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Sendo a sociedade uma grande colcha de muitos retalhos, o trabalho se 
coloca como uma das linhas que costura as relações sociais que são desiguais e 
se baseiam na divisão sexual do trabalho, caracterizada pela prioridade dos 
homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, agregando 
maior valor ao trabalho dito masculino. 

Na economia capitalista, a desigualdade é mantida pela prioridade do 
lucro, da propriedade privada e da alienação. Mas estas não são as únicas 
formas de organizar o trabalho.  A economia solidária, que trabalha a 
autogestão e a reciprocidade junto ao feminismo e auto-organização das 
mulheres, se forma enquanto alternativa coletiva, costurada a muitas mãos, 
no enfrentamento e resistência ao modelo hegemônico do capital patriarcal.

Para tal, “REFLEXÕES FEMINISTAS: MULHERES CONSTRUINDO 
ECONOMIA SOLIDÁRIA”, organizado por Adriana Vieira, Camila Paula e 
Conceição Dantas tem como objetivo costurar o debate em torno das 
demandas para que a construção de outras relações sociais de trabalho, 
gênero e economia sejam possíveis.

Em um primeiro momento, o texto “A INTERDEPENDÊNCIA DAS 
ESFERAS DA REPRODUÇÃO E PRODUÇÃO NA PRODUÇÃO DE 
INDICADORES: REFLEXÕES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DAS MULHERES 
RURAIS NO SERTÃO DO APODI”, das autoras Conceição Dantas e Renata 
Moreno,  apresentará uma análise inicial de dados relativos ao trabalho das 
mulheres da região Oeste do Rio Grande do Norte, especicamente do 
território Sertão do Apodi, reconceituando o trabalho a partir das tarefas 
realizadas majoritariamente pelas mulheres como fator que permitiu a 
construção de análises e indicadores capazes de avaliar as congurações da 
desigualdade de gênero, de modo a orientar a elaboração de políticas 
geradoras de igualdade.

A proposição de novos tipos de indicadores, capazes de superar o 
referencial masculino para a medição da qualidade de vida da sociedade,  
vem consolidar um novo arcabouço teórico capaz de construir perspectiva da 
igualdade entre homens e mulheres como componente estruturante de um 
novo padrão de desenvolvimento.

Apresentação

Por Viviana Mesquita¹

1 - Viviana Mesquita é Mestra em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte.
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 As mulheres estão não só inseridas, mas são maioria nas iniciativas 
solidárias e, no entanto, estão sobre-representadas. É com esta provocação 
que o artigo “A ECONOMIA SOLIDÁRIA E AS TEORIAS FEMINISTAS: 
POSSÍVEIS CAMINHOS PARA UMA CONVERGÊNCIA NECESSÁRIA”, de 
autoria de Isabelle Hillenkamp, Isabelle Guérin e Christine Verschuur, 
problematiza o papel da economia solidária para a autonomia das mulheres: 
as mulheres encontram na economia solidária um caminho para a 
emancipação ou a solidariedade entre elas, muitas vezes pobres, acaba 
reproduzindo os mecanismos da sua própria exploração?

Neste artigo, as autoras trazem convergências de teorias da economia 
solidária e feminista a partir dos debates e categorias de análise centrais,  
analisando o valor do local como postura epistemológica, os princípios de uma 
economia plural, a mudança social numa concepção radical e gradual e o 
olhar dos estudos feministas sobre as organizações de mulheres e suas práticas 
econômicas, sociais e políticas através das organizações de mulheres na 
história e na construção do feminismo, organizações de mulheres no campo 
dos saberes, organizações de mulheres e reprodução, e organizações de 
mulheres na economia solidária.

Seguindo a lógica do entrecruzamento da economia solidária ao 
feminismo, o texto de Miriam Nobre, “ECONOMIA SOLIDÁRIA E ECONOMIA 
FEMINISTA: ELEMENTOS PARA UMA AGENDA” aponta práticas da 
economia solidária exercidas em uma sociedade capitalista e patriarcal na 
organização de uma agenda de atividades de qualicação, nanciamento, 
autogestão e comercialização em que os grupos de mulheres da economia 
solidária organizam suas demandas de políticas públicas para as diferentes 
esferas de governo com o desao de expandir o domínio do público criando 
relações diretas e circuitos econômicos autônomos em cada território e entre 
eles.

Desta forma, o livro MULHERES, TRABALHO E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA: REFLEXÕES FEMINISTAS, nos faz compreender que o o dos 
caminhos entrecruzados da economia solidária e do feminismo requer 
visibilizar e reetir as práticas sociais compreendendo a interdependência das 
esferas da reprodução e produção na produção, a convergência necessária e 
pensar uma agenda comum. Que as reexões nos organizem na prática e a 
prática nas reexões. Sigamos costurando essa colcha, em marcha! Até que 
todas sejamos livres!
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A partir dos anos 1960, com o surgimento da segunda onda do 
feminismo, diversas áreas do conhecimento estiveram sujeitas à crítica 
metodológica e epistemológica elaborada pelo pensamento feminista. Esta 
crítica tem como um de seus elementos o questionamento ao androcentrismo, 
que se caracteriza pela construção de noções que tomam a experiência dos 
homens como universal, além de ocultar e, por vezes, desconsiderar a 
experiência das mulheres.

A  evo lução  da per spect iva  femin i s ta  é  marcada pe la 
interdisciplinaridade, sobretudo, no que se refere à tentativa de explicar 
fenômenos sociais, na qual, com frequência, sociologia, história e economia 
convergem. A economia feminista acumulou em sua trajetória a necessidade 
de ampliação das fronteiras tradicionais da economia, denidas pelo sistema 
mercantil e monetário, e a recuperação do trabalho doméstico e de cuidados 
como parte fundamental dos processos de produção e reprodução da vida. 
Paralelamente, os acúmulos dos estudos sobre divisão sexual do trabalho na 
sociologia avançaram no mesmo sentido, ao demonstrar a interdependência 
entre os chamados trabalhos reprodutivos e produtivos.

De acordo com Kergoat (2009), a forma de divisão do trabalho 
decorrente das relações sociais de sexo (a divisão sexual do trabalho) se 
caracteriza pela destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das 
mulheres à esfera reprodutiva, atribuindo, simultaneamente, forte valor 
social agregado às funções ocupadas por homens. Separação e 
hierarquização são os dois princípios organizadores da divisão sexual do 
trabalho.

A interdependência das esferas da reprodução e produção
na produção de indicadores: reexões a partir da experiência

das mulheres rurais no Sertão do Apodi*

Maria da Conceição Dantas Moura¹
Renata Faleiros Camargo Moreno²

*Texto publicado em Dossiê - Métodos e fontes de pesquisa em Ciências Sociais. In: Mediações 
Revista de Ciências Sociais,  v. 18, n. 2 (2013).
1 -  Mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.
2 -  Mestra em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, Brasil.
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A divisão sexual do trabalho e a interdependência entre as esferas da 
reprodução e produção são as noções orientadoras deste artigo, que pretende 
contribuir para a reexão sobre a construção de análises e indicadores capazes 
de avaliar as congurações da desigualdade de gênero, de modo a orientar a 
elaboração de políticas geradoras de igualdade. A partir da recuperação dos 
debates feministas sobre a construção de estatísticas e indicadores, 
apresentamos aqui uma análise inicial de dados relativos ao trabalho das 
mulheres da região Oeste do Rio Grande do Norte, especicamente do 
território Sertão do Apodi. O Sertão do Apodi é uma região semiárida que é 
referência nacional na produção agroecológica e de convivência com o 
semiárido, sendo responsável pela segunda maior produção de mel de abelha 
do Brasil e uma das maiores produções de caprinocultura. É uma realidade 
pesquisada pela academia por seu potencial social e produtivo, pela produção 
agroecológica e pela concentração de uma diversidade de experiências com 
grupos produtivos de mulheres.

Os temas que movem a organização das trabalhadoras rurais da 
região são, principalmente, a economia feminista e solidária, entrelaçadas a 
conquistas reais na vida das mulheres, como, por exemplo, o acesso às políticas 
locais e sua inserção na produção, apoio à produção e reprodução, crédito e 
agroecologia (ALVES, 2007). O processo de organização das mulheres rurais 
da região se intensicou nos últimos dez anos com a mobilização de mulheres 
para acessar políticas públicas. 

Entendendo a ruralidade não apenas como espaço social da produção 
agrícola, mas também como representação, ou seja, um objeto construído 
pela prática dos atores sociais e políticos, o Sertão do Apodi é caracterizado 
como um rural pautado pela agricultura familiar, organização social e acesso 
às políticas públicas.

Uma aproximação às pesquisas sobre  tempo e trabalho das 
mulheres

 No Brasil, inicialmente centrados no trabalho remunerado realizado na 
esfera da produção e no mercado de trabalho, os estudos sobre o trabalho das 
mulheres passaram a incorporar um olhar sobre o trabalho realizado na esfera 
da reprodução social e, posteriormente, sobre a articulação entre as duas 
esferas (BRUSCHINI, 2006).

 Nos anos 1970 e 1980, foi desenvolvido um debate sobre a insuciência
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das estatísticas existentes, demonstrando seus limites para medir o conjunto da 
atividade econômica das mulheres. Isto porque, em parte, as categorias 
utilizadas eram inspiradas nas propostas dos organismos internacionais, 
elaboradas a partir do referencial dos países desenvolvidos.

Enfatizavam a produção industrial, ocultando o contexto doméstico – 
a pequena produção mercantil, o trabalho voltado ao autoconsumo e o 
trabalho em domicílio, particularmente relevantes para se medir a atividade 
econômica das mulheres, especialmente das mulheres rurais. A classicação de 
atividade ou inatividade econômica esteve e segue no centro dos debates 
sobre a produção de estatísticas, tanto a partir do Censo do IBGE como da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

O processo de críticas e reformulações das formas de medição do 
tempo destinado ao trabalho doméstico culminou, até o momento, em duas 
modicações no questionário utilizado na PNAD. Em 1992, foi introduzida a 
questão 121 no questionário, sobre se o/a entrevistado/a realizou afazeres 
domésticos  na semana de referência. Nove anos mais tarde, foi introduzida 
uma segunda questão, sobre quantas horas foram dedicadas aos afazeres 
domésticos na semana de referência (BRUSCHINI, 2006, p. 335). 

A medição das horas gastas com os afazeres domésticos contribui para 
dar visibilidade ao trabalho doméstico realizado principalmente pelas 
mulheres. Atualmente, a partir de iniciativa coordenada entre a Secretaria de 
Políticas para Mulheres (SPM) e o IBGE, está em processo de elaboração e 
debate uma pesquisa sobre os usos do tempo, que qualica a medição do 
tempo e do trabalho, possibilitando maior compreensão sobre as 
congurações e dinâmicas estabelecidas com a interdependência da esfera da 
produção e reprodução. 

A disponibilização dos dados sobre o tempo destinado aos afazeres 
domésticos constituiu um instrumento para as proposições de novas 
reformulações nas pesquisas, que estão em debate, para que os afazeres 
domésticos passem a ser considerados como trabalho doméstico não 
remunerado, e não mais como inatividade econômica (BRUSCHINI, 2006, p. 
351). 

A problematização feita por Dedecca (2004) sobre o tempo no 
capitalismo organiza este debate tanto do ponto de vista teórico como da  
estatísticas e de políticas públicas. O autor trata da articulação entre o tempo 

4 

4 - Os afazeres domésticos, conforme demonstrado na PNAD apreende parte da preocupação 
feminista com o trabalho doméstico não remunerado.
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da reprodução econômica e o tempo da reprodução social, armando que 
um não se processa sem o outro. Defende que se trate o tempo do chamado 
trabalho doméstico como tempo para reprodução social, entendendo este 
como “fundamental para resolver alguns problemas da acumulação 
capitalista que não se equacionam no sistema generalizado de trocas 
realizadas através da moeda” (DEDECCA, 2004, p. 25). 

A incorporação de questões como o trabalho doméstico não 
remunerado, tomadas como problemáticas a serem vericadas pelos 
institutos de pesquisa, formuladores e gestores de políticas públicas, relaciona-
se com a evolução do debate teórico. Neste sentido, torna-se pertinente 
resgatar o debate da economia feminista na elaboração de estatísticas e 
indicadores.

Contribuições da economia feminista para a elaboração de 
indicadores

A economia é uma ciência construída socialmente, portanto, as 
relações e conitos que marcam a estrutura social inuenciam na 
consideração da relevância das questões a serem estudadas (CARRASCO, 
2003; FERBER; NELSON, 2004; PÉREZ, 2006). A perspectiva feminista 
introduziu uma crítica à exclusão das mulheres do objeto de estudo da teoria 
econômica ao apontar que, com a suposta neutralidade de suas categorias e 
conceitos, “a economia tem desenvolvido uma metodologia que não 
consegue 'ver' o comportamento econômico das mulheres” (PUJOL, 1992 apud 
CARRASCO, 1999). 

A trajetória desta corrente, desenvolvida especialmente nos Estados 
Unidos e Europa, é marcada pela elaboração de metodologias e análises não 
androcêntricas. Propõe que a compreensão sobre a situação das mulheres seja 
analisada a partir de sua própria experiência, e não apenas a partir do que 
lhes falta para se igualarem aos homens (CARRASCO, 2006). Esta elaboração 
desemboca na proposição de novos tipos de indicadores, capazes de superar o 
referencial masculino para a medição da qualidade de vida da sociedade, 
consolidando um novo arcabouço teórico. A economia feminista se apresenta 
como uma ferramenta para o desenvolvimento de políticas públicas sem o 
viés androcêntrico e, desta forma, construtoras da perspectiva da igualdade 
entre homens e mulheres como componente estruturante de um novo padrão 
de desenvolvimento.

12



O que se pretende desde a economia feminista em sua crítica 
à macroeconomia e à concepção das políticas econômicas é 
desenvolver perspectivas que considerem as relações de  
gênero tanto na elaboração de estruturas conceituais e 
modelos formais como na pesquisa empírica estatística de 
países especícos, estudos comparativos entre eles ou em 
diagnósticos de problemas macroeconômicos e a formulação 
das correspondentes políticas para tentar dar-lhes solução 
(CATAGAY et al., 1995 apud CARRASCO, 1999, p. 35).

 Conferir visibilidade ao trabalho doméstico e de cuidados é uma 

questão central para a economia feminista, uma vez que a reprodução social 

depende desse trabalho, realizado majoritariamente pelas mulheres. Ao 

ignorar isso, a análise econômica se realiza de forma enviesada, apresentando 

um diagnóstico incompleto do funcionamento do sistema econômico, além de 

se equivocar ao avaliar a repercussão real das políticas públicas. Além disso, a 

organização social do cuidado, seja entre homens e mulheres, seja entre 

Estado, família e mercado, explica boa parte das desigualdades existentes – de 

gênero e de classe, motivação de parte considerável das pesquisadoras que se 

dedicam a construir a economia feminista (RODRIGUEZ, 2012). 

Os debates feministas sobre novas metodologias de análise e construção 

de indicadores tiveram entre seus resultados a elaboração de pesquisas de usos 

do tempo, índices desagregados e índices sintéticos de gêneros. De acordo com 

Teixeira (2012), a disseminação destes se deu ao longo dos anos 1990 e 

culminou na existência, atualmente, de oito índices sintéticos de gênero 

internacionais. 

A elaboração feminista sobre indicadores com base no gênero tem 

apontado que, além de contribuir para dar visibilidade ao trabalho doméstico 

e de cuidados realizado na esfera da reprodução como aquele que contribui 

para melhorar as condições de saúde e educação, por exemplo, esta deveria 

ser analisada com a consideração das consequências geradas pela sobrecarga 

de trabalho das mulheres em diversos âmbitos. De acordo com Folbre (2011) , 

se as mulheres temem que um emprego em tempo integral afete o bem estar 

dos lhos, vão buscar empregos em tempo parcial e com mais exibilidade – 

informalidade e precarização, características do mercado de trabalho 

feminino.
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O cuidado impõe custos, em forma de obrigações nanceiras, 
oportunidades perdidas e salários aos que se renuncia, mas também 
gera compensações intrínsecas, vínculos familiares e sociais mais sólidos e 
serviços de alta qualidade para as pessoas dependentes (FOLBRE, 2011, 
p. 279).

Sem indicadores capazes de dar visibilidade e medir as atividades no 

âmbito doméstico, marcado pela desigualdade, a construção de igualdade 

não irá gurar entre os objetivos da política pública. Folbre (2011) ressalta o 

fato de que o aumento da participação feminina no mercado de trabalho 

remunerado não foi acompanhado por uma reorganização do trabalho de 

cuidados. Isto pode implicar, de acordo com o contexto, a “feminização da 

pobreza” ou a “pauperização da maternidade”.

Pérez (2006) aponta que a centralidade do mercado na teoria 

econômica e a exclusão da esfera da reprodução e do trabalho doméstico e de 

cuidados não remunerado são expressas no Sistema de Contas Nacionais 

(SCN), a partir do qual se conhece, compara e analisa a realidade econômica 

dos países. Toda atividade que não é contabilizada nesses sistemas, 

desenvolvidos com métodos semelhantes, desaparece da análise econômica, e, 

logo, da realidade (CARRASCO, 2012). A crítica à metodologia dos Sistemas de 

Contas Nacionais é uma das áreas com maior concentração de estudos da 

economia feminista, na qual se travam grandes debates sobre o que e como 

deve ser medido, especialmente no que se refere ao trabalho doméstico e de 

cuidados. Até 1993, o SCN excluía muitos aspectos da produção de subsistência 

assumidos pelas mulheres, como buscar água, lenha ou a produção de 

alimentos para o autoconsumo. Os questionamentos e propostas feministas 

tiveram inuência na incorporação destas atividades, mas ainda tem muito 

para avançar.  

As feministas apresentam certa desconança com a utilização exclusiva 

de métodos quantitativos. Teixeira (2012) arma que a produção feminista de 

indicadores aposta em pesquisas quantitativas e qualitativas, que buscam 

pesquisas de profundidade, entrevistas, grupo focal, entre outros. Da mesma 

forma, Corner (2002 apud FOLBRE, 2011), arma que muitas vezes uma 

etnograa é importante para matizar alguns elementos que aparecem nas 

pesquisas quantitativas. 
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 Há pesquisas e estudos da economia feminista que demonstram estar 
em um estágio avançado de proposição de novas metodologias e indicadores 
não androcêntricos. O estudo realizado por Cristina Carrasco, na Espanha, 
sobre a Pesquisa de População Ativa (EPA, na sigla em espanhol), ilustra este 
processo. 

Carrasco (2008) apresenta proposições referentes ao que deve ser o 
ponto de partida da economia que incorpora a experiência feminina como 
parte de sua análise geral e não como um capítulo à parte. A autora propõe a 
EPA-NA (não androcêntrica), na qual o debate teórico sobre o que deve ser 
considerado e medido é central. Isso porque as estatísticas sobre o trabalho se 
estruturam de forma a analisar de maneira separada o que é o emprego e o 
que é o trabalho familiar doméstico, ou seja, sem estabelecer os vínculos entre 
os dois, desconsiderando o trabalho que é realizado em sua grande parte pelas 
mulheres, de forma não remunerada, no interior dos lares. Outro aspecto 
refere-se à consideração de trabalho apenas desde o emprego, fato que 
embasa as pesquisas sobre a população economicamente ativa em várias 
partes do mundo. 

Para incorporar as mulheres é necessário reconceituar a categoria 
trabalho. Para isso, a proposta da EPA-NA estabelece a relação entre o 
trabalho doméstico e de cuidados não remunerado e o trabalho remunerado 
das pessoas, e inclui uma dimensão fundamental que é a análise dos tempos 
da produção e da reprodução, e como eles se determinam mutuamente. A 
EPA-NA parte da ideia de que o lar é o espaço desde o qual se organiza a vida 
e, portanto, pretende ser um marco de análise adequado para captar a 
atividade das pessoas em toda sua profundidade. Isso signica, segundo 
Carrasco (2008, p. 231), “deslocar o  núcleo analítico desde o mercado às 
pessoas, e desde as necessidades de produção às necessidades humanas.” 

 A noção de que a esfera da produção é independente da esfera da 
reprodução se baseia em uma dicotomia que constrói o imaginário social de 
que as pessoas nascem prontas para o mercado e são independentes. Como 
arma Nobre (2002), no imaginário produzido pela economia clássica e 
neoclássica é como se os indivíduos não tivessem sido crianças e não cassem 
velhos, portanto, não precisariam de cuidados. É como se as pessoas chegassem 
à idade adulta sem a necessidade dos trabalhos da “produção do viver”. Esta 
falsa autonomia oculta o trabalho da reprodução,  real izado 
majoritariamente pelas mulheres. É pertinente a armação de Carrasco 
(2003) quando diz que o mercado prevê quando a pessoa tem ou deve ter o 
seu tempo disponibilizado para a produção. Paradoxalmente, a reprodução 
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constrói a lógica do cuidado que exige acompanhamento dos ciclos da vida, 
desde a infância até a velhice.

Economia Feminista: aspectos da experiência brasileira

No Brasil, esse debate ocorre em diversas frentes. A SOF (Sempreviva 
Organização Feminista), desde o início dos anos 2000, tem feito um esforço 
para reunir pesquisadoras e articular grupos de estudos visando a apropriação 
da economia feminista a partir da realidade brasileira, tendo como referência 
a interdependência das esferas produtiva e reprodutiva. São exemplos deste 
processo a constituição da REF (Rede Economia e Feminismo) e a realização 
do Seminário Internacional “Trabalho Doméstico e de Cuidados – Por outro 
paradigma de sustentabilidade da vida humana”, em 2006, quando foi 
apresentada a proposta de indicadores não androcêntricos, elaborada por 
Cristina Carrasco.  

Esforços dessa natureza têm inuenciado pesquisadores/as, órgãos 
governamentais e sociedade civil. No entanto, ainda persistem as diculdades 
de elaboração de indicadores capazes de incorporar a totalidade do trabalho 
das mulheres como parte constitutiva do desenvolvimento da sociedade. 
Pesquisas recentes no Brasil analisam dados produzidos pelos institutos de 
pesquisa ou instituições acadêmicas buscando visibilizar e reunir as 
informações disponíveis sobre a temática do cuidado (HIRATA; GUIMARÃES, 
2012).

Embora ainda sejam poucos os estudos nessa área que consideram as 
mulheres rurais, é possível vericar avanços no que se refere a esse debate. Em 
2009, o IBGE divulgou as informações do Censo Agropecuário de 2006. Em 
conformidade com o Censo Agropecuário Mundial, o Censo apresentou duas 
importantes informações desagregadas por sexo. A primeira delas é a 
identicação por sexo do responsável pelo estabelecimento produtivo. No 
entanto, quando se considera quem dirige tal estabelecimento, apenas um dos 
produtores é considerado. Por se tratar de uma sociedade estruturada por 
relações desiguais de gênero, na que a gura masculina permanece 
legitimada como representante legal da agricultura familiar, na maioria dos 
estabelecimentos foi o homem, e não a mulher, o produtor considerado. O 
censo também desagrega por sexo as informações sobre pessoal ocupado. No 
entanto, ainda persiste o limite de não se considerar atividades importantes 
como a criação nos quintais como produtivas, o que demonstra que os estudos 
feitos a partir destes dados ainda tem diculdade de medir em suas análises a
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totalidade do trabalho das mulheres, compreendido pelas atividades na 
esfera da reprodução e da produção. 

Do ponto de vista governamental, vale ressaltar o conjunto de 
iniciativas da Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). São exemplos a edição e publicação de 
Estatísticas Rurais e a Economia Feminista (BUTTO, 2009) e Mulheres nas 
Estatísticas Agropecuárias - Experiências em países do Sul (BUTTO, DANTAS; 
HORA, 2012) com estudos de dados dos países pertencentes ao Mercosul.

Considerando esse contexto nacional de iniciativas de elaboração e 
análises de indicadores a partir de uma perspectiva feminista, o Centro 
Feminista 8 de Março (CF8), organização feminista sediada em Mossoró, Rio 
Grande do Norte, desenvolve suas experiências de assessoria à organização 
produtiva das mulheres, tendo como referência o debate da economia 
feminista. O CF8 elaborou um diagnóstico para a realização de
um de seus programas, o ATER-Mulheres (Assistência Técnica de Extensão 
Rural) executado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

  O diagnóstico contém dados que, ainda que iniciais, permitem 
perceber a realidade do trabalho das mulheres a partir da ampliação deste 
conceito. Ou seja, os dados consideram não apenas o trabalho remunerado, 
mas também o não remunerado, o trabalho doméstico e de cuidados. A 
pertinência de análise destes dados reside na necessidade de multiplicar 
experiências de estudos com indicadores não androcêntricos no meio rural, 
considerando que esse debate tende a se expandir no meio acadêmico 
feminista. Além disso, este diagnóstico tem incidência concreta na vida das 
mulheres rurais, uma vez que orientam a atuação do ATER-Mulheres na 
região.

Os dados analisados neste artigo foram disponibilizados pelo CF8. O 
diagnóstico foi a primeira ação realizada pelo projeto ATER- Mulheres, entre 
março e maio de 2011, e teve como objetivo levantar as demandas de 
produção das mulheres para orientar a atuação da assistência técnica 
contratada pelo projeto. As questões do diagnóstico foram elaboradas em 
Brasília pela Diretoria de Políticas para as Mulheres, em conjunto com a 
equipe de acompanhamento dos contratos de Ater-Mulheres. O CF8 
introduziu questões relacionadas ao acesso à água e à realização do trabalho 
doméstico considerando sua relação com a organização produtiva das 
mulheres. 

A decisão de incluir no diagnóstico estas duas questões partiu da 
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realidade local e da experiência de trabalho do CF8. A questão da água foi 
introduzida porque as mulheres que seriam beneciárias moram em uma 
região semiárida e qualquer iniciativa de fortalecimento produtivo deveria 
partir da viabilidade hídrica. A outra questão, referente ao trabalho 
doméstico, foi introduzida após uma reexão do CF8 sobre sua experiência em 
assessoria a outros grupos produtivos, em que se concluiu que um dos entraves 
para a ampliação da produção das mulheres poderia ser o grande número de 
horas dedicado às responsabilidades com o trabalho doméstico. 

O levantamento dos dados primários foi realizado através de 
questionário pela equipe técnica do CF8. O público alvo da pesquisa foram as 
mulheres rurais beneciárias do contrato de ATER-Mulheres no território do 
Sertão do Apodi. As mulheres são agricultoras cadastradas na Declaração de 
Aptidão Prossional (DAP), documento expedido pela assistência técnica 
rural do estado e entidades representativas, como os sindicatos dos 
trabalhadores rurais. 

O diagnóstico teve como objetivo conhecer as atividades produtivas e 
reprodutivas realizadas pelas mulheres, bem como as demandas de 
assistência técnica. O questionário foi composto por três blocos de questões: 
identicação das mulheres com perl (idade, estado civil, raça/cor, identidade 
prossional); questões agrárias e agrícolas, envolvendo temas como produção, 
infraestrutura, acesso ao mercado e políticas públicas; questões sobre a 
reprodução, o trabalho doméstico e de cuidados e sobre o acesso a água. 

O diagnóstico foi aplicado em 11 municípios que conformam o território 
da cidadania Sertão do Apodi, totalizando 160 mulheres entrevistadas. 
Destas, 96,9% se identicam como agricultoras, 2,5% como quilombolas e 0,6% 
como pescadoras. Entre as entrevistadas, 87 se declaram negras e 70 brancas. 
Com relação ao estado civil, a maioria é casada (86) ou vive em união estável 
(52). Apenas 13 mulheres são solteiras, 6 viúvas e 3 divorciadas. A composição 
etária é diversa, sendo que 49 mulheres estão na faixa etária entre 20 e 30 
anos, 34 entre 31 e 40 anos, 29 entre 41 e 50 anos, 26 entre 51 e 60 e 12 têm mais 
de 60 anos.

Um olhar inicial sobre os dados do Sertão de Apodi

 A análise proposta por este artigo enfoca a inuência do trabalho 
doméstico e de cuidados nas demais informações produzidas pelo diagnóstico. 
É uma análise inicial e tem como objetivo estabelecer o debate sobre a  
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construção de indicadores não androcêntricos. Consideramos que a 
observação da viabilidade econômica das atividades produtivas 
desenvolvidas pelas mulheres requer um olhar anterior para as condições de 
vida e trabalho destas mulheres na esfera produtiva e reprodutiva. Nesta 
análise, nos referimos à realidade das 160 mulheres incluídas no projeto de 
assistência técnica do território Sertão do Apodi/RN, cuja identicação social 
anunciada durante as entrevistas se refere ao modo de vida camponês.

Quanto à situação legal de suas terras, 63,75% das mulheres armam 
que sua família possui terra própria; 2,5% arrendatárias e 33,75% apontam 
outras formas de propriedade da terra, conforme mostra o gráco 1.  

Apenas 5% das entrevistadas souberam responder, em hectares, a 
extensão da propriedade rural familiar relacionada a cada tipo plantação, o 
que mostra que a proporção de hectares destinados ao plantio de feijão, milho 
ou mandioca não é um conhecimento comum entre as mulheres. 

O acesso desigual das mulheres à terra é uma realidade em diversas 
regiões do país. De acordo com a análise do Censo Agropecuário 2006, 
realizada por Nobre (2012), quando as mulheres são responsáveis pelos 
estabelecimentos, estes possuem área média inferior a metade da média dos 
estabelecimentos em que os homens são responsáveis. 

Apesar de a terra ser fator fundamental na economia e na vida de 
camponesas e camponeses, os níveis de utilização das terras por mulheres são 
desiguais e estão abaixo dos necessários para a conquista de sua autonomia 
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econômica. O controle sobre a posse da terra é um fator relevante para a 
autonomia econômica das mulheres. O fato de que apenas 5% armam ter 
conhecimento sobre o que produzem sugere que apenas estas têm controle 
sobre seus bens, entre o conjunto de mulheres cuja família tem a posse da terra.

Essa interpretação se apoia na armação de Deere (2004) de que o 
poder de negociação das mulheres na relação conjugal está relacionado com a 
posição que elas ocupam no interior da família e da comunidade, na relação 
com os bens que possuem, e se estes estão sob seu controle. Neste caso, deve-se 
perguntar se a terra pode ser considerada um bem sobre o controle das 
mulheres, já que os dados indicam que essas não têm conhecimento sobre sua 
extensão e produção. 

Os dados referentes às responsabilidades das mulheres no espaço rural 
demonstram que todas realizam atividades de diferentes tipos. A grande 
maioria faz o trabalho doméstico conjugado com outra atividade, conforme se 
verica no gráco 2. A construção do gráco se deu a partir da combinação das 
atividades realizadas pelas mulheres. As possibilidades de atividades presentes 
no questionário foram trabalho doméstico, produção de subsistência, criação 
de pequenos e médios animais, criação de grandes animais, artesanato e 
outros. Para melhor visualização das categorias de resposta, foram excluídas 
aquelas combinações cuja frequência foi menor que 5 em números absolutos. 

Gráco 2 - Atividades realizadas pelas mulheres no Território Sertão do 
Apodi (valores absolutos)

5 - A totalidade dos dados é superior a 100%, considerando que as entrevistadas poderiam marcar 

mais de uma alternativa, de acordo com o número de atividades que executa. 

5
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O gráco 2 demonstra que as mulheres acumulam atividades 
reprodutivas e produtivas. Entre as 160 entrevistadas, apenas 5 realizam 
somente o trabalho doméstico. As demais combinam o trabalho doméstico 
com uma ou mais atividades, sendo que prevalecem as combinações com a 
produção para subsistência e/ou criação de pequenos e médios animais.

Estes dados conrmam o argumento de Picchio (2001) e Sen (1990, 
2000) de que o trabalho doméstico inuencia na quantidade e qualidade do 
trabalho remunerado e está relacionado com as capacidades adquiridas por 
cada membro das famílias. Por outro lado, segundo Rodriguez (2010), o 
trabalho do cuidado também inuencia na quantidade de horas disponíveis 
para o trabalho na produção. Sabe-se que para parte das mulheres, este só é 
possível com as horas restantes do tempo gasto na responsabilidade com a 
reprodução. Dito de outra maneira, o trabalho da reprodução está, 
intrinsecamente, incorporado no espaço da economia, uma vez que, o 
trabalho produtivo depende da reprodução para manter-se em 
funcionamento. Um aspecto que se destaca no caso das mulheres rurais se 
refere à remuneração do trabalho na produção, considerando a prevalência 
da produção para subsistência entre as atividades produtivas vericadas no 
diagnóstico do Sertão do Apodi. 

Para facilitar a análise dos dados, a produção das mulheres foi 
classicada em três cadeias produtivas: quintal/sequeiro, beneciamento de 
polpa de fruta; artesanato. Das 160 mulheres entrevistadas, todas participam 
da cadeia produtiva denominada no diagnóstico como quintal/sequeiro. 
Sequeiro é a produção sazonal realizada na região no período chuvoso, 
especicamente de fevereiro a junho. A predominância produtiva é de milho, 
feijão, mandioca e batata doce. De acordo com o diagnóstico, 74% das 
mulheres participam somente de uma cadeia (quintal/sequeiro); 23% 
participam de duas cadeias produtivas, sendo 15% quintal/sequeiro e 
beneciamento de polpa e 8% quintal/sequeiro e artesanato. 3% das 
entrevistadas participam das três cadeias produtivas.

A análise dos dados sugere que a adesão da totalidade das mulheres a  
esta cadeia (quintal/sequeiro) deve-se ao fato de o quintal ser próximo da 
casa, o que não inviabiliza a conciliação com as responsabilidades domésticas. 
Além disso, a produção deste espaço é considerada de subsistência, como 
frutas, plantas medicinais, ovos, galinhas. Conforme a literatura nacional e 
internacional, a produção de alimentação para o autoconsumo familiar é 
considerada socialmente como uma extensão das tarefas domésticas. Além 
disso, a produção dos quintais não tem uma exigência de equipamentos
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considerados onerosos para a produção, como trator, irrigação, escala de 
produção entre outros. A análise deste gráco poderia se encerrar na esfera 
produtiva. No entanto, quando os dados são cruzados com as informações 
sobre a composição familiar, revelam a inuência da esfera reprodutiva na 
produtiva. 

A relação entre a faixa etária dos/as lhos/as e a participação das 
mulheres em mais de uma cadeia produtiva é demonstrada através da tabela 
1. As mulheres dedicam maior tempo ao trabalho produtivo quando seus lhos 
estão em idade maior de dez anos:

 O cruzamento destes dados mostra que as mulheres com lhos cuja 
faixa etária é inferior a 10 anos têm mais diculdades em dedicar um maior 
número de horas ao trabalho produtivo, participando apenas em uma cadeia 
produtiva, em especial naquela próxima da casa e com produção sazonal. Da 
mesma forma, a participação das mulheres em mais de uma cadeia produtiva 
é maior entre aquelas que têm lhos em uma faixa etária superior a 10 anos, o 
que implica menos necessidade de atenção, vigilância e cuidados 
permanentes.

Considerações nais: interdependência entre reprodução e 
produção, elaboração de indicadores não androcêntricos e caminhos 
para  seguir este debate
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 Ao analisar os dados coletados no diagnóstico à luz das reexões 
teóricas da economia feminista, destacamos três questões centrais que 
apontam para a necessidade de aprofundamento na continuidade deste 
processo.

A produção de informações sobre o trabalho doméstico e de cuidados 
com lhos permite avançar na compreensão da interdependência entre a 
produção e a reprodução no meio rural. Destacamos uma particularidade na 
vida das mulheres rurais. Diferentemente das mulheres trabalhadoras 
urbanas que têm uma carga horária a cumprir no mundo produtivo, as rurais 
transitam por várias vezes entre o quintal, o roçado e a casa. Assim, o desao 
de compreender a interdependência adquire um alcance maior na medida 
em que, além da questão dos tempos para a produção e a reprodução que se 
sobrepõem, também o espaço rural não tem uma divisão rígida. As mulheres 
rurais, sobretudo as que produzem no quintal e sequeiro, estão 
constantemente nos dois espaços. Assim, um dos aspectos relevantes para o 
seguimento desta reexão e futuras pesquisas se refere à potencialidade de se 
aplicar o conceito da interdependência das esferas na formulação dos 
questionários. Nesse sentido, uma reexão importante é se a elaboração do 
questionário tendo como referência as cadeias produtivas facilita ou diculta 
essa compreensão. Isso porque a experiência produtiva das mulheres neste 
território se relaciona com os princípios agroecológicos, caracterizados pela 
integração da produção.

 Ainda neste sentido, os dados coletados no diagnóstico demonstram a 
relação entre a participação das mulheres com lhos na produção, mas é 
necessário apontar a necessidade de ampliar a pesquisa, buscando investigar 
a inuência do conjunto das tarefas envolvidas no trabalho doméstico e de 
cuidados na esfera da produção. Isso requer compreender que o trabalho de 
cuidados não se direciona apenas aos dependentes (como crianças, idosos ou 
doentes), mas também aos adultos. 

Outro aspecto decorrente do anterior se refere ao fato de que pesquisas 
desse tipo podem avançar para mostrar e medir a contribuição econômica 
deste trabalho, elemento este que não foi incorporado devido ao fato de que o 
escopo da pesquisa era a identicação das demandas das mulheres rurais para 
orientar a política de ATER no território.  

Um terceiro elemento que relaciona a presente pesquisa às reexões 
teóricas da economia feminista sobre metodologias e indicadores é a 
necessidade de articulação de métodos quantitativos e qualitativos. O 
diagnóstico em questão utilizou a pesquisa quantitativa, mas sua elaboração
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 foi precedida de um processo de reexão do CF8 a partir do trabalho anterior 
de assessoria aos grupos produtivos de mulheres rurais, o que garantiu uma 
contribuição particular na pesquisa com a introdução da questão sobre o 
acesso a água para medir seu impacto na divisão sexual do trabalho. Vericar 
este impacto foi importante na medida em que essa era, ao mesmo tempo, 
uma preocupação e constatação das mulheres, que se expressaram nos relatos 
dos processos de assessoria aos grupos. 

Assim, as reexões apresentadas neste artigo procuraram argumentar 
que o que a produção de estatísticas e indicadores mede ou deixa de medir 
depende do que é considerado relevante pela orientação teórica na qual se 
referenciam. Ao relacionar esta reexão com a formulação e avaliação de 
políticas públicas para as mulheres, se coloca a necessidade de que as 
estatísticas e indicadores sejam capazes de dar visibilidade a articulação de 
dimensões constitutivas da desigualdade de gênero. Neste sentido, a 
perspectiva feminista apresenta proposições importantes para se avançar na 
coleta e interpretação dos dados. Aponta a necessidade de que se estabeleça 
como objetivo a compreensão da esfera da reprodução e sua relação com a 
esfera da produção. Faz-se necessário visibilizar a sobrecarga de trabalho das 
mulheres e as consequências da conciliação entre produção e reprodução. Ao 
mesmo tempo, também é necessário vericar se há alterações nas 
congurações da divisão sexual do trabalho, ou seja, medir a participação dos 
homens na esfera da produção e reprodução. Além disso esta reexão aponta 
para a superação da dicotomia e do antagonismo entre as diferentes esferas 
da produção e reprodução, compreendendo sua interdependência. Esta é 
uma dimensão importante para que a conquista de autonomia econômica 
das mulheres esteja relacionada com a construção de relações de igualdade.

Aliados ao processo de organização das mulheres no território, esses 
elementos contribuem para a formulação de políticas públicas para as 
mulheres voltadas à promoção de igualdade e autonomia, em especial no que 
se refere às mulheres rurais. As creches, lavanderias e restaurantes coletivos 
respondem à necessidade de algumas realidades rurais como o caso dos 
assentamentos rurais da reforma agrária. No entanto, ainda persiste o desao 
de elaboração de políticas públicas capazes de responder à socialização do 
trabalho doméstico e do cuidado entre Estado, homens e mulheres nas 
diferentes realidades rurais brasileiras. Desta forma, a produção de estatísticas 
e indicadores capazes de demonstrar a magnitude e a complexidade das 
dinâmicas da desigualdade, especialmente no que se refere ao tempo e ao 
trabalho,  é uma estratégia que contribui para que as políticas sejam efetivas 
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em seu objetivo de garantir o bem estar e qualidade de vida de todos os 

membros da comunidade.
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A economia solidária e as teorias feministas: possíveis caminhos
para uma convergência necessária¹

Isabelle Hillenkamp²
Isabelle Guérin³

Christine Verschuur 

As mulheres são majoritárias em várias iniciativas de economia 
solidária, tanto em países do Norte quanto em países do Sul. Tanto em grupos 
de produção artesanal ou agrícola, de troca local, nanças solidárias, 
associações comunitárias, quanto no trabalho em cooperativas, sociedades 
mutualistas ou associações, as mulheres são geralmente sobre-representadas. 
Essa observação indica que a economia solidária – que baseia a organização 
da produção, do nanciamento, das trocas e do consumo no princípio de 
reciprocidade em articulação com outros princípios descritos por Karl Polanyi 
(1983 [1944], cap. 4), como os de mercado, de redistribuição e de 
autossuciência – é atravessada por relações de gênero. Resultam então, 
questões fundamentais como, por exemplo, saber se as mulheres encontram 
na economia solidária um caminho para a emancipação ou se a 
solidariedade entre mulheres, muitas vezes pobres, acaba reproduzindo os 
mecanismos da sua própria exploração.

Surpreendentemente, os trabalhos sobre a economia solidária (ES) se 
interessaram muito pouco, até o momento, por questões de gênero e teorias 
feministas. É certo que existe uma diculdade em se referir a estes trabalhos no 
geral, tanto eles estão enraizados em contextos especícos e procedem de 
inuências diversas. No entanto, fora algumas exceções (principalmente 
Guérin 2003; Nobre 2006; Guérin, Hersent e Fraisse 2011), ca claro que a 
maior parte dessas análises são centradas em outras categorias que as de 
gênero. Na melhor das hipóteses, os-as atores-atrizes e pesquisadores-as desse 
campo se contentam em armar as diferenças entre os sexos e que a 
igualdade de gênero é um objetivo da economia deve ser solidária. 

1 - O texto original “Economie solidaire et théories féministes: pistes pour une convergence 
nécessaire” foi publicado na Revista de Economia Solidária da Associação Centro de Estudos da 
Economia Solidária do Atlântico, nº 7, p. 5-43. ACEESA, Ponta Delgada, outubro de 2014. 
Tradução de Nathalia Capellini.
 2 -  Socioeconomista pelo Institut de Recherche pour le Développement 
 3 - Socioeconomista pelo Institut de Recherche pour le Développement 
 4 -  Doutora em Sócio-economia do Desenvolvimento 
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5 - Householding no texto original em inglês, traduzido em português como “domesticidade”. 
Preferimos aqui o termo de autossuciência que explica o fundamento desse princípio, inspirado 
na distinção de Aristóteles entre produção para o uso e produção para o ganho.

Porém, geralmente, a forma como essa economia é atravessada pelo gênero 
não é analisada em profundidade. Nos países onde a cooperação para o 
desenvolvimento tem um papel importante, as abordagens de “Gender and 
Development” acabaram fortalecendo a visão simplista de que a economia 
solidária funciona necessariamente a favor das mulheres. Nesse caso, a 
economia  ser solidária se encaixa nas proposições enunciadas pelo Banco 
Mundial de “smart economics” voltada às mulheres, que são amplamente 
criticadas pelos estudos feministas (ver, por exemplo, Bergeron e Healy 2013; 
Razavi 2012).

Paralelamente, a economia feminista denuncia há muito tempo o viés 
masculino das ciências econômicas, questionando os seus modelos, métodos e 
valores subjacentes; revisitando suas categorias de análise, especialmente o 
trabalho para incluir o trabalho reprodutivo; ressaltando a multiplicidade de 
motivações; e considerando que tanto o gênero e a raça, enquanto 
construções sociais, quanto as relações sociais de gênero, classe e raça se 
inscrevem nas relações econômicas (Ferber e Nelson 1993; Folbre 1998, Castro-
Gomez e Grosfoguel 2007). Os-as sociólogos-as e antropólogos-as feministas 
também estudaram no âmbito local diversas organizações de mulheres e 
suas práticas econômicas, sociais e políticas. A desconstrução das categorias e 
métodos dominantes feita nas pesquisas feministas possibilita um marco, a 
priori, relevante para a análise da economia solidária. Igualmente, alguns 
trabalhos feministas tratam de práticas que podem ser qualicadas de 
economia solidária. Contudo, as categorias de análise feminista são 
raramente interligadas com aquelas da economia solidária. De maneira 
geral, a análise da relação produção/reprodução, por exemplo, não é 
relacionada com a análise dos princípios de reciprocidade, de redistribuição, 
de mercado e de autossuciência  da economia solidária. Da mesma 
maneira, as iniciativas coletivas de mulheres foram questionadas sob o 
ângulo da autonomia e das possibilidades de transformação social, 
principalmente através das novas formas de ação política, mas esse debate 
foi pouco relacionado com aquele sobre as maneiras, conituosas, de 
institucionalização de uma economia plural, debate central na economia 
solidária.

 Esse artigo desenvolve a hipótese de que por um lado a economia 
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solidária e por outro lado a economia, a sociologia e a antropologia feministas 
se desenvolveram em marcos diferentes, o que limitou as possibilidades de 
uma reexão transversal. Se esses marcos estão longe de serem opostos e, se as 
abordagens resultantes se sobrepõem no estudo das mesmas práticas, eles, em 
geral, não são conectados para produzir uma reexão articulada ao redor de 
categorias compartilhadas. Esse artigo tem como objetivo contribuir à 
emergência desse tipo de reexão através da identicação das principais 
categorias e escalas empregadas na análise da economia solidária e na 
literatura feminista sobre as organizações de mulheres e suas práticas 
econômicas, sociais, políticas e também propondo pistas para uma reexão 
transversal. É importante ressaltar a amplitude desses dois campos: o da 
economia solidária e o das teorias feministas. No presente artigo tratamos de 
sublinhar os debates centrais e os pontos de convergência e de divergência, e 
não de dar conta das nuances e variações introduzidas pelos-as múltiplos-as 
atores-atrizes de cada um dos campos.

1 Debates e categorias de análise centrais na ES

1.1 O valor do local como postura epistemológica

 Se a economia solidária é fruto de inuências tão diversas quanto o 
cristianismo social, a teologia da libertação, o socialismo utópico ou ainda a 
crítica do sistema-mundo capitalista, um dos seus fundamentos principais é o 
enraizamento local da ação e da observação. Contestando as relações de 
produção capitalista, ao mesmo tempo em que se distanciam das teses do 
socialismo centralizador, os-as atores-atrizes da economia solidária armam 
os valores locais como escala indispensável, ainda que não única, para 
enraizar as iniciativas na sociedade civil. Na Europa e na América do século 
passado, os projetos socialistas associativos de Pierre Leroux, Charles Fourier 
ou Robert Owen apoiaram a organização de produtores em grupos 
autônomos federados livremente, assim como nos anos 1920 em Viena, Karl 
Polanyi defende o socialismo das guildas. A renovação da economia solidária 
na Europa e na América do Norte nos anos 1970 acontece graças ao 
envolvimento dos-as cidadãos-ãs que reconstruiu um vínculo social concreto 
através de iniciativas como, por exemplo, os serviços de proximidade, os 
sistemas de troca, a autoprodução ou as cantinas coletivas (Eme e Laville, 
2006). Nos anos 1990, a rede de pesquisa sobre empresas sociais – EMES 
teorizava essa renovação através de uma denição que enfatizava a 
governança participativa interna das empresas sociais, onde o poder de 
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decisão não é baseado na propriedade do capital (Defourny e Nyssens, 2013). 
Na América Latina o “fator C” (cooperação, comunidade, colaboração) foi 
reconhecido como o fundamento da economia de solidariedade (Razeto, 
1997), e a economia popular, que se baseia na utilização pelos grupos 
populares da sua própria força de trabalho e dos recursos disponíveis 
localmente para satisfazer suas necessidades materiais e imateriais (Sarria, 
Icaza e Tiriba, 2006), são consideradas como um terreno fértil para a 
economia solidária (Nuñez, 1996; França Filho, 2002).

 Convém claricar que se os projetos de economia solidária são 
enraizados no nível local, eles normalmente não visam um localismo, 
concebido como uma muralha contra agressões exteriores, especialmente 
aquelas causadas pela mundialização neoliberal. Se os atores da economia 
solidária criticam essa mundialização, eles geralmente situam suas práticas 
dentro de um projeto de formas alternativas de conexão e interdependência 
dentro de uma modernidade democrática, e não em uma utópica 
desconexão com o mundo. No contexto atual onde os níveis de 
regulamentação são interconectados, a preocupação com o nível local deve 
ser combinada com outros níveis de ação e institucionalização. No Brasil, por 
exemplo, o desenvolvimento da economia solidária a partir dos anos 2000, 
não é somente o efeito de uma “ascensão” do nível local, mas também de 
interações com o nível internacional no momento do Fórum Social de Porto 
Alegre em 2001 e com o nível nacional a partir da chegada ao poder do 
Partido dos Trabalhadores em 2003. Nessa perspectiva, o signicado das 
práticas locais na economia solidária deve ser analisado de maneira 
sistemática, considerando o lugar dessas práticas na interação entre economia 
popular, capitalista e pública (Coraggio, 2010) e a capacidade da economia 
solidária em estabelecer as bases de novas relações sociais, tanto no plano 
material quanto no plano subjetivo (Quijano, 2008).

 Tanto as experiências quanto as perspectivas teóricas são diversas e se 
tornaram, sem dúvida, mais complexas desde a mundialização dos anos 1980. 
A verdade é que tanto para os atores-atrizes quanto para os-as 
pesquisadores-as a escala local continua indispensável para diferenciar a 
organização solidária da empresa e das relações de produção, da capitalista. 
Essa diferenciação é feita na economia solidária através das formas singulares 
e muitas vezes inovadoras de organização, de modos de propriedade e de 
decisão. Mais do que um enfoque estreito no local enquanto nível de ação,o 
resultado é uma postura epistemológica que reconhece o valor do local e  
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privilegia essa escala de observação para apontar a especicidade de práticas 
que são ignoradas na análise da escala macroeconômica, dominante nas 
diversas correntes das ciências econômicas.

 Uma vez que essa postura rechaça o determinismo, mas leva em 
consideração a diversidade da economia real (Gibson-Graham, 2005) e as 
identidades, valores e lógicas dos atores, ela tem a possibilidade de se deparar 
com as práticas solidárias, onde as mulheres representam a maioria, e 
entender as suas lógicas. No entanto, a prioridade dada à contestação do 
capitalismo na economia solidária conduziu, até agora, a uma análise dessas 
práticas sob o ângulo do estabelecimento de novas relações de produção, ao 
invés de novas relações de gênero (Hillenkamp e Bessis, 2012). A intersecção 
entre classe, raça ou etnia e gênero, salientada nos estudos feministas 
(Aguinaga 2014; Wanderley 2014) continua pouco estudada nesse campo.

1.2 Princípios de uma economia plural

 A vontade de pôr em prática relações de produção não capitalistas, 
colocou a questão da conceptualização e das modalidades de realização de 
uma economia plural no centro das reexões sobre a economia solidária. Quais 
condições permitem o desenvolvimento das práticas solidárias em um meio 
ambiente institucional dominado pelos princípios de mercado, pela lógica da 
acumulação capitalista e pela ideologia do homo oeconomicus? 
Precisamente, quais são os princípios da economia solidária, como eles podem 
se articular aos princípios dominantes das instituições de regulação 
macroeconômicas e qual é a capacidade instituinte da economia solidária?

 Os trabalhos de Marcel Mauss, especialmente o Ensaio sobre o Dom 
(Mauss 1968 [1923]) que contesta as leis supostamente naturais do utilitarismo, 
e os trabalhos de Karl Polanyi, especialmente A Grande Transformação 
(Polanyi 1983 [1944]), que arma a singularidade histórica e o caráter utópico 
de um mercado autorregulado, foram considerados as bases de uma teoria 
sobre a economia plural (Laville 2013). Na sequência do Movimento Anti-
utilitarista nas Ciências Sociais (Caillé 1995), a ideia que mais teve repercussão 
na França e em outros países francófonos foi a da lógica do dom e do contra-
dom e de sua tríplice obrigação de dar, devolver e receber como um 
fundamento da economia solidária. O enfoque dado à obrigação possibilitou 
sair das aporias que resultam da assimilação da solidariedade a uma lógica de 
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exemplo, na Bolívia, a tese de Mauss foi recuperada por autores (Temple et 
al. 2003) que opuseram a economia de reciprocidade fundada sobre o dom e 
a economia de mercado associada à acumulação capitalista. Todavia, a 
visão do dom, sobretudo quando se considera que ela ocorre em uma esfera 
de práticas isolada do princípio de mercado, não permite considerar o 
entrelaçamento entre os princípios de ação e as instituições na economia 
solidária, e acaba conduzindo, ela também, à aporias (Wanderley, 2013).

 Atualmente, a visão de uma economia plural fundada de maneira 
sincrônica (Laville, 2007) nos quatro princípios de integração econômica 
identicados por Polanyi (1983 [1944], cap. 4), ou seja, a reciprocidade, a 
redistribuição, a autossuciência e o mercado, torna-se cada vez mais 
importante em diversos trabalhos sobre a economia solidária. As nuances 
existem conforme os princípios são entendidos como modalidades de 
mobilização de recursos (Lemaitre, 2013), como modos de organização 
econômica associados a diferentes modelos institucionais (respectivamente a 
simetria, a centralidade, a autarquia e o mercado (Vázquez, 2013)) ou ainda 
como princípios de interdependência entre os quais a reciprocidade, que se 
funda sobre diferentes tipos de complementaridade instituídos, caracteriza a 
economia solidária (Servet, 2013). Apesar dessas nuances, esse 
enquadramento é considerado como adequado em diversos trabalhos para 
abordar a questão central da articulação entre as práticas solidárias 
fundadas em um princípio de reciprocidade, o princípio de mercado 
associado ou não à lógica capitalista, à redistribuição assegurada pelo Estado 
ou por instâncias públicas ou privadas em diferentes níveis e o princípio de 
autossuciência, predominante, sobretudo, nas unidades domésticas da 
economia popular (Coraggio, 2006; Hillenkamp, 2013b).

 Esse enquadramento, inspirado em conceitos de Polanyi, também é 
teoricamente compatível com a análise feminista. A abordagem substantiva 
da economia proposta por esse autor permite, de fato, revelar e legitimar 
diferentes formas de produção e de circulação de bens e serviços, quer elas 
sejam monetárias e mercantis ou não (Degavre e Lemaître, 2008). Além 
disso, Polanyi foi um dos primeiros a mostrar que a racionalidade dita 
econômica, ou seja, o engodo do lucro, é a consequência da sociedade de 
mercado que foi construída por uma série de intervenções, as vezes, violentas, 
dos poderes públicos, e não o inverso como havia defendido Adam Smith. Por 
conseguinte, a racionalidade do homo oeconomicus é uma construção e a 
reabilitação dos princípios de reciprocidade, de redistribuição e de 
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autossuciência permitem a consideração de outras lógicas e racionalidades 
fundadas na relação ao outro e não no egoísmo. Essa análise pode ser 
relacionada com a análise das construções das feminilidades, associadas à 
relação com o outro, e à análise das masculinidades, ligadas ao individualismo 
e à competição (Benería, 1998). A distinção entre os princípios de mercado e 
não mercantis, declinados na reciprocidade, redistribuição e autossuciência, 
que são transversais na obra de Polanyi, e a análise da economia solidária são 
associadas a uma série de oposições de gênero, simbolicamente e 
culturalmente determinadas como: racional/emocional, objetivo/subjetivo, 
fato/valor, competição/cuidado, material/ideal (Waller e Jennings, 1991) às 
quais podemos adicionar dominante/marginal, poderoso/vulnerável e que se 
inscrevem globalmente na dicotomia público/privado.

 Essa proposição de uma análise de gênero dos princípios de integração 
econômicos necessita uma vinculação com a crítica feminista do duplo 
movimento da mercantilização e da proteção de Polanyi.  A crítica da 
sociedade de mercado que desenvolveu Polanyi em A Grande Transformação 
o conduziu a considerar a mercantilização como uma categoria 
essencialmente negativa, oposta à proteção da sociedade, categoria 
essencialmente positiva, que opera através dos princípios de reciprocidade, 
redistribuição ou autossuciência. Nancy Fraser (2013) destaca a 
ambivalência da mercantilização e também da proteção, mostrando as suas 
relações variáveis com uma terceira categoria essencial que é a emancipação. 
A proposição de Fraser de substituir a análise de um duplo movimento pela de 
um triplo movimento de mercantilização, proteção e emancipação, se 
prolonga então em uma concepção dos princípios de integração econômica 
que considera a relação ambígua de cada um deles com a emancipação.

 Esses caminhos foram raramente explorados pela análise da economia 
solidária que se mantém focalizada na caracterização de seus princípios, nas 
tensões entre eles e nas condições de institucionalização de uma economia 
plural (Laville 2010; Hillenkamp 2013a). Ademais, a distinção entre mercantil 
e não mercantil é raramente colocada em paralelo com a distinção, 
relacionada, mas diferente, entre produção e reprodução, que é central nas 
abordagens feministas (Guérin, Hersent e Fraisse 2011).

1.3 Mudança social: uma concepção radical, gradual e plural

 A crítica da modernidade capitalista, combinada à importância da 
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escala local para a economia solidária, conduz a uma concepção da mudança 
social em tensão, que é ao mesmo tempo radical e gradual. Por um lado, a 
crítica das consequências, principalmente sociais e ambientais, da 
racionalidade e dos modos de acumulação capitalistas (Van Griethuvsen 
2010) leva à proposição de uma modernidade democrática que contesta 
radicalmente a modernidade capitalista e sua base materialista. O horizonte 
da economia solidária pode ser descrito como uma inversão de valores, cujas 
cartas e declarações testemunham, que requer novas concepções da utilidade 
social (Bouchard 2004) e da riqueza. Esse horizonte estabelece uma distância 
com certas posições feministas e se aproxima principalmente do feminismo 
marxista, que analisa as condições materiais da dominação capitalista e 
patriarcal, mas que considera a emancipação, sobretudo, através do 
assalariamento ou ao menos da atividade remunerada. Por outro lado, a 
posição da economia solidária converge com a posição das economistas 
feministas que, principalmente a partir de Marianne Ferber e Julie Nelson 
(1993), consideram que o objeto de sua disciplina é a análise do 
aprovisionamento (provisionning) em bens e processos necessários para a vida 
humana, que esses procedam do sistema capitalista ou não.

 Se a visão da mudança social na economia solidária é radical por sua 
crítica ao capitalismo e pelos valores, modelos e instituições democráticas aos 
quais ela aspira, ela não deixa de ser gradual em função da atenção dada à 
escala local e à pluralidade de princípios econômicos. Certamente, em relação 
a esse ponto, diferenças consideráveis existem, principalmente sobre se a 
pluralidade deve ser considerada em termos de complementaridade e de 
hibridação de recursos, como nas teorias do terceiro setor, ou em termos de 
conitualidade que invocam uma transformação material e subjetiva das 
relações sociais como, por exemplo, na teoria da colonialidade do poder 
(Quijano 2008; Marañon 2012; Aguinaga 2014). Mas em geral, as abordagens 
da economia solidária compartilham da crença sobre o potencial de mudança 
social e de emancipação das alternativas plurais ao capitalismo, em oposição 
à alternativa do socialismo centralizado (Sousa Santos e Rodriguez, 2013).

 Essa postura é indissociável de uma apreciação crítica sobre a 
viabilidade dessas alternativas, combinada a um olhar sobre as mudanças 
possíveis que não se limite ao que existe de fato. Por um lado, é verdade que as 
iniciativas da economia solidária são frequentemente emergentes e frágeis, a 
fortiori quando as iniciativas de mulheres ocorrem em contextos que podem 
ser hostis, inclusive em relação aos movimentos que se consideram 
alternativos, mas que ignoram as relações sociais de sexo (Côté, 2013). 
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As iniciativas de mulheres não têm necessariamente, e nem tampouco, 
geralmente, a mudança social como objetivo inicial (Guérin, Harsent e Fraisse 
2011), mas esse objetivo pode aparecer durante processos de ação coletiva que 
colocam as relações sociais de gênero em perspectiva (Hainard e Vers- chuur 
2005; Saussey, 2014; Verschuur 2012). A análise da economia solidária deve 
levar em conta essa fragilidade tanto quanto essas trajetórias, muitas vezes 
caóticas e desencorajadoras, das iniciativas. Por outro lado, as análises – e a 
ação – na economia solidária demandam uma postura utópica, no sentido de 
uma exploração das potencialidades que visam “a superação dos limites 
sociais e econômicos impostos na realidade” (Cattani, 2006: 653). As 
armadilhas do “fundamentalismo da alternativa”, que conduzem a “rejeitar 
proposições que, nascidas dentro do capitalismo, abrem mesmo assim o 
caminho a uma orientação não capitalista e criam enclaves de solidariedade 
dentro do sistema” (Sousa Santos e Rodriguez, 2013: 133) só podem ser evitada 
pela “hermenêutica da emergência”, que substitui a hermenêutica do 
ceticismo (ibid.) e ao se adotar uma postura possibilista (Hirschman, 1995).

Essa postura converge com algumas posições feministas, 
principalmente as do feminismo popular e do local feminism, que enfatizam a 
capacidade de ação das organizações de mulheres nos seus territórios de vida, 
sem necessariamente ter como objetivo principal de acabar com o sistema 
patriarcal ou capitalista. As zonas negligenciadas pela modernização, 
especialmente o “conjunto disparate de práticas e registros econômicos que 
estão no mesmo tempo dentro e fora do mercado” (Degavre, 2011: 78) no qual 
as mulheres estão inseridas, ocupam nessa postura um lugar central. Essas 
posições contém as sementes de uma aproximação entre a economia solidária 
e os movimentos populares de mulheres dos países do Sul, o que já pode ser 
observado nas alianças existentes em certos países como o Equador 
(Aguinaga, 2014) ou a Bolívia (Rousseau, 2011). Será essencial observar a sua 
capacidade de se concretizar nas experiências e de se perpetuar para produzir 
uma transformação das relações de produção e de gênero.

2.O olhar dos estudos feministas sobre as organizações de mulheres e 
suas práticas econômicas, sociais e políticas

 A complexidade e a riqueza tanto do pensamento feminista, quanto 
da heterogeneidade das mulheres – diversas, de acordo com as articulações de 
classe, raça, casta, etc. – foram durante muito tempo desconhecidas,
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sobretudo, nos estudos econômicos. As práticas e reexões sobre as 
organizações de mulheres, frequentemente invisíveis ou consideradas 
insignicantes e sem legitimidade acadêmica, alimentaram as reexões dos-as 
pesquisadores-as que reivindicam o feminismo e que elaboraram o conceito 
de gênero. Encontros, estudos, pesquisas e publicações sobre as lutas e 
manifestações diversas das organizações de mulheres e movimentos 
feministas, principalmente dos países do Sul, de migrantes e de subalternas, 
ajudou a reconhecer-lhes mais facilmente e a compreender melhor a 
dimensão de gênero de suas práticas, de suas contribuições teóricas e o seu 
lugar na história econômica.

2.1 Organização das mulheres na história e na construção do  
feminismo

 Louise Tilly e Joan Scott (1978) mostraram como as historiadoras de 
mulheres e de gênero mudaram a percepção das problemáticas sociais e a 
história social. As pesquisas de historiadoras sobre as operárias da indústria de 
calçados da Nova Inglaterra no século XIX, sobre as fabricantes de cigarros, 
sobre as operárias na tecelagem de tapetes, na ação de algodão nos países do 
Sul ou ainda nas tecelagens revelaram quanto o papel das mulheres nos 
conitos laborais ou mesmo no processo de industrialização foi negligenciado. 
Estes estudos também permitiram a análise das diferenças entre as culturas 
masculinas e femininas de trabalho e as tensões entre o trabalho de operária e 
o trabalho doméstico. Os trabalhos das historiadoras feministas abriram o 
caminho para que se estude não somente a elite, mas também as pessoas 
comuns, as mulheres e as relações sociais de sexo. Esses trabalhos introduzem a 
categoria de gênero tal qual deniu Scott, focalizando-se no signicado, no 
poder e no-na ator-atriz. Ao considerar as experiências das mulheres como um 
fato histórico que deve ser descoberto e descrito, as mulheres passaram a 
serem vistas como sujeitos sociais, cujas vidas têm interesse, tanto como 
membros de suas famílias quanto como trabalhadoras, membros de 
organizações e movimentos sociais.

Pôde-se observar a formação de organizações de mulheres cientes das 
discriminações, desde o século XIX, em diversas partes do mundo e em grupos 
de aliações diversas. Que sejam grupos de mulheres escravas, operárias ou 
burguesas, socialistas, pacistas ou migrantes, essas organizações lutaram 
pelo direito das mulheres e contra as desigualdades de poder,  
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elas reivindicaram a igualdade entre mulheres e homens tanto no espaço 
público quanto no privado e desenvolveram redes e atividades múltiplas, não 
somente no campo político e social, mas também no campo econômico.

 As atividades das organizações de mulheres precederam o 
aparecimento da palavra feminismo, adotada em 1892, em Paris (Bard, 1999). 
No início, os movimentos feministas foram associados às lutas pelo direito ao 
voto das mulheres (as “sufragetes “ na Europa, Estados-Unidos, China etc.) e 
também aos movimentos pela paz (as “peacettes”) durante a Primeira 
Guerra Mundial (Gaspard, 2000). No Irã e também na Índia, as associações 
pela emancipação das mulheres, fundadas no começo do século XX e 
constituídas principalmente de mulheres da elite, reivindicaram o voto das 
mulheres e a promoção da educação das meninas, exigências que deveriam 
contribuir com as mudanças reivindicadas. As lutas das operárias, na França 
(Flora Tristan 1838 [1979]), na Argentina (Voz de la Mujer, 1897) e em diversos 
outros países, desde o m do século XIX, contribuíram com uma visão crítica 
sobre as relações desiguais com os homens, não somente os patrões, mas 
também os maridos. É evidente que as questões prioritárias das diferentes 
organizações ou movimentos se alteram, de acordo com os países, os 
momentos históricos e com a associação a diferentes classes ou raças.

 Nos anos 1960, o movimento das mulheres tomou consciência da 
opressão especíca causada pelo trabalho gratuito e invisível realizado pelas 
mulheres. Os estudos feministas mostraram que as análises que se limitavam 
às relações de classe, não permitiam explicar a persistência da subordinação 
das mulheres (Delphy, 1970; León, 1980). Chistine Delphy, na sua teoria sobre o 
“trabalho doméstico” e o “modo de produção doméstico”, colocou o problema 
da extração do trabalho gratuito das mulheres e a permanência da opressão 
das mulheres. O patriarcado, como um sistema autônomo de exploração e de 
dominação é, segundo a autora, o “inimigo principal”.

 Nesse mesmo período, as organizações de mulheres afrodescendentes, 
migrantes, indígenas ou de castas consideradas inferiores impuseram suas 
análises, pois consideravam que os movimentos feministas ditos“hegemônicos” 
não levavam em conta seus pontos de vista, prioridades e condições 
especícas. Esses grupos desaaram as representações “coloniais” “da” mulher: 
silenciosa, impotente, relegada às tarefas domésticas, que não seria capaz de 
se organizar e nem de tomar consciência das causas dos problemas que a 
afetam (Hill Collins, 2010; Mohanty, 1988; Dorlin, 2008). O movimento do 
black feminism nos Estados Unidos e também algumas organizações 
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brasileiras exigiam que se considerasse melhor as condições e as lutas das 
mulheres negras. Uma organização de trabalhadoras domésticas, que são em 
sua grande maioria mulheres negras, tinha sido fundada nos anos 1930 no 
estado de São Paulo para defender o direito dessas trabalhadoras (Carneiro, 
2005).

 A inuência das organizações de mulheres foi determinante para a 
implantação dos estudos feministas, para a constituição de diversas instâncias 
nacionais e internacionais sobre este tema e para o avanço das legislações 
nacionais e convenções internacionais sobre os direitos das mulheres (por 
exemplo, a Convenção 100 da OIT em 1951 “a trabalho igual, remuneração 
igual” ou a Convenção 189 da OIT de 2011 para as trabalhadoras e 
trabalhadores domésticos). As grandes conferências internacionais de 
mulheres e pela paz organizadas pelas Nações Unidas, com seus fóruns 
paralelos, reuniram milhares de organizações de mulheres, de movimentos e 
de universitárias feministas, possibilitando a constituição de redes, como a 
DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era), a WLUML 
(Women Living Under Muslim Law) ou a Marcha Mundial das Mulheres. Essas 
redes enfatizam tanto os direitos políticos, sociais e culturais quanto os 
econômicos. As associações e os grupos econômicos de mulheres de base 
defendiam a ideia do empoderamento, denida inicialmente como processos 
coletivos de questionamento das relações desiguais de poder e como a 
construção de práticas políticas e de espaços econômicos de defesa de direitos.

 Nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, no âmbito do que foi 
chamado desenvolvimento, foram criados programas de cooperação que 
visavam , em particular, as mulheres e foi constituindo-se um campo de 
saberes sobre “mulheres/gênero e desenvolvimento”. Compreender as 
diferentes fases que se sucederam ajuda a entender a relativa fraqueza ou o 
viés que existe hoje no estudo das dimensões de gênero das práticas 
econômicas e sociais das organizações de mulheres.

 

2.2 Organizações de mulheres no campo dos saberes das mulheres 
e gênero e desenvolvimento

 Em um primeiro momento, relacionado às reivindicações dos 
movimentos feministas, a questão era reconhecer o trabalho invisível feito 
pelas mulheres e principalmente aquele feito pelas mulheres camponesas no 
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terceiro mundo (Boserup, 1970, Beneria 1975, León 1980, Sen 1981). O “viés 
masculino” do desenvolvimento foi denunciado na 1ª Conferência 
Internacional das Nações Unidas  sobre as Mulheres no México, em 1975 
(Pronk 1975, Elson 1991). A partir de suas pesquisas de campo, os-as 
antropólogos-as enfatizaram a importância da manutenção das relações 
sociais de tipo domésticas articuladas com as relações sociais capitalistas, que 
permitem ao sistema capitalista de prosperar (Meillassoux, 1975) graças a 
construções sociais de gênero e de raça. Nessa fase também se desenvolveram 
trabalhos de economistas e sociólogos-as feministas sobre a economia do 
cuidado, onde criticavam os postulados das disciplinas econômicas que não 
reconhecem o valor do trabalho doméstico e sua “incapacidade de se 
interessar pelas identidades e ações coletivas fundamentadas no sexo ou 
nação, na raça ou classe” (Folbre, 1997, p. 11).

 Num segundo momento, os trabalhos se focalizaram nas 
transformações das relações sociais de sexo associadas à nova divisão 
internacional do trabalho, esta ligada à mundialização. Diversos estudos 
tratavam da integração das mulheres nas indústrias de transformação de 
localizadas, da feminização do proletariado, da parte crescente das mulheres 
na economia informal das cidades e da feminização das migrações (Beneria, 
1982 ; Kabeer, 1995; Federici, 2002; Sassen, 2005). A economia do cuidado foi 
analisada em relação à nova divisão internacional do trabalho (Razavi, 2007; 
Hochschild, 2002; Verschuur e Reysoo, 2005).

 Em um terceiro momento, o foco foi nas identidades e nas lutas por 
direitos, a nível doméstico, local ou global, no contexto da mundialização e da 
nova divisão internacional do trabalho (Mohanty 1988, Federici 2002, 
Molyneux e Razavi 2005, Viveros 2002). Impulsionadas pelas organizações de 
mulheres e pelos movimentos feministas populares dos países do Sul, de 
migrantes ou de minorias, as reexões sobre a imbricação entre classe, casta, 
raça e gênero foi reavivada assim como as reexões sobre a construção social 
das masculinidades. As críticas sobre a marginalização dos homens nos 
programas de cooperação e a falta de questionamento sobre as 
“masculinidades hegemônicas”, que já haviam sido identicadas, reaparecem 
(Goetz 1989, Connell 2005 Cornwall 2000, Verschuur 2000). 

 As perspectivas feministas descoloniais (Verschuur e Destremau 2012), 
inspiradas pelos-as pesquisadores-as da América Latina, questionam, não 
somente, as dimensões simbólicas, construídas e culturais das relações de 
gênero, classe e raça, mas também suas dimensões econômicas e sociais. Essa 
perspectiva não quer desertar o campo das lutas concretas, se interessando 
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assim pelos lugares e práticas especícas, a partir das quais os grupos de 

mulheres subalternas tomam a palavra ou agem, tanto a nível doméstico que 

a nível local ou global.

2.3 Organizações de mulheres e reprodução social

 Os programas de cooperação se interessam de maneira instrumental 
pelas atividades econômicas das mulheres, consideradas como um recurso 
mal explorado. A época dos projetos de “geração de renda”, as vezes 
individuais, as vezes coletivos, associados aos programas de ajuste estrutural, 
que já implicavam uma sobrecarga de trabalho reprodutivo para as 
mulheres, resultou num aumento considerável da carga de trabalho geral 
das mulheres. A educação das meninas e mulheres foi imaginada como uma 
maneira de “salvar a humanidade” (ver os vídeos sobre o “girl effect” feitos 
por agências de cooperação para o desenvolvimento e fundações para 
reduzir a pobreza). Confrontados às críticas sobre a exploração excessiva das 
mulheres e sobre o fracasso desses programas, as agências propuseram 
programas econômicos ditos de empoderamento das mulheres, inspirados 
nas propostas das organizações de mulheres. Porém, nem o conteúdo desses 
programas nem o seu método correspondiam àquelas propostas iniciais. Por 
causa de seus princípios e valores subjacentes, do seu enfoque 
frequentemente individualista, do seu método -  e da inexistência top down
de análises sobre as relações de poder, todo potencial transformador das 
proposições das organizações de mulheres foi esvaziado nesses programas. 
Eles representaram uma nova sobrecarga de trabalho para as mulheres 
solicitadas e, muitas vezes, um aumento de sua subordinação. As discussões 
sobre o potencial de empoderamento ou de emancipação das mulheres 
devido a sua integração ao mercado de trabalho assalariado não foram 
objeto de um consenso entre as feministas (Kabeer 1994, 1995, 2001). A ênfase 
desses programas era geralmente dada às atividades econômicas, sem 
considerar o trabalho reprodutivo.

 A crise da reprodução social (crises econômicas e o fato de o Estado não 

assumir as suas responsabilidades) aumentou consideravelmente as 

atividades das mulheres subalternas nessa área. Diversos projetos de 

assistência (planos sociais governamentais, projetos de cooperação) visaram 

especicamente às mulheres – consideradas como responsáveis do bem-estar 
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da família – para que elas se encarreguem das tarefas de reprodução social. 

Assim, vimos orescer projetos de apoio a atividades coletivas nessa área, 

concebidos muitas vezes de maneira espontânea ou inscritos em planos sociais, 

como a alimentação (comedores populares ou distribuição de cestas básicas) 

ou a gestão do lixo e das creches (madres comunitárias) , etc. Esses múltiplos 

projetos eram vistos como atividades da esfera do reprodutivo, associados ao 

feminino e, de maneira geral, realizados por mulheres de condição subalterna, 

mal ou não remuneradas. Os movimentos feministas raramente se 

interessaram por esses projetos, as vezes até se opuseram, considerando que 

eles fortaleciam a subordinação das mulheres, sua exploração e não 

permitiam a transformação das relações de gênero. Alguns, no entanto, 

tiveram um efeito transformador devido aos espaços econômicos de 

negociação e de poder que eles abriram indiretamente. Porém, esse efeito foi 

frequentemente efêmero por causa dos efeitos negativos das políticas públicas 

ou da concorrência com outros atores econômicos situados em um lugar mais 

vantajoso do processo de globalização (Verschuur 2012).

 Várias atividades econômicas de mulheres também se ampliam, como 
mostram as historiadoras das mulheres ou as antropólogas, sociólogas e 
economistas feministas. Muitas vezes, essas atividades não suscitaram nenhum 
apoio ou interesse da parte dos responsáveis pelos programas de assistência e 
de políticas públicas e foram submetidas a uma concorrência desigual no 
processo de globalização. Integradas aos sistemas econômicos dominantes, 
essas mulheres desenvolvem estratégias de gênero, em coletivos ou em redes, 
que satisfazem as relações de gênero, classe e raça nas quais elas se inserem. 
Dessa maneira, pode-se evocar os programas de construção popular no Brasil 
(Bisilliat, 1995), as ocinas coletivas em Lima, no Peru (Ypeij 2002), as práticas 
de tontina ou alguns agrupamentos de interesse econômico na África (Guérin 
2003, Hainard e Verschuur 2003, 2005). As iniciativas de grupos de 
autoajuda ou grupos aliados a SEWA na Índia ou grupos de tecelagem no Sri 
Lanka (Postel e Schri- jvers 1980), as atividades de grupos de mulheres 
comerciantes na ferrovia Bamako-Dakar (Lambert 1993) ou os grupos de 
comércio justo das mulheres indígenas na Bolívia (Charlier 2011; Wanderley 
2014). Como mostraram as historiadoras em seus trabalhos sobre as operárias 
no século XIX, podemos observar as dimensões simbólicas, das práticas e das 

6 - Mãe crecheiras
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culturas de trabalho que diferem das formas de produção capitalista em 
função do gênero, da classe e da raça, do pertencimento a um território ou a 
uma rede, das maneiras de se conectar ao contexto político e social global e 
dos  questionamentos sobre as relações de poder e sobre as capacidades de 
ação.

2.4 Das organizações de mulheres à economia solidária

 Portanto, as construções sociais e culturais de gênero, de classe e de raça 
e as relações de poder entre homens e mulheres, assim como entre as mulheres, 
que se expressam nas desigualdades da divisão sexual do trabalho, na 
atribuição de campos considerados como masculinos ou femininos, nas 
restrições estruturais em matéria de integração das mulheres na economia 
mundial, mas também na vontade de se constituir enquanto sujeito de sua 
própria história, imprimem limitações e abrem espaços especícos, tanto 
simbólicos quanto institucionais, estruturais e pessoais (Scott, 2000) para as 
atividades e organizações das mulheres. Para l idar com essas 
condicionalidades, elas implementam lógicas econômicas, de princípios e 
valores com uma perspectiva de gênero. Suas atividades levam em 
consideração o cuidado com os outros, os vínculos sociais, a interdependência e 
a sustentabilidade. Essas atividades se desenvolvem muitas vezes na 
intersecção entre o domínio produtivo e o reprodutivo. As mulheres que 
realizam essas atividades se organizam geralmente em grupos ou tecendo 
redes nos seus territórios de vida.

 As organizações de mulheres e os movimentos feministas participaram 
de maneira ampla nas contestações das ordens ideológicas, políticas, 
econômicas, ambientais, sociais, familiares e de gênero sobre as quais se apoia 
a mundialização do capitalismo. Elas contestaram o declínio das ações 
públicas nas políticas sociais, as degradações ambientais, a desvalorização do 
trabalho das mulheres, as desigualdades da nova divisão internacional do 
trabalho e o acesso aos espaços de poder. Elas também desenvolveram 
práticas econômicas que não são dissociadas do social e que merecem ser 
melhor analisadas com base nas contribuições dos-as economistas, 
antropólogos-as e sociólogos-as feministas, como dos-as economistas 
especialistas em economia solidária. Se trata então de aprofundar e criar 
convergências, de aproximar os quadros conceituais e as categorias de análise 
dessas diferentes abordagens para avançar na análise das questões centrais 
em torno da organização da reprodução social no contexto da mundialização.  
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Basear-se na análise dessas experiências pode contribuir para a formulação de 
proposições de modelos diferentes, para a constituição de relações sociais que 
não se fundamentam na exploração do trabalho de pessoas de gênero, classe 
ou raça de categorias subalternas e que levam em consideração o território, 
mas também o nível global, o imediato e também o longo prazo. Em último 
caso, se trata de recolocar as questões sobre a organização da reprodução 
social e do poder no centro da análise.

3. Algumas pistas de investigação para uma reexão transversal

 Esse rápido levantamento do quadro analítico da economia solidária e 
das abordagens feministas nos sugere três pistas para linhas de investigação 
transversais.

3.1 A produção e a reprodução na ES

 Diante da nova divisão internacional do trabalho, das políticas de 
austeridade e também da urgência ecológica, a questão da articulação entre 
“produção” e “reprodução” se mantém extremamente atual, ao mesmo 
tempo em que adquire formas inéditas. Como mencionamos no tópico 
precedente, a pesquisa feminista não cessa de denunciar a renovação das 
formas de exploração. As mulheres, principalmente as de categorias 
subalternas, têm que assumir cada vez mais as responsabilidades por 
atividades de cuidado, tanto de outras pessoas quanto da natureza. Contudo, 
observam-se também iniciativas inovadoras que buscam compartilhar, 
revalorizar e também des-domesticar as atividades de reprodução (no 
sentido de tirá-las da esfera doméstica). Essa “des-domesticação” pode tomar 
duas formas: a organização das atividades ditas de reprodução de uma 
maneira original ou a instauração de formas inéditas de produção e de 
relação ao trabalho (a economia plural mencionada na parte 1.2) que 
facilitam igualmente as atividades de reprodução. Essas atividades não se 
resumiriam mais às relações sociais de tipo doméstico, sem com isso serem 
relações sociais capitalistas. Essas práticas oferecem alternativas às duas 
armadilhas recorrentes da esfera reprodutiva: por um lado a gratuidade e por 
outro a mercantilização.

 Muitas vezes, o tema da reprodução social não é sucientemente 
levado em conta nas discussões sobre as alternativas. A análise permanece 
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focada na existência de uma esfera produtiva plural, enquanto a reprodução 
social se encontra na essência das práticas, e, por isso, merece um lugar central 
nas análises (Verschuur e Catarino 2013). Essa questão foi esboçada em um 
livro coletivo (Guérin, Hersent e Fraisse 2011), mas as contribuições feitas pela 
pesquisa feminista devem permitir um avanço maior. A seguinte lista, não 
exaustiva, de questões oferece algumas pistas iniciais para a reexão e a 
análise.

 A denição de categorias (e eventualmente o abandono das 
categorias de produção/reprodução) é o primeiro grande desao: não 
deveríamos ir além dos signicados habituais (reprodução da força de 
trabalho) para adotar uma visão mais ampla e menos materialista, como   
por exemplo com a noção da reprodução ampliada da vida (Degavre 2011)? 
Como denir as práticas cuja lógica essencial não é a acumulação, mas a 
garantia dos meios de subsistência (Hillenkamp, Lapeyre e Lemaitre 2013) e 
para as quais a reprodução não é considerada como uma limitação mas um 
m em si mesma? E como denir as práticas para as quais a oposição 
produção/reprodução, em última análise, não faz sentido? O conceito de 
provisioning (atividades necessárias à preservação da vida), que tem sido 
proposto desde os anos 90 por algumas economistas feministas para denir 
quais deveriam ser os objetivos da economia enquanto disciplina, não seria 
uma pista para visibilizar e claricar as práticas da economia solidária? Como 
abordar e denir a diversidade de atividades que são geralmente 
consideradas como de reprodução, como o cuidado do outro, o cuidado com a 
natureza e o trabalho sexual? Como transformar as relações sociais que 
connam as mulheres das categorias subalternas em atividades reprodutivas, 
e reforçam a sua exploração, em novas relações emancipatórias, através de 
atividades e de um trabalho digno e graticante que tem o seu justo valor 
reconhecido socialmente e economicamente?

 Ora essencializadas, por sua contribuição ao vínculo social, ora 
denunciadas, enquanto fontes de opressão e dominação, as atividades de 
reprodução merecem ser pensadas em toda a sua complexidade: 
provavelmente mais do que em qualquer outra prática, elas combinam 
sentido da obrigação, altruísmo, mas também afeto e emoções positivas 
(Folbre, 1995). Essa combinação é um resultado das construções sociais de 
gênero, que associam a feminilidade à doação de si, e da atribuição prioritária 
de mulheres a essas atividades. O gênero possibilita a compreensão da 
maneira como essa forma de exploração do trabalho se mantém, mas 
também nos permite ir além de uma análise unicamente material, incluindo a 
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reexão sobre outros valores e se abrindo a outros olhares e a outras 
representações da riqueza. O estudo dessas práticas solidárias deve levar em 
consideração essa multiplicidade – e ambiguidade – da mesma forma que 
deve estar atento à maneira como essa multiplicidade se manifesta, em 
função não apenas do tipo de iniciativa, mas também das relações sociais que 
impulsionam essas práticas.

 Na análise dos efeitos produzidos, como combinar a diversidade dos 
critérios de apreciação e das escalas de análise com suas eventuais 
contradições? Na microescala, como pensar os efeitos dessas iniciativas na vida 
cotidiana das mulheres e homens, seja em termos de re-apropriação dos meios 
de produção e de reprodução ou em termos de satisfação individual ou 
coletiva (ou inversamente, de privação e alienação), e de maneira mais 
ampla, em função de critérios que fazem sentido para as mulheres e os 
homens? Na macroescala, em que medida essas iniciativas contribuem à 
contestação da ordem dominante ou, pelo contrário, perpetuam ou mesmo 
reforçam os mecanismos estruturais da exploração e da hierarquia, seja do 
ponto de vista material das relações sociais ou do ponto de vista dos valores?

3.2 Caminhos múltiplos para emancipação

 Quando consideramos a economia solidária a partir da perspectiva da 
reprodução, a análise das alternativas e da mudança social em uma economia 
plural se enriquece, suscitando novos questionamentos. A questão deixa de ser 
apenas a da viabilidade e do potencial emancipador das formas de 
organização da produção, do nanciamento, dos intercâmbios ou do consumo 
baseados na igualdade, na solidariedade ou na proteção do meio ambiente 
(Sousa Santos e Rodríguez, 2013). De maneira mais ampla, a questão trata dos 
caminhos múltiplos e correlacionados da emancipação. Esses podem seguir as 
vias “clássicas”, associadas à reorganização da esfera da produção e dos seus 
processos de institucionalização ou podem seguir outros caminhos, mais 
inovadores, que surgem da reorganização da esfera da reprodução. Uma série 
de questões emergem dessa dupla perspectiva: Quais são as interações, 
positivas ou negativas, entre os diferentes “caminhos da emancipação”? Em 
que condições o modelo de uma esfera produtiva plural, baseado na primazia 
do princípio de reciprocidade, promove uma revalorização da reprodução, 
principalmente pela possibilidade de compartilhar ou socializar as atividades 
e de des-domesticá-las (ver Barbagallo e Federici 2013)? Em quais casos a 
auto-organização das mulheres acaba servindo principalmente para
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responsabilizar as mulheres pelo trabalho de reprodução social de que o 
Estado se exonera? Existem casos onde  podemos observar uma 
reorganização da reprodução social sem o questionamento das relações de 
exploração? Quais são os mecanismos ou fatores chaves (empoderamento 
coletivo, espaços de deliberação dentro de grupos, espaços femininos…) e 
quais atores-atrizes (líderes locais, funcionários-as das ONGs de apoio, 
trabalhadores-as sociais…) permitem uma interação positiva entre a esfera 
produtiva plural e a revalorização da esfera reprodutiva? Quais são as 
contradições que podem existir precisamente nas diferentes concepções de 
emancipação, inclusive dentro de organizações e de movimentos a favor das 
mulheres (por exemplo, no feminismo liberal em comparação ao popular)?

 Então, como abordar essas interações? Será que elas recaem no âmbito 
da análise da intersecção entre as categorias de classe, gênero e raça, como 
mostram os estudos feministas? Seriam elas manifestas em termos de 
articulação entre as relações sociais capitalistas e as de tipo doméstico, e, nesse 
caso, em qual escala (não somente local e nacional, mas também 
transnacional; ver Verschuur 2013)? Ou será que elas permitem a construção 
de novas relações sociais, e, nesse caso, como qualicá-las?

Anal, quais são, de um ponto de vista normativo, os critérios que  
permitem a denição desses caminhos como “alternativas”? Deveríamos nos 
interessar pela autonomia das mulheres, ligada principalmente à emergência 
de novas formas de ação política? Pelo controle nanceiro e técnico dos meios 
de produção? Pela apropriação “não exploradora” do trabalho e do 
excedente econômico (Graham, Erden e Özselçuk 2013)? Pela revalorização 
do trabalho e pela criação de novas formas de riqueza? Trata-se, então, de 
examinar o fato que produzir de outra maneira permite às atrizes e aos atores 
da economia solidária uma valorização durável de seu trabalho, o que pode 
levar mesmo a uma contestação dos princípios de avaliação do mercado a 
partir de uma perspectiva crítica social e ecológica? Ou será que trata-se, 
principalmente, do reconhecimento das formas de trabalho invisível? Como, 
de maneira geral, combinar as perspectivas feministas com as de 
democratização da economia? 

3.3 Uma relação múltipla com a política

 Uma das particularidades das iniciativas de ES é a sua dimensão 
política. porém, essa dimensão reveste formas diversas que são 
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frequentemente invisíveis e desvalorizadas porque acontecem em níveis de 
ação pouco usuais e porque escapam das categorias de análise geralmente 
utilizadas. A ES e a pesquisa feminista convergem na ideia de levar em 
consideração essas diferentes formas de ação política, tanto em suas 
especicidades quanto em suas multiplicidades.

 A ES se focaliza na deliberação que acontece em espaços públicos 
através de diferentes escalas. No nível local, trata-se de “espaços públicos de 
proximidade” (Eme e Laville, 2006), cujo papel possibilita que as diferentes 
partes interessadas possam construir conjuntamente os bens e serviços 
propostos (sua natureza, seu preço, o público alvo, etc.), criando assim uma 
alternativa à regulação pelo mercado, que se baseia unicamente na 
solvabilidade dos utilizadores e consumidores. Além disso, esses espaços 
podem representar um papel fundamental na socialização, conscientização, 
aprendizagem e no questionamento das identidades pelas mulheres (Guérin, 
Hersent e Fraisse 2011).

 Em seguida, esses espaços de proximidade se articulam com espaços de 
nível intermediário, onde, na interação com os poderes públicos, as as redes 
brasileiras de economia solidária (França Filho 2006). O papel desses espaços 
consiste em institucionalizar as práticas, levá-las ao conhecimento do poder 
público, manifestar as possíveis necessidades não reconhecidas em uma escala 
maior, pesar na elaboração das políticas públicas ou de medidas legislativas e 
regulamentárias, ou ainda modicar as regras do jogo do mercado. Ao 
mesmo tempo, os processos de institucionalização comportam um risco real de 
instrumentalização e de distorção da ES pelos poderes públicos (Lemaître, 
Richer e França Filho 2011).

Os espaços públicos não são isentos de fragilidades e maus 
funcionamentos. Eles são constituídos de atritos, tensões e compromissos 
permanentes entre interesses individuais e coletivos, ente práticas locais e 
estruturas estabelecidas. Eles também supõem a existência de intermediários, 
de interfaces e de guias – indivíduos e organizações – cujo papel é ao mesmo 
tempo complexo e ambíguo. Demandas da ES são aglutinadas e 
regulamentadas, como ilustram bem.

Já na pesquisa feminista, a ênfase é dada à diversidade de formas de 
engajamento (relacionada com as diferentes adesões e imbricações entre 
gênero, classe, raça, etc.) e à diversidade de formas de feminismo, marcando 
assim sua diferença com a denição clássica dos movimentos sociais. Da  
mesma maneira, a análise feminista desacreditou a oposição público- 
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privado, mostrando até que ponto são as responsabilidades domésticas das 
mulheres, de ontem e hoje, que as levam ao engajamento na luta política.

Nessa etapa da nossa reexão, é necessário delinear duas formas (tipo 
ideal) de engajamento, das quais os seguintes exemplos são emblemáticos.

Por um lado, existem práticas econômicas alternativas que tentam, ao 
mesmo tempo, inuenciar a política através do que poderíamos chamar de 
uma “reinvenção cultural da política”: essas iniciativas não visam derrubar a 
ordem patriarcal nem o sistema “capitalista” e se denem como “lugares onde 
sujeitos (homens e mulheres) constroem desde dentro, nesse território, soluções 
e esboços de novas relações entre homens e mulheres, sem esperar” (Verschuur, 
2005, p. 52). Podemos citar o exemplo de grupos femininos que podemos 
encontrar em diversos países da África do Oeste sob o rótulo de Grupos de 
Interesse Econômico (GIE). Em suas atividades de artesanato, de produção ou 
de nanciamento esses grupos defendem uma maior consideração dos seus 
direitos pelas municipalidades ou mesmo pelo Estado central. Podemos citar 
também o caso das cooperativas de produção que lutam pelo 
reconhecimento do preço justo de seus produtos (Charlier 2011) ou pela 
obtenção de nanças solidárias (Hillenkamp, 2013a). Igualmente, podemos 
citar os casos das cantinas coletivas que reivindicam às autoridades públicas a 
utilidade social de suas atividades e a remuneração justa do trabalho das 
mulheres (Angulo, 2011).

 Por outro lado, observamos práticas de reivindicação e de luta, muitas 
vezes radicais, que são acompanhadas pela oferta de serviços concretos. Essa 
articulação pode ser o resultado de uma convicção profunda: a de que a 
mudança social supõe uma articulação permanente entre “luta e 
desenvolvimento” (Kabeer 2011). Ou de uma perspectiva mais pragmática, 
onde a oferta de serviços cotidianos é um fator determinante para a própria 
existência das lutas, especialmente quando elas são radicais, percebendo a 
conitualidade como um elemento constitutivo da democratização, e inscritas 
no longo prazo. A luta política só é possível quando articulada a práticas que 
garantam a sobrevivência cotidiana daquelas e daqueles que participam 
(Rauber, 2002). Observamos aqui o papel da reprodução social no 
engajamento político, uma questão que é claramente sub-explorada.

 Podemos citar o exemplo das recentes insurreições sociais por falta de 
alimentos, que têm como característica especíca a capacidade de articular 
revolta e experimentação. Nesses casos, a denúncia dos mecanismos de 
opressão e exploração acontece simultaneamente a ações concretas, que   
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oferecem vantagens materiais aos participantes ao mesmo tempo que 
permitem a construção de novos repertórios de ação e de solidariedade que 
são necessários nesses momentos de revolta (Guérin e Nobre, 2014). Outras 
formas de luta e de reivindicação têm a particularidade de se inscreverem no 
tempo longo e se articularem com formas de auto-organização: homens e 
mulheres devem inventar, reinventar e se apropriar dos modos populares de 
gestão das necessidades básicas, como a alimentação. O movimento dos 
Piqueteros na Argentina é emblemático dessa lógica. Nele combinam-se a 
ocupação do espaço público durante um longo período, especialmente 
através do bloqueio de ruas, e a administração das necessidades cotidianas 
das pessoas, através de cantinas populares, padarias, jardins, escolas 
maternais, grupos de prevenção da violência doméstica, etc. (Nobre & Freitas, 
2011: 242). Igualmente, o movimento dos Indignados na Espanha responde às 
necessidades urgentes e diárias das populações locais e precárias, 
especialmente dos jovens, ao mesmo tempo em que contesta o sistema e o 
modica através da “localização” da decisão econômica. Nessa economia 
política da resistência, a experiência prévia das mulheres em coletivos é 
indispensável para a sua participação ativa nos momentos mais duros dos 
confrontos.

 A continuidade entre práticas econômicas, ações públicas e 
reivindicações políticas toma formas plurais que necessitam ser exploradas 
mais detalhadamente, tanto para poder documentar de maneira empírica o 
seu funcionamento cotidiano, quanto para renovar nossos parâmetros de 
análise da sua relação com o poder e a política. Duas questões são, nesse caso, 
essenciais. A primeira é relativa ao papel das mulheres, especialmente as 
subalternas, nessas iniciativas. A segunda trata da inclusão das reivindicações 
feministas nas agendas. Essa inclusão é diretamente relacionada à articulação, 
sempre complexa, entre essas reivindicações e às outras lutas e, por 
conseguinte, com as alianças possíveis. Redes de ES enquanto redes feministas, 
ao menos algumas delas, permanecem majoritariamente indiferentes a essas 
iniciativas locais, ou mesmo as desprezam (Hersent e Guérin, 2014,). Renovar 
essas observações, introduzindo novas categorias de análise aptas a 
reconhecer a capacidade de inovação, é essencial. As pistas propostas aqui 
devem permitir, nós esperamos, avançar nessa direção.
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Economia solidária e economia feminista: elementos 
para uma agenda

Miriam Nobre ¹

 1 - Ativista feminista, agrônoma e mestre pelo Programa de Integração da América Latina – 

USP, integra a equipe da SOF – Sempreviva Organização Feminista desde 1993. 

A economia solidária busca responder às necessidades materiais e 
afetivas das pessoas baseando-se na autogestão e na reciprocidade. Está em 
contraposição à economia capitalista que tem como centro sua própria 
reprodução baseada no lucro, na propriedade privada e na alienação no 
trabalho. A economia capitalista não é, portanto, a única forma de organizar 
o trabalho, a distribuição e o consumo, porém é hegemônica em nossa 
sociedade. Por isto, a economia solidária é vista como uma forma de 
resistência à economia capitalista.

Um grande número de experiências de economia solidária é animado 
por mulheres ou destinado a elas. As mulheres avaliam sua participação não 
apenas do ponto de vista da remuneração econômica, elas valorizam o 
aprendizado, a convivência, a possibilidade de tratar temas como a violência 
doméstica ou a saúde reprodutiva.  Em geral, as mulheres participantes se 
sentem mais fortes, valorizadas, com maior autoestima por seu conhecimento 
e sua capacidade de inovar a partir de pouco.

Na combinação entre análise e prática, a economia solidária, em 
diálogo com a economia feminista, abre a possibilidade de superar 
fragmentações entre produção e reprodução, entre político e econômico. As 
práticas da economia solidária exercidas em uma sociedade capitalista e 
patriarcal organizam uma agenda que implica a caracterização do sujeito 
político e as demandas ao Estado quanto ao acesso aos meios de produção, 
gestão e comercialização.

Produção e reprodução

A economia feminista traz para o debate e prática da economia 
solidária pontos estruturantes da economia capitalista: a divisão sexual do 
trabalho e a separação entre a produção e a reprodução. A divisão sexual do 
trabalho é base material da opressão das mulheres e se organiza pela 
separação: algumas tarefas e funções são consideradas masculinas e outras 
femininas; e pela hierarquia: as tarefas e funções consideradas masculinas têm
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 mais valor na sociedade capitalista e patriarcal. 
 A sociedade capitalista também se estrutura pela separação entre a 

produção de mercadorias (bens e serviços com valor de troca no mercado) e a 
reprodução das pessoas, as trabalhadoras e trabalhadores que produzem as 
mercadorias. A reprodução envolve aspectos materiais, como, por exemplo: 
comer, higiene, repouso; afetivos e relacionais, como: o desenvolvimento da 
autoestima, capacidade de ouvir, negociar. A reprodução é considerada um 
terreno das mulheres e se realiza nas unidades familiares e no espaço 
doméstico. Ainda hoje as mulheres dedicam mais horas ao trabalho doméstico 
do que os homens . O trabalho reprodutivo é invisibilizado e desvalorizado 
socialmente. Economistas feministas apontam que não se trata apenas de 
visibilizar o trabalho doméstico e de cuidados, mas também de mostrar que ele 
é parte do trabalho chamado produtivo.

O trabalho produtivo na economia capitalista tem lógicas e tempos 
incompatíveis com as lógicas e tempos do cuidado e da vida. As mulheres vêm 
conciliando estas dimensões com muita sobrecarga e tensão. Ao invés de 
políticas de conciliação para as mulheres, o horizonte proposto pela economia 
feminista é de superação desta contradição fundamental por uma 
reorganização da economia (decisões sobre uso de insumos, investimentos, 
etc.) que terá como centro a sustentabilidade da vida humana.

A economia solidária propõe ressignicar o trabalho pelo que ele nos 
proporciona de crescimento pessoal e não por sua medida mercantil (seu valor 
de troca) e ampliar o conceito de trabalho. Propõe-se a organizar a atividade 
econômica com uma racionalidade própria que combina critérios de 
empreendedorismo e solidariedade (Gaiger, 2007). Propõe-se a estabelecer 
redes e relações que inuenciem na dinâmica econômica do entorno. Neste 
sentido, contribui para reorganizar a economia com base na justiça e na 
igualdade.

As atividades de socialização do trabalho reprodutivo realizadas por 
grupos de mulheres tratam não somente de reconhecer seu signicado 
econômico, mas sua contribuição à coesão social e ao crescimento individual e 
coletivo, não só do grupo como também da comunidade onde vivem. O 
trabalho reprodutivo organizado de forma coletiva proporciona 
aprendizagem, autonomia e sociabilidade. Inúmeras iniciativas acontecem 
em diferentes contextos e períodos históricos. Por exemplo, no Peru mais de

2

2 - Em 2014 a jornada média semanal em afazeres domésticos de mulheres com mais de 16
anos era de 24,1 horas, enquanto que a dos homens era de 10,5 
http://ipea.gov.br/retrato/indicadores_uso_tempo.html.
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7.000 comedores populares realizam o preparo comum das refeições, 
garantem a segurança alimentar das famílias e diminuem o tempo das 
mulheres dedicado ao trabalho doméstico. No Québec, creches comunitárias 
se somam a uma série de centros comunitários de apoio às mulheres para 
moradia, inserção prossional e proteção contra a violência doméstica e sexual 
(Nobre e Guérin, 2012).

As mulheres que participam nos grupos de economia solidária 
valorizam a possibilidade de organizar seu tempo e a compreensão das outras 
integrantes quando em determinados momentos uma delas precisa diminuir 
sua participação para cuidar de um familiar doente. Ao mesmo tempo, elas 
também relatam que os outros membros da família acabam por transferir a 
elas toda a responsabilidade com o cuidado já que elas têm como conciliá-lo 
com o trabalho que lhe provê rendimento.

O desao que permanece é que, para além dos grupos de mulheres, o 
conjunto das iniciativas de economia solidária se provoque a realizar outras 
formas de articulação entre produção e reprodução, podendo ser este, 
inclusive, um critério para avaliar o grau de solidariedade dos 
empreendimentos.

Político e econômico

A economia solidária busca superar outro pressuposto do capitalismo 
que é a separação entre o político e o econômico. Uma das miticações do 
sistema é que a economia funciona por si, movida por leis naturais como a lei 
da oferta e da procura ou a da máxima utilidade, entre outras. Dessa forma, 
as decisões econômicas são mantidas nas altas esferas de poder, até mesmo 
internacionais, e nas mãos de uns poucos, mesmo que afetem a muitos.

Os grupos de mulheres da economia solidária se constituem em um 
espaço de intermediação entre Estado, mercado e família. Em primeira 
instância, buscam construir, no território onde estão, soluções e tentativas de 
novas relações entre mulheres e homens. Estabelecem uma justiça de 
proximidade onde o acesso a direitos se concretiza no cotidiano de suas 
comunidades pela expressão dos interesses e negociação entre os que ali 
convivem. Por exemplo, em assentamentos e redes de produtores e

3

3 - O comedor popular é uma experiência de países da América Latina. Um movimento 
organizado pelas mulheres e tido como unidades econômicas de serviços e preparação de 
alimentos pela própria comunidade consumidora.

62



convivem. Por exemplo, em assentamentos e redes de produtores 
consumidores de produtos agrícolas já foi possível incluir em seus acordos 
coletivos o rechaço à violência doméstica, chegando à suspensão ou expulsão 
de agressores.

A participação das mulheres nos grupos produtivos reforça ou abre 
caminho para seu engajamento em movimentos e articulações. Os grupos 
produtivos reunidos no movimento de economia solidária organizam 
demandas ao Estado por subsídios, marcos regulatórios, compras públicas, 
entre outros. Expandem a noção de cidadania e acesso a direitos que em nossa 
sociedade ainda são na maioria das vezes vinculados ao emprego formal. Por 
exemplo: as mulheres nos comedores populares do Peru reivindicam do Estado 
um salário por seu trabalho, ou, ao menos, o recebimento de pensão e auxílios 
da Seguridade Social; as cooperativas de produtoras da África do Oeste 
demandam direitos e apoio das municipalidades e do governo central, além 
de preço justo para seu produto (Hillenkamp, Guérin, Verschur, 2014). Os 
grupos de mulheres que distribuem leite no Peru, por exemplo, foram muito 
ativos na luta contra os tratados de livre comércio entre o Peru e os Estados 
Unidos, que impedem a compra direta e subsidiada de leite das camponesas 
das comunidades próximas. 

 Elementos para uma agenda 

 No Brasil, a economia solidária é denida como o “conjunto de 
atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e 
crédito – organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e 
trabalhadoras sob a forma coletiva e autogestionária”, cuja unidade mais 
simples e concreta são os Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) 
(SENAES, 2006). No Mapeamento da Economia Solidária realizado em 2007 
os EES respondiam a seis requisitos: “a) constituírem organizações 
suprafamiliares permanentes; b) sob propriedade ou controle dos sócios-
trabalhadores; c) com emprego ocasional e minoritário de trabalhadores não-
associados; d) com gestão coletiva das suas atividades e da alocação dos 
resultados; e) com registro legal ou informais; f) de natureza econômica, 
direcionada à produção, comercialização, serviços, crédito ou consumo” 
(Gaiger, 2007). O Sistema Nacional de Informações da Economia Solidária 
(SIES) base de dados da Secretaria Nacional de Economia Solidária foi 
implantado em 2004 e realizou três rodadas nacionais de caracterização dos 
EES, identicando 33.518 empreendimentos em todo o país envolvendo 
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1.423.631 associados. Os EES são na maioria rurais (quase 55%), sendo que 55% 
dos participantes são agricultores familiares e têm maior expressão na região 
Nordeste (quase 41%). A maioria dos EES identicados é formalizada (quase 
70%), a maior parte em associações. Dentre o público associado identicou-se 
que 43,6% são mulheres e 56,4% são homens (SENAES, 2013).

Considerando os dados sistematizados em 2005, as mulheres 
predominavam nos empreendimentos menores, elas eram 63% dos 
participantes nos EES com até 10 sócios, enquanto que os homens eram 66% 
dos participantes de EES com mais de 50 sócios (SENAES, 2006). A 
participação das mulheres em grupos menores, muitas vezes informais e 
intermitentes, levanta a hipótese de que os grupos onde atuam podem ainda 
não ser reconhecidos como EES. Um indicador é o levantamento realizado 
pela SOF (Sempreviva Organização Feminista) e o CF8 (Centro Feminista 8 de 
Março) nos Territórios da Cidadania onde atuaram entre 2009 e 2013. Foram 
identicados ao longo do trabalho 972 grupos produtivos de mulheres frente a 
267 identicados pelo Mapeamento Nacional realizado pela SENAES nas 
mesmas áreas (Butto, 2014). Utilizando os dados do mapeamento, Inácio 
Gaiger propõe critérios para análise da capacidade empreendedora e de 
solidariedade das iniciativas de economia solidária. Ele conclui que a maior 
parte se concentra numa posição intermediária tendendo a maior 
solidariedade e menor empreendedorismo. Além do mais, ele identica que 
nos EES de maior porte e com maior presença de mulheres associadas há uma 
melhor combinação destas duas características (solidariedade e 
empreendedorismo), o que demonstra consequências positivas da economia 
solidária para as mulheres e para a economia (Gaiger, 2007).

Tipo de atividade e qualicação 

 Muitas vezes as mulheres se reúnem para realizar atividades 
aprendidas na socialização de gênero o como beneciamento de feminin
alimentos (pães, geleias, conservas), costura e artesanato. Muitas vezes estas 
são as únicas atividades em capacitação disponíveis para elas. Os cursos de 
qualicação prossional do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego), relacionado ao Programa Brasil Sem Miséria, 
tinham as mulheres como 70% de seu público. Em 2012 foi lançada a 
campanha “Mulheres que Inovam” para incentivar a participação das 
mulheres em cursos do PRONATEC relacionados a prossões consideradas
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masculinas (construção civil, eletricidade, mecânica). Ao mesmo tempo, uma 
tendência é a valorização de atividades de cuidados aos idosos, trabalho 
fundamental e que ganha maior importância com o aumento da expectativa 
de vida. Esta ambiguidade atravessa a economia solidária. Além de buscar o 
reconhecimento e melhor remuneração para atividades consideradas típicas 
das mulheres, como por exemplo, o artesanato, levando em conta o 
fortalecimento da agricultura familiar e camponesa, cabe permitir às 
mulheres o exercício de outras atividades. O mesmo se dá em relação ao 
espaço onde as mulheres atuam. Por um lado, se busca que a Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) considere o quintal como espaço de 
produção e que a Vigilância Sanitária considere a cozinha como espaço de 
produção de alimentos para a venda. Por outro, se busca o estabelecimento 
de roças comunitárias, cozinhas e padarias comunitárias, como espaços geridos 
coletivamente e com protagonismo das mulheres. O grupo Decididas a 
Vencer, de Mossoró, Rio Grande do Norte, produz hortaliças orgânicas. 
Inicialmente a produção era coletiva, mas, por diculdades no acesso à água, 
elas passaram a produzir em seus quintais e apenas comercializar 
conjuntamente. Elas avaliam que isto foi um retrocesso. Antes, como saiam de 
casa, os lhos se envolviam no trabalho doméstico, agora elas voltaram a ser as 
únicas responsáveis e o trabalho doméstico voltou a ser a prioridade delas, 
interferindo mesmo na sua capacidade de produção.

Valorizar as atividades consideradas femininas implica também em 
reconhecer a qualicação das mulheres que é naturalizada por ter sido 
apreendida em sua socialização de gênero. As mulheres agricultoras são 
grandes conhecedoras na seleção de sementes, domesticação de espécies, 
experimentos de combinação entre plantas que asseguram a qualidade da 
dieta familiar, a estabilidade do ecossistema e a biodiversidade. Elas orientam 
a produção por critérios próprios como milho resistente ao caruncho ou feijão 
que cozinha mais rápido. Estas práticas são reunidas na agroecologia e a 
qualicação das mulheres é, na verdade, um aprimoramento que passa por 
favorecer o intercâmbio entre elas de sementes e técnicas de manejo.

Muitos grupos produtivos de mulheres que fazem artesanato e costura 
se iniciam quando umas começam a ensinar as outras. Apenas quando este 
conhecimento coletivo chega ao limite é que elas procuram apoio externo. Em 
geral, relacionado com partes da atividade consideradas masculinas, como a 
manutenção de máquinas ou a comercialização. A socialização de gênero 
feminino, reforçada na educação formal, tende a criar um estranhamento
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das mulheres em relação às máquinas, a chamada “tecnologia dura”. No 
entanto, mais que saber operar as máquinas, conhecer seu funcionamento é 
fundamental para romper a fragmentação e a alienação no trabalho, bem 
como permitir recriá-las segundo critérios das próprias mulheres e não aqueles 
da economia capitalista. Estes critérios podem estar relacionados à redução da 
penosidade do trabalho (peso, esforços repetitivos), custos (de energia elétrica, 
água), mas, sobretudo, ao controle do ritmo de trabalho  . 

Financiamento

 Os grupos com menor número de integrantes, onde se concentram as 
mulheres, tendem “a funcionar na informalidade, acessar poucos recursos, na 
maioria das vezes do próprio grupo ou de fundos assistenciais de igrejas ou 
organizações menos restritivas quanto a critérios de viabilidade dos 
investimentos e até mesmo de monitoramento da aplicação” (Costa, 2011).

Na região Nordeste, grupos de mulheres da área rural têm participado 
de fundos rotativos solidários. Eles funcionam em gestão coletiva, com ou sem 
circulação de moeda (por exemplo, favorecendo o intercâmbio de sementes e 
animais para procriação) e com o debate sobre os recursos disponíveis à 
agricultura familiar desde várias instâncias de governo. A avaliação das 
mulheres é bastante positiva porque os fundos permitem trabalhar a vocação 
de cada comunidade (o que inclui a vontade de mudança das atividades 
realizadas na comunidade por seus integrantes) e a transição para a 
agroecologia.

Esta forma de acesso a recursos responde ao, muitas vezes citado, medo 
de endividamento das mulheres. Quando se articulam as dimensões da 
família, comunidade, mercado e Estado, como propõe a economista indiana 
Bina Agarwal, é possível compreender as motivações das mulheres por trás da 
expressão “medo do endividamento” (Agarwal, 1997). Por exemplo, Elisabeth 
Hofmann e Kamala Marius-Gnanou, ao analisarem as políticas de 
microcrédito, relatam que o sacrifício realizado para reembolsar o crédito não 
é considerado nas avaliações positivas sobre altas taxas de reembolso pelas 
mulheres. A pressão pelo pagamento do crédito cria muitas vezes tensões na 
família, chegando mesmo a situações de violência doméstica (Hofmann e 
Mar iu s -Gnanou ,  2003) .  Out ra  p reocupação  re la tada  pe la s

 4 - Sobre o uso de esteira da reciclagem de lixo ver “Mulheres na triagem, homens na prensa” de 

Ioli Wirth, Ed. Annablume, 2013. 

4
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agricultoras é de que elas não dispõem de bens ou animais que possam 
oferecer como forma de honrar o crédito assumido caso tenham necessidade.

No Brasil, as mulheres respondem pela maioria dos contratos rmados 
pelo Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Santander como parte do 
Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado. No entanto, a 
maioria dos empréstimos concedidos destinou-se a empreendedores 
individuais. Além do mais, é preciso avançar na compreensão dos agentes 
operadores da política quanto à autonomia econômica das mulheres. Neste 
sentido, é sugestiva a fala do gerente executivo do Banco Popular da Mulher   
de Campinas em vídeo institucional  . Ele arma que apoiar a mulher é a 
maneira mais eciente de beneciar toda a família e as gerações futuras, pois 
é, segundo ele, “próprio da mulher colocar a necessidade de seus lhos acima 
da sua própria”. 

Autogestão

A autogestão é constitutiva dos empreendimentos de economia 
solidária. O ponto de partida para construí-la é o cotidiano, mas o horizonte é 
a transformação das relações sociais desiguais e que subordinam as pessoas: 
“como eu constituo um modo de vida, uma possibilidade de viver à revelia de 
um sistema que não me quer nem vivo?” (Lobato e Fonseca, 2009). Portanto, 
coloca-se a necessidade de uma leitura do contexto macro e micro. O contexto 
micro inclui a dinâmica do próprio grupo e sua capacidade de denir 
coletivamente as normas e acordos que organizam o processo de trabalho, o 
que inclui o acolhimento à criatividade e a aprendizagem permanente.
 O enraizamento no cotidiano, a superação das dicotomias entre macro 
e micro são comuns a uma perspectiva feminista de organização social. As 
contribuições da experiência feminista podem ir além. Para estabelecer 
pontos de diálogo, resgato a seguir as práticas que operacionalizam princípios 
e valores feministas na gestão de Centros de Acolhimento a Mulheres do 
Québec e sistematizadas por sua articulação (L'Regroupementdes centres des 
femmes, 2006). São elas:
- Funcionamento não burocrático que permite compartilhar o poder de 
forma horizontal na equipe de trabalho. Este funcionamento se caracteriza 
pela tomada de decisão por consenso; uma divisão do trabalho que valoriza

 5 - Vídeo institucional do Banco Popular da Mulher  http://www.youtube.com/watch?v-

QuRRXP1ehOYconsultado em 18 de julho de 2014. 
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não a especialização de funções mas um reconhecimento igualitário de todas 
as funções e certa rotação das tarefas; mecanismos de integração das novas; 
circulação de informações para evitar o desenvolvimento de poder vertical; 
atribuição não hierárquica do espaço; mecanismos para conciliar a ecácia e o 
bem-estar das pessoas, o racional e o afetivo (por exemplo um ponto na 
agenda da reunião de equipe para saber como estamos);

- Preocupação quanto ao lugar e ao papel das integrantes na organização. 
Isto implica, entre outros exemplos, a organizar grupos de trabalho como 
espaços alternativos de poder; favorecer um clima de apoio, de ajuda mútua e 
solidariedade entre as integrantes, criando laços baseados na disponibilidade, 
escuta, cumplicidade e respeito mútuo;

- Relações de trabalho que se caracterizem por: controle das trabalhadoras 
sobre o processo de trabalho; relações de trabalho que reconheçam a 
contribuição de cada integrante que tem a possibilidade de ser ouvida, de ter 
iniciativa e criatividade; não especialização e igualdade nas condições de 
trabalho, salários e benefícios;

 Os pontos de diálogo podem ser aqueles derivados da consigna do 
movimento feminista “o pessoal é político” e a superação da dicotomia entre 
razão e emoção, e entre público e privado. A gestão do grupo acolhe vivências 
da mulher em sua família, como pressão e boicotes, sobrecargas e até situações 
de violência. Outros debates incluem a decisão por consenso e horizontalidade. 
Este mesmo estudo destaca que a busca pelo consenso é um processo que deve 
considerar a expressão de divergências de opiniões e interesses e ser inclusivo. O 
consenso como regra pode mascarar divergências, acumular insatisfações, 
terminando com a saída de integrantes ou o fracionamento do grupo. A 
horizontalidade também deve ser vista como um compromisso político e um 
processo que não é isento de contradições como, por exemplo, a diculdade do 
grupo de tomar decisões ou o debate em torno à especialização e habilidades. 
Um texto clássico do feminismo, “A tirania da falta de estrutura”, escrito por Jo 
Freeman em 1970  , contribui neste sentido. Seguem abaixo alguns princípios 
propostos por ela para uma estruturação democrática e politicamente 
eciente:

- Distribuição da autoridade entre tantas pessoas o quanto possa ser 
razoavelmente possível. Isso impede o monopólio do poder e exige daqueles 
em posições de autoridade que consultem muitas outras pessoas no exercício 

6 - http://we.riseupe.net/assets/99743/A%20TIRANIA%20DA%FALTA%20DE%20ESTRUTURA.

pdf consultado em 17 de julho de 2014.
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de seu poder. Também oferece a muitas pessoas a oportunidade de ter 
responsabilidade por tarefas especícas e dessa forma aprender habilidades 
especícas;

- Rotação de tarefas entre as pessoas. Responsabilidades que são mantidas 
durante muito tempo por uma mesma pessoa, formalmente ou 
informalmente, passam a ser vistas como sua "propriedade" e não são 
facilmente substituídas ou controladas pelo grupo. Inversamente, se a 
rotatividade das tarefas é muito frequente, as pessoas não têm tempo para 
aprender seu trabalho direito e adquirir o sentimento do trabalho bem feito;

- Alocação de tarefas segundo critérios racionais. Escolher pessoas para uma 
posição porque elas são queridas pelo grupo ou lhes dar um trabalho pesado 
porque não são queridas, prejudica, em longo prazo, o grupo e a pessoa. 
Habilidade, interesse e responsabilidade têm de ser as principais preocupações 
nessa seleção. As pessoas devem ter a oportunidade de aprender habilidades 
que não possuem, mas isso é melhor implementado por uma espécie de 
programa de "aprendizes" do que pelo método do "ou nada ou afoga". Ter 
uma responsabilidade maior do que se aguenta pode ser desmoralizante. 
Inversamente, ser rejeitado naquilo que se faz bem não encoraja ninguém a 
desenvolver habilidades. As mulheres têm sido punidas por serem 
competentes por toda história humana. O movimento não precisa repetir esse 
processo.

Estes princípios podem ser também referência para a organização do 
trabalho no grupo produtivo. Eles demandam objetivos comuns, relações de 
conança e a criação e recriação ao longo do tempo de mecanismos que 
permitam tratar os conitos, sobrepor as adversidades e crescer com as 
possibilidades que se abrem.

Comercialização

Uma das políticas de grande impacto no aumento do rendimento das 
agricultoras familiares é o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A 
compra direta é formalizada com associações e cooperativas de agricultores 
familiares. Este programa está na base da lei 11.947/2009 que estabelece que 
no mínimo 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação para Alimentação Escolar (PNAE) devem ser 
destinados à compra de produtos de agricultores familiares e suas  
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organizações, com prioridade para assentados, indígenas, quilombolas e 
demais populações tradicionais. O impacto econômico é tão signicativo que o 
PAA e as associações que fornecem para o programa sofreram intensa 
criminalização .

A possibilidade aberta pelo PAA favoreceu grupos de mulheres que 
que antes produziam artesanato passassem a produzir e comercializar 
alimentos. Ainda que muitas mulheres participem, muitas vezes elas utilizam 
o CPF do marido ou seu registro como titular da DAP (Declaração de Aptidão 
ao Pronaf – Programa de Financiamento da Agricultura Familiar). A 
participação das mulheres formalmente registradas como fornecedoras nas 
diferentes modalidades do PAA ainda é aquém de sua participação na 
produção agropecuária (Siliprandi e Cintrão, 2011).

As possibilidades abertas pela comercialização também estão na 
origem de grupos urbanos. A cooperativa Univens (Cooperativa de 
Costureiras Unidas Venceremos) nasceu em 1996 da necessidade de formalizar 
o trabalho em grupo para contrato com um hospital em Porto Alegre. A 
Cooperativa cresceu, diversicou sua produção, incluindo a serigraa; 
forneceu produtos para movimentos sociais, como as bolsas do Fórum Social 
Mundial e estabeleceu a cadeia produtiva “Justa Trama”, que começa com o 
plantio de algodão orgânico no Ceará. E chegaram a ter retiradas mensais 
médias superiores ao salário mínimo (Nobre e Freitas, 2012).

Além das compras institucionais, as mulheres valorizam a participação 
em feiras e a relação com grupos de compra. A diversidade dos compradores 
lhes dá maior segurança, a exibilidade na quantidade a ser entregue se 
adapta aos arranjos de tempo de trabalho e a opinião dos clientes é uma fonte 
de aprendizagem e melhoria do produto. A separação entre elementos de 
uma agenda (qualicação, nanciamento, gestão...) neste artigo tem um 
sentido didático; na prática, eles estão articulados. Muitas vezes os grupos 
avaliam que seu principal gargalo é a comercialização. Porém, quando se

 7 - Em outubro de 2013, a Polícia Federal deagrou a operação denominada de “agrofantasma”, 

que investiga supostas irregularidades e desvios de recursos no PAA. Tal operação chamou a 

atenção pelo aparato policial utilizado e pela repercussão desproporcional do fato nos meios de 

comunicação e  resultou na detenção de 10 agricultores e do funcionário da Conab (Companhia 

Nacional de Abastecimento) no Paraná, bem como no indiciamento policial do Diretor de Política 

Agrícola e Informações da Conab. As chamadas irregularidades são práticas comuns na 

comercialização de agricultores familiares como a substituição de produtos similares em razão de 

alterações na produção decorrentes do clima e outros fatores naturais. Ver nota em:

http://www.fbes.org.br/index.php?option=com_contentask=view&id=7843&ltemid=62.
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 observa os entraves encontrados percebe-se que a maioria deles se localiza na 
produção, no acesso aos insumos e nos processos de trabalho que acabam 
tendo impacto nos custos de produção e, em consequência, no preço. É preciso, 
portanto, olhar cada etapa do processo de produção, distribuição e consumo 
buscando suas inter-relações.

No caso das mulheres, um aspecto importante é a inter-relação entre 
autoconsumo e venda. Em geral as mulheres valorizam o autoconsumo e a 
qualidade alimentar para suas famílias. Chegam a entrar em conito com 
seus maridos sobre o uso da terra para garantir o espaço do quintal frente a 
pressões para expandir a área destinada à produção mercantil. Em pesquisa 
realizada pela SOF junto a 10 grupos de produção de alimentos (plantio e 
processamento) identicou-se uma relação positiva entre a abertura de 
mercados na vizinhança e a alimentação delas próprias. Os grupos 
demonstraram maior consciência sobre a alimentação e o estabelecimento de 
canais para compra de matérias-primas de qualidade, provocados pelas 
demandas da comercialização, o que repercutiu na melhoria da alimentação 
das famílias das participantes do grupo  (SOF, 2012).

Conclusão

A Economia Solidária, em contraposição à Economia Capitalista, 
recobre iniciativas contra-hegemônicas de comunidades tradicionais e 
movimentos sociais, em particular em momentos de tensionamento e ruptura 
da ordem estabelecida. Nestas situações se quebram dicotomias entre público 
e privado e papéis tradicionais das mulheres. A ocupação como forma de ação 
politiza questões consideradas logísticas, como a alimentação coletiva, o que 
abre possibilidade a outras formas de articulação entre produção e 
reprodução. O debate e as ações desencadeadas por coletivos feministas 
podem aprofundar esta articulação e colocar na agenda questões como a 
interdependência e a crise de cuidados.

As experiências de economia solidária que permanecem ao longo do 
tempo buscam se fortalecer pela articulação em redes e o apoio de políticas 
públicas. No Brasil, a organização de políticas públicas delimitou as iniciativas 
nos marcos dos Empreendimentos Econômicos Solidários. A hipótese é que 
esta delimitação deixa de lado muitas iniciativas protagonizadas por 
mulheres. Boa parte dos grupos de mulheres deseja prossionalizar-se para 
aumentar seus rendimentos. É necessário apoiá-los e, ao mesmo tempo, ir
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revendo a forma como se dá esta prossionalização desde uma abordagem 
feminista da organização do trabalho, da relação com a tecnologia e o 
mercado, entre outros.

As políticas de Estado, quando contínuas, têm a vantagem de dirigir-se 
a um público mais amplo do que aquele previamente organizado, o que cria 
um ambiente social favorável a outras formas de organizar o trabalho e o 
acesso à renda que são alternativas à empresa capitalista. Por outro lado, elas 
têm lógicas e tempos próprios que podem delimitar e demarcar o que devem 
ser as ações dos grupos produtivos de mulheres. Estas restrições aumentam em 
um contexto de criminalização das lutas populares e iniciativas dos 
movimentos. Os grupos de mulheres na economia solidária organizam suas 
demandas de políticas públicas para as diferentes esferas de governo. E, ao 
mesmo tempo, o desao é expandir o domínio do público criando relações 
diretas e circuitos econômicos autônomos em cada território e entre eles. 
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