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A importância do trabalho da mulher na economia familiar e social: 

identificando as fontes diretas e indiretas de produção feminina (dados 

parciais). 
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A construção social de gênero marca a sociedade de forma em que as atividades 

desenvolvidas por homens e por mulheres tenham reconhecimento social distinto e 

desigual. Tal dicotomia promove a valorização da renda monetária, 

predominantemente reconhecida como oriunda das atividades desenvolvidas pelo 

homem (atividade produtiva principal da propriedade). As atividades desenvolvidas 

pelas mulheres, especialmente aquelas que não geram renda monetária direta, são 

consideradas como mera ajuda, ou como obrigação da condição feminina, como o 

cuidar da casa e das pessoas que nela habitam. Por conta disso, a economia do 

“miúdo”, como os produtos da horta, a criação de pequenos animais e outras 

atividades, que não são remuneradas, mas que impactam significativamente na 

economia familiar e na segurança alimentar e nutricional da família, é, muitas vezes, 

desconsiderada nos levantamentos oficiais da renda das famílias rurais. Este trabalho 

representa parte do levantamento que está sendo realizado no projeto “Avaliação das 

políticas para mulheres rurais e da pesca” e tem por objetivo identificar e valorar a 

produção agroecológica de um grupo de mulheres de Boa Esperança-ES. A 

metodologia se baseou na utilização das “Cadernetas Agroecológicas” (CA), no 

processo de reconhecimento e valoração da produção de nove mulheres rurais 

capixabas, produtoras agroecológicas da Associação Esperança Viva, do município 

de Boa Esperança, norte do estado do Espírito Santo. As CA consistem em um 

caderno com tabelas onde toda a produção é discriminada e transformada em valores 

monetários, relacionados à venda, consumo, doação ou troca dos produtos. As 

anotações foram feitas diariamente pelas próprias mulheres durante o mês de 

setembro de 2021, sob orientação da equipe do projeto. Os resultados foram 

sistematizados em planilhas e submetidos à análise descritiva, com médias e 

proporções. Os dados revelam que as mulheres estão presentes na maior parte das 

atividades desenvolvidas na propriedade. Elas produzem principalmente hortaliças, 

frutas, pequenos animais, queijos e polpa de frutas. As relações econômicas estão 

voltadas especialmente para a venda direta ao consumidor, através de feiras livres e 

entrega de cestas, bem como nos programas de compra governamental, como o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e Compra Direta da Agricultura Familiar (CDA). A partir dos dados 

colhidos nas cadernetas, observou-se que a venda de produtos agropecuários 

mostrou ser a principal fonte de renda monetária gerada por elas, correspondendo 

75,4% do total produzido. Mas, os dados apontam valores não monetários de 

importância, como o que é consumido pela família (19,5%) e o que é doado (5,1%) 

para parentes e amigos, que contribuem para a segurança alimentar, redução das 
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despesas domésticas e manutenção do capital social da comunidade. São valores 

simbólicos que, ao ser atribuído valor monetário, revela a participação significativa das 

mulheres para a renda familiar, correspondendo a média mensal de R$ 2004,76 por 

mulher pesquisada. Os dados apresentados contribuirão para valorização e 

visibilidade do trabalho feminino, bem como subsidiar outras pesquisas relacionadas 

ao processo de desenvolvimento da autonomia feminina e da economia familiar. 
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