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Olhar para a vida econômica das agricultoras agroecológicas no Brasil, desde a 

perspectiva da economia feminista pode trazer contribuições significativas para repensar 

a economia. 

 

No meio acadêmico, de modo geral, os estudos que utilizam a abordagem teórica da 

economia feminista se dedicam analisar a realidade das mulheres assalariadas no meio 

urbano. Pouco se pesquisa sobre a vida econômica das mulheres rurais, e menos ainda 

com enfoque na agroecologia. Ademais, os estudos feitos no campo da agroecologia, em 

sua maioria abordam aspectos técnico-produtivos e invisibilizam a contribuição das 

mulheres. Sob um olhar mais criterioso, percebe-se que, na maior parte das vezes, aos 

homens é atribuído o protagonismo das experiências agroecológicas bem sucedidas, 

ocultando a contribuição das mulheres na transição agroecológica. Ainda são raros os 

estudos com enfoque no trabalho produtivo realizado pelas mulheres nos 

agroecossistemas. Em geral, destaca-se a atuação da família ou do homem, sem 

questionar as relações sociais de poder vigentes, o que reforça a invisibilidade e a 

desvalorização do trabalho feminino. 

 

Por esse motivo, e por compreender a riqueza e a densidade da vida econômica das 

mulheres rurais e urbanas do campo agroecológico, este projeto de pesquisa busca 

estabelecer conexões entre os dois campos teóricos: da Economia Feminista e da 

Agroecologia, especialmente para a análise da economia das agricultoras agroecológicas 

em diferentes contextos. Deste modo espera-se acumular análises desde uma perspectiva 

contra hegemônica da economia, contribuindo para tornar visível um conjunto de 

atividades não mercantis, de modo geral, naturalizadas como de responsabilidade das 

mulheres, como parte da economia. 

 

Para esta reflexão empírica e teórica, é fundamental demarcar conceitos centrais para uma 

análise crítica, na perspectiva da economia feminista. A divisão sexual do trabalho é um 

conceito fundamental, cuja tradução foi ressignificada por Daniéle Kergoat (2003). Para 

ela, homens e mulheres não são duas coleções de indivíduos biologicamente distintos, 

mas dois grupos sociais vinculados por uma relação social específica: as relações sociais 

de sexo. Estas, como as demais formas de relações sociais, estão alicerçadas sob uma base 

material, o trabalho, “e se exprimem através da divisão social do trabalho entre os sexos, 

chamada, de maneira concisa: divisão sexual do trabalho” (KERGOAT (2003, p. 55). 

 

Em outras palavras, para esta autora, a divisão sexual do trabalho é adaptada 

historicamente e muda conforme a sociedade. Tem como característica a atribuição das 

atividades da esfera produtiva prioritariamente aos homens e da esfera reprodutiva, às 

mulheres; e simultaneamente, se caracteriza pela “apreensão pelos homens das funções 



de forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares etc.)” (KERGOAT, 2003, p. 

55-56). Esta forma específica de divisão social do trabalho é regida por dois princípios 

organizadores: a separação e a hierarquização. O primeiro se concretiza na afirmação de 

que existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres; e o segundo, na afirmação de 

que o trabalho dos homens tem maior valor do que o trabalho das mulheres. É com base 

na divisão sexual do trabalho que, na sociedade capitalista e patriarcal, uma série de 

atividades relacionadas à reprodução social recai sob a responsabilidade das mulheres, 

como o trabalho doméstico e de cuidados e todas as atividades relacionadas à produção 

para o autoconsumo; ao passo que o mundo público, da política, da produção e do 

mercado, é concebido como de domínio masculino (KERGOAT, 2003).  

 

Na perspectiva de evidenciar a contribuição econômica das mulheres na agroecologia, 

desde um olhar crítico e questionador das bases teóricas hegemônicas sobre a economia, 

estamos propondo o GT Economia Feminista e Agroecologia, um espaço de diálogos e 

convergências para dar visibilidade aos estudos e pesquisas nos campos da agroecologia 

e da economia feminista. 

 

Temas: 

Este Grupo de Trabalho propõe trazer para o debate acadêmico estudos que realizam 

reflexões sobre as conexões teóricas e práticas entre economia feminista e agroecologia; 

a produção agroecológica das mulheres e as (novas?) configurações da divisão sexual do 

trabalho; alterações nas relações de poder na família, nas organizações e movimentos 

sociais a partir da atuação política e econômica das mulheres rurais e urbanas, e de suas 

organizações; a organização econômica das mulheres e a agroecologia; o trabalho 

doméstico e de cuidados e a relação com a agroecologia; o uso do tempo das mulheres 

rurais e urbanas e as experiências agroecológicas; as experiências de luta e organização 

sociopolítica e econômica das mulheres e a relação com o Estado no processo de ruptura 

democrática no Brasil; os impactos socioeconômicos da perda de direitos e políticas 

públicas para as mulheres rurais no Brasil; as epistemologias feministas e a construção de 

conhecimento nas experiências agroecológicas; a economia feminista, a agroecologia e 

as interfaces entre gênero, raça, etnia, geração e sexualidade.  

 

Eixos: 

- Trabalho das mulheres rurais e urbanas 

- Trabalho doméstico e de cuidados  

- Organização econômica das mulheres rurais e urbanas 

- Organização sociopolítica das mulheres rurais e urbanas 

- Economia solidária e agroecologia 

- Epistemologias feministas e agroecologia 

- Políticas públicas e democracia 

 

Metodologia 

Os artigos enviados e selecionados serão organizados por eixos, para serem apresentados. 

Cada bloco de apresentações terá como objetivo alimentar reflexões coletivas, de forma 

a estimular possíveis conexões teórico-práticas entre as/os pesquisadoras/es.  

 


