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RESUMO 
O projeto de extensão “Mulheres Construindo Cidadania:  iniciativas para o empoderamento econômico 
de mulheres e  construção da  igualdade de gênero em Minas Gerais”,  vinculado ao NEPEM  (Núcleo de 
Estudos e Pesquisa sobre a Mulher) da UFMG , tem como objetivo promover a autonomia econômica e, 
por  consequência, política, de mulheres participantes de  empreendimentos  econômicos  autônomos. A 
relevância do projeto está em aliar a perspectiva crítica feminista a uma proposta de atuação prática que 
intervenha nas causas da limitação e do cerceamento da autonomia das mulheres, relacionadas à divisão 
sexual  do  trabalho.  A  divisão  sexual  do  trabalho  é  uma  divisão  fundante  dos  sistemas  capitalista  e 
patriarcal.  Esses  sistemas  dividem  a  sociedade  em  espaço  público  e  privado,  onde  diferentes  tipos  de 
trabalho  (respectivamente,  produtivo  e  reprodutivo),  são  atrelados  a  homens  e  mulheres.  Como  as 
mulheres  são  responsabilizadas pelo  trabalho  realizado no  espaço privado,  suas possibilidades de  vida 
acabam cerceadas por esta realidade. A partir da inclusão das mulheres no trabalho produtivo, à época da 
2ª Guerra Mundial, quando sua mão de obra foi necessária para suprir a demanda deixada pelos homens 
que  estavam  na  guerra,  as mulheres  tiveram  um maior  acesso  ao  espaço  público,  no  entanto,  suas 
possibilidades de autonomia (tanto econômica quanto política) são  limitadas pela dupla e tripla  jornada, 
ou seja, pelo acúmulo do trabalho realizado no âmbito do privado, o trabalho reprodutivo, e o trabalho 
produtivo. Além de que as mulheres historicamente ganham menos que os homens, mesmo ocupando os 
mesmo  cargos de  trabalho, no Brasil a média de que 30 % a menos, por  sua participação no  trabalho 
produtiva  ser  considerado  apenas  um  “complemento  de  renda”  do  salário  recebido  pelo  homem, 
considerado provedor da  família. A participação das mulheres na  vida pública, portanto, por  si  só não 
garante sua autonomia, pois permanece a divisão sexual do trabalho ‐ os homens no geral não realizam o 
trabalho reprodutivo, ou realizam muito menos, comparativamente. 
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O projeto de extensão “Mulheres Construindo Cidadania: iniciativas para o 
empoderamento econômico de mulheres e construção da igualdade de gênero em Minas 
Gerais”, vinculado ao NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher) da UFMG , 
tem como objetivo promover a autonomia econômica e, por consequência, política, de 
mulheres participantes de empreendimentos econômicos autônomos. A relevância do projeto 
está em aliar a perspectiva crítica feminista a uma proposta de atuação prática que intervenha 
nas causas da limitação e do cerceamento da autonomia das mulheres, relacionadas à divisão 
sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho é uma divisão fundante dos sistemas 
capitalista e patriarcal. Esses sistemas dividem a sociedade em espaço público e privado, 
onde diferentes tipos de trabalho (respectivamente, produtivo e reprodutivo), são atrelados a 
homens e mulheres. Como as mulheres são responsabilizadas pelo trabalho realizado no 
espaço privado, suas possibilidades de vida acabam cerceadas por esta realidade. A partir da 
inclusão das mulheres no trabalho produtivo, à época da 2ª Guerra Mundial, quando sua mão 
de obra foi necessária para suprir a demanda deixada pelos homens que estavam na guerra, as 
mulheres tiveram um maior acesso ao espaço público, no entanto, suas possibilidades de 
autonomia (tanto econômica quanto política) são limitadas pela dupla e tripla jornada, ou 
seja, pelo acúmulo do trabalho realizado no âmbito do privado, o trabalho reprodutivo, e o 
trabalho produtivo. Além de que as mulheres historicamente ganham menos que os homens, 
mesmo ocupando os mesmo cargos de trabalho, no Brasil a média de que 30 % a menos, por 
sua participação no trabalho produtiva ser considerado apenas um “complemento de renda” 
do salário recebido pelo homem, considerado provedor da família. A participação das 
mulheres na vida pública, portanto, por si só não garante sua autonomia, pois permanece a 
divisão sexual do trabalho - os homens no geral não realizam o trabalho reprodutivo, ou 
realizam muito menos, comparativamente.  

 

A Economia Feminista e Solidária e a autonomia política e econômica das 

mulheres 

 

A Economia Feminista surge como crítica ao modelo neoclássico de economia. Em 

contraposição à lógica do sistema capitalista e com críticas construtivas à economia marxista. 

Ela propõe que a lógica de economia deva ser voltada para a reprodução da vida e não para o 

lucro, questionando valores inerentes ao sistema capitalista de produção como o 

individualismo a competitividade, e propondo uma economia que seja solidária e popular. Ela 

também difere da economia neoclássica por não considerar que a economia funcione como 



uma máquina automática regida pelas leis abstratas de mercado onde a mão invisível controla 

tudo movida pela disputa e soma de interesses individuais.  

Esse tipo de economia, presente na maioria dos países, parte de uma ideologia de 

acordo com a qual todos os indivíduos são iguais e têm o mesmo ponto de partida para 

desenvolver atividades econômicas para satisfazer suas necessidades. Ela se manifesta na 

prática como uma lógica econômica que defende a meritocracia em um mundo de verdadeira 

exploração das trabalhadoras e trabalhadores, discriminação racial e profunda desigualdades 

entre homens e mulheres. Ou seja, o modelo neoclássico além totalmente abstrato, não existe 

na realidade   

“Segundo ele todos os indivíduos são iguais, todos têm interesses e se guiam por uma lógica 

de perdas e ganhos, trocando coisas no mercado para obter o máximo de satisfação com a 

compra, a venda e a circulação de riquezas. Por esse modelo, o “bom funcionamento” da 

economia é garantido pelos próprios altos e baixos do mercado e tudo deve ser estruturado 

para que ele funcione sozinho.” (SANTOS, Graciete, p.6) 

  

Há aproximações entre a economia feminista e a economia solidária. Ambas fazem 

uma crítica semelhante à economia neoclássica e apostam em uma maneira coletiva, 

solidária, e que possibilite uma vida digna às mulheres de acordo com suas especificidades. 

Percebem que o interior da casa e o cotidiano da vida é de onde se estrutura a economia, e 

acreditam na cooperação entre livres associados. A grande diferença entre as duas é que, 

enquanto a economia solidária se preocupa com a divisão social do trabalho, a economia 

feminista além de se preocupar com essa divisão do trabalho se centra na divisão sexual do 

trabalho. 

“Podemos dizer que a Economia Solidária é um modo de organizar a vida econômica, social e 

política de uma sociedade, a partir dos princípios da cooperação, solidariedade, e justiça 

social. Tem como centro a valorização do ser humano, nas relações de trabalho, produção, 

comercialização e consumo. É, portanto, a valorização das relações sociais, considerando a 

sustentabilidade ambiental, igualdade, justiça de gênero, raça, e o reconhecimento e 

valorização do trabalho reprodutivo, como fundamental para a humanidade.”  (SANTOS, 

Graciete, p.9) 

 

A economia solidária pretende acabar com a divisão social do trabalho como é dada 

no sistema capitalista de produção. Quer romper com a separação entre os meios de produção 

e o trabalhador. Ou seja, não deveria existir separação entre quem é dono dos meios de 

produção e quem vende sua força de trabalho (seja manual ou intelectual), pretende acabar 



com a relação patrão-empregado, sendo que o coletivo seria dono dos meios de produção e 

trabalharia neles. 

A economia feminista além de querer romper com a forma como essa divisão social 

do trabalho se dá (assim como a economia solidária) quer romper radicalmente com a divisão 

sexual do trabalho.  

 

O projeto “Mulheres Construindo Cidadania: iniciativas para o empoderamento 

econômico de mulheres e construção da igualdade de gênero em Minas Gerais” 

 

Tomando como ponto de início este debate, o projeto se lançou em campo para poder 

cumprir seu objetivo. A partir da rede de parceiros do NEPEM, procuramos as mulheres que 

já se organizavam em torno do Fórum de Economia Solidária da RMBH e das mulheres que 

se organizam em torno do Fórum da Mulher do Vale do Jequitinhonha (NEPEM constrói o 

Fórum desde 2012). Assim, fomos entrando em contato com as mulheres para explicar o 

projeto e convidá-las inicialmente a participar do “Seminário Mulheres Transformando a 

Economia: desafios e conquistas para um economia feminista e solidária”, que ocorreria 

inicialmente em Belo Horizonte e depois em Araçuaí para contemplar o Vale do 

Jequitinhonha. Em Belo Horizonte, critério utilizado para convidá-las a participar do 

seminário foi pertencer a rede de economia solidária e os contatos das bolsistas e 

coordenadoras do projeto. O seminário foi realizado nos dias 20 e 21 de maio na FAFICH 

(Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) . Nas manhãs, a programação contou com 

mesas temáticas, e nas tardes, com oficinas e com a realização de uma feira de economia 

solidária. A manhã do dia 20 foi ocupada por uma mesa Economia Feminista e Solidária e 

trabalho, com  Magda Neves (PUC/UFMG), Madalena Duarte (Coopert) e Nalu Faria 

(Sempreviva Organização Feminista - SOF). Na parte da tarde realizamos a oficina 

“Feminismo nas práticas de empoderamento econômico", em que conversamos sobre como 

construir alternativas para a economia de mercado, com foco no cuidado com a vida e 

protagonismo das mulheres.  A metodologia consistia  em dividir as mulheres em grupos e 

cada grupo recebia uma história contendo uma situação de conflito, e era solicitado que 

continuassem a história de modo a resolver o conflito (relacionado sempre a trabalho e 

opressão). Cada história continha a vida de alguma mulher, onde morava, seus problemas 

econômicos, pessoais e políticos e a partir disso as mulheres tinham que discutir e pensar em 

uma alternativa econômica para a vida das mulheres. A feira aconteceu durante todo o dia e 

conversamos com as participantes para que colocasse algum homem no seu lugar para as 



vendas, ou revezasse com uma companheira para assim acompanhar as discussões durante o 

dia.  

No dia 21, segundo dia do Seminário, a mesa de manhã foi sobre "Mulheres e 

trabalho solidário no Brasil: Olhar étnico-racial". As mulheres debatedoras foram  Avelin 

Buniacá Kambiwá (Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas), Etiene Martins 

(Coordenadora de Políticas de Promoção de Igualdade Racial em Sabará) e Dandara Elias 

(Todo Black É Power) contaram  suas experiências com a Economia Solidária e as iniciativas 

indígenas e negras. A tarde, a assembleia final foi substituída por uma dinâmica e uma 

conversa mais informal sobre como a universidade e o NEPEM poderiam contribuir para o 

avanço das iniciativas econômicas. A metodologia constituiu em uma dinâmica que se chama 

“Passo a frente”, em que falamos várias frases referentes a trabalho, orientação sexual, e 

raça/cor, descrevendo situações de discriminação e opressão. Quem se identificasse dava um 

passo a frente, ou ao lado. O objetivo da dinâmica era aproximar ao máximo as mulheres para 

mostrar que apesar de todos os trajeto distintos de vida elas compartilham a condição de ser 

mulher. No final conversamos como poderiam ser os próximos passos que o projeto poderia 

dar para de fato contribuir para uma maior autonomia econômica das  mulheres presentes, e 

como fazer com que a autonomia econômica conquistada se refletisse também no aumento da 

autonomia política dessas mulheres. 

 

Resultados 

 

O Seminário contou inicialmente com a presença de cerca de 60 mulheres, incluindo 

as mulheres presentes no público das mesas e na feira. O espaço do Seminário foi uma 

oportunidade de reunir mulheres de diferentes iniciativas e de diferentes trajetórias para poder 

discutir sobre seu trabalho. Algumas delas compareceram por conta da Feira que realizamos, 

o que avaliamos como um ponto negativo: a rivalidade que a mesa e a oficina do primeiro dia 

tiveram com a feira. A mesma havia sido realizada a partir de demanda das próprias 

mulheres, e que realizamos como estratégia para mobilizá-las para o Seminário e estimular 

sua participação nas discussões. Infelizmente, a necessidade do trabalho atrapalhou  a 

participação das mulheres nas discussões - o que foi um motivo de frustração entre as 

participantes, que tentaram se organizar para participar, mas não conseguiram participar 

plenamente da discussão que ocorria paralelamente à feira. 

Como resultado parcial, obtivemos as demandas e expectativas das mulheres das 

iniciativas econômicas relativas ao papel do NEPEM e da Universidade, e pudemos traçar 



junto a elas um plano de ação, contendo formações técnicas e políticas diversas que 

pudessem contribuir de diferentes formas. Elencamos algumas diretamente a partir de suas 

falas, e outras desenvolvemos a partir das dificuldades que elas relataram em relação às suas 

vidas e seu trabalho. A partir disso o projeto se organizou para formular um calendário de 

oficinas temáticas a serem desenvolvidas ao longo do ano, a partir das quais escolheremos 

alguns grupos para realizar um acompanhamento mais próximo. 

As oficinas do calendário são: 

 1 - Divulgação e mídias sociais - as mulheres relataram uma dificuldade técnica para 

lidar com informática, e demonstraram interesse em aprender a fazer a divulgação dos seus 

produtos e serviços por meio das plataformas das mídias sociais. Formulamos então, com 

parceria do PPGCOM (Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social - UFMG), uma 

oficina básica para ensinar técnicas de fotografia, a criar uma conta em redes sociais e 

administrar perfis e páginas no Facebook e no Twitter. 

2 -  Fala, comunicação e trabalho - A partir das dificuldades relatadas pelas mulheres 

tanto em relação a falar em público, em situações de promoção dos produtos, ou situações 

políticas, quanto na comunicação cotidiana no ambiente de trabalho, firmamos parceria com a 

Trupe à Torto e à Direto, um grupo de Teatro Universitário vinculado ao programa Pólos de 

Cidadania, da UFMG, que partira da metodologia do Teatro do Oprimido para explorar as 

dificuldades de fala que surgem a partir da opressão e oferecer ferramentas para a superação 

dessas situações. 

3 - Feminismo - Oficina que será realizada pelo próprio NEPEM, a partir do acúmulo 

de conhecimento da trajetória do Núcleo e da trajetória de suas bolsistas, algumas das quais 

militantes do movimento feminista paralelamente ao seu envolvimento no projeto. A 

demanda inicialmente surgiu a partir de discussões sobre auto-estima e patriarcado, e se 

mostrou necessário discutir sobre as formas como a opressão afeta a auto-estima das 

mulheres. 

4 - Plano de negócios - Uma das demandas relatadas por quase todas as participantes 

do Seminário foi a dificuldade da formalização da iniciativa, que passa pela construção de um 

plano de negócios. No processo de buscar uma parceria para a realização dessa oficina, 

mostrou-se importante integrar essa dimensão com a própria criação dos produtos, o que 

resultou na organização conjunta da Oficina 5 - Design do produto, consolidada na Oficina 

“Como pensar seu negócio e valorizar seus produtos”, a ser realizada. 

 As oficinas foram a forma que encontramos de organizar o conhecimento produzido 

pela academia e torná-lo útil para as iniciativas econômicas das mulheres, e buscaremos 



acompanhar sua trajetória para refletir sobre os impactos dessa formação nas iniciativas e nas 

suas vidas. 

Além disso acreditamos ser importante ressaltar a importância que um projeto de 

extensão como esse tem para as estudantes da UFMG. O NEPEM, a partir desse projeto, 

consegue colocar em um mesmo lugar não apenas mulheres de iniciativas econômicas 

diferente, mas também estudantes junto para se pensar as relações de trabalho. Faz as 

bolsistas estudarem e aprenderem com as próprias trabalhadoras os problemas de uma 

economia androcêntrica e capitalista, assim como as suas ações para sobreviver e reinventar o 

mundo do trabalho (tanto dentro de casa quanto fora). Esse aprendizado que não se dá apenas 

por meio de livros e sim pela prática é um dos objetivos fundantes de uma educação 

libertadora e voltada para a classe trabalhadora. Sabemos que há muito para se fazer para de 

fato transformarmos a extensão universitária uma verdadeira comunicação entre saberes, mas 

essas experiências são um caminho importante a ser percorridos. A convivência entre 

bolsistas e mulheres de fora da universidade em oficinas e dinâmicas que promovem a 

unidade e a empatia são essenciais para avançarmos na luta para a construção de uma 

educação libertadora, em que a Universidade não seja apenas um instrumento de manutenção 

da ordem patriarcal e capitalista.  
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