhor 
Tabosa (CE) nos assentamentos grande parte das mulheres participam da organicidade do 
assentamento e movimento social (sindicatos ou pelo MST). Esses dados sobre o 
envolvimento da mulher em atividades tanto privadas quanto públicas, com jornadas duplas 
de trabalho, são corroborados pela pesquisa de Karan (2004, p. 304), ao analisar as 
atividades da mulher no meio rural, quando reconhece a importância das suas funções, 
ressaltando que: 

No campo da produção ela tem sido precursora dentro da unidade familiar, assumindo os 
desafios de começar algo novo; ao mesmo tempo que desafia a produção convencional ao 
por em prática saberes adquiridos com outras gerações. Muitas vezes é ela quem (re) 
introduz sementes há muito guardadas nas próprias hortas domésticas, testa formas e 
preparados no cultivo, recupera a cooperação em todas as esferas da produção. É ela que 
tem garantido a sociabilidade no mundo rural, atuando no espaço privado, na família, na 
vizinhança, na religiosidade. Ela silenciosamente faz as articulações e 'costuras' do tecido 
social da unidade familiar, da família extensa e da comunidade.  

Já em relação à satisfação das entrevistadas com a vida que elas levam, após a introdução 
do cultivo agroenergético, grande parte delas acreditam ter melhorado, principalmente pelo 
fato do programa ter ajudado na renda familiar. Entretanto, o simples aumento da renda, de 
forma limitada e instável, não implica em empoderamento feminino, pois, as políticas do 
PNPB não concebem uma organização social do trabalho que compreenda o papel das 
mulheres, devido aos valores culturais e à própria lógica institucional, que tem privilegiado o 
homem como o protagonista da agricultura familiar e a mulher apenas como “ajudante” na 
cadeia produtiva do biodiesel. 

Diante dos resultados apresentados percebe-se que a divisão sexual do trabalho familiar é 
tida como uma das categorias que define o universo dos/as agricultores/as, 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. 

A pesquisa revelou as dificuldades no cultivo da mamona devido às condições ambientais 
decorrentes do longo período de seca nessas regiões, a falta de capacitação técnica dos 
agricultores/as e orientação para a comercialização. 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. Diante do 
cenário pesquisado, ficou evidente que o PNPB não incorpora a perspectiva de gênero em 
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suas diretrizes, ou seja, na prática reproduz as desigualdades de gênero ao excluir as 
mulheres do papel produtivo. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao analisar o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel a partir de pesquisa in 
loco no interior do Ceará, percebemos a não incorporação da transversalidade nesta política 
pública que apesar de ter como um dos objetivos principais a inclusão social não incorpora 
em suas ações mecanismo para sedimentar a igualdade de gênero. O que podemos 
observar nas famílias inseridas no Programa é a ausência da participação feminina nas 
reuniões e nos momentos de transmissão dos conhecimentos técnicos. O estudo de caso 
nos revelou que o Programa, na região estudada, ainda não foi capaz de realizar a inclusão 
social e muito menos a inclusão do segmento feminino na produção da mamona. 

Assim, 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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