
Clima e 
Feminismo 



Porquê falar de 
feminismo quando existe 

a crise climática?



• Falar sobre raízes comuns entre a 
exploração da natureza e das 
mulheres

• O que é a crise de cuidados e a sua 
relação com a crise climática

• Que abordagens teóricas existem que 
interliguem ambas estas crises e 
procurem respostas comuns

• Pensar em concreto: o que muda 
quando temos em conta uma 
abordagem feminista na luta contra 
as alterações climáticas?

Nesta sessão vamos: Nesta sessão não vamos:

• Entrar em grandes debates teóricos 
sobre o que é o feminismo 

• Entrar em grandes debates teóricos 
sobre que diferentes correntes de 
ecofeminismo existem 



Porquê falar 
de clima e 
feminismo?



Porque há raízes comuns

• A exploração capitalista de 
pessoas - acima de tudo, de 
corpos marginalizados (entre 
os quais mulheres e outros 
grupos sociais não 
privilegiados) - é semelhante 
à forma como explora a 
natureza em prol da 
acumulação de lucro e de 
riqueza



• Conceito de patriarcado capitalista, 
que observa estes dois fenómenos 
como historicamente inseparáveis

Porque há raízes comuns



• Alguns valores que sustentam esta visão:

• Superioridade dos seres humanos perante todas as 
outras espécies e a natureza

• Concepção do mundo como uma máquina
• Dualismos de valor hierárquico e negação das 

dependências fundamentais dos seres humanos uns dos 
outros e dos processos biológicos

• Produtivismo e crescimento infinito
• Lógica do lucro e da acumulação de capital

Porque há raízes comuns



Porque para resolver a crise climática 
precisamos de resolver a crise dos cuidados

O que é o trabalho reprodutivo?

• Refere-se à renovação diária e geracional da vida que é essencial para 
sustentar as sociedades e as suas economias. Requer trabalho, e no 
capitalismo, este trabalho é feminizado e subvalorizado. Envolve 
trabalho de cuidado doméstico não pago, bem como trabalho pago em 
serviços públicos (saúde, educação, etc.), e, segundo algumas 
interpretações, inclui também outras formas de lutar pela vida 
(ativismo, resistência ao extrativismo, etc.)

• Recursos: Revolución en punto cero (Federici)



Porque para resolver a crise climática 
precisamos de resolver a crise dos cuidados

O que é a crise de cuidados?

• É a divisão sexual que existe sobre este trabalho 
reprodutivo

• É a sua desvalorização
• É a dupla exploração sobre quem se encarrega dele
• É o desinvestimento nos serviços públicos essenciais

• Recursos: Social Reproduction Theory (Cap. 2, Nancy Fraser)



Porque para resolver a crise climática 
precisamos de resolver a crise dos cuidados

• Somos seres dependentes e interdependentes
• O trabalho de cuidados é uma condição essencial para a 

sobrevivência
• Contradições do capitalismo: destruição da natureza; 

destruição dos processos subjacentes à reprodução social
• Lucro Vs. vida

• Recursos: ¿Crisis civilizatoria o crisis (únicamente) climática? (vídeo, Yayo Herrero)
https://theleap.org/our-work/care-work/#videosection



Porque para resolver a crise climática 
precisamos de resolver a crise dos cuidados

O trabalho de cuidados é:

• Um trabalho que corta emissões: resistência ao 
extrativismo, a novos projetos, etc.

• Essencial para reparar injustiças
• Um trabalho de baixo-carbono
• A base para uma nova sociedade que não tenha o 
lucro, mas sim a vida no centro

• Recursos: Feminism for the 99%



Ecofeminismos

• Reivindicam valores femininos ( mais vinculados à 
cooperação, cuidados, empatia, vulnerabilidade, 
receptividade, visão de conjunto, emoções, etc) como 
socialmente úteis, desejáveis e universalizáveis para o 
conjunto da humanidade

• Visão anti-dualista

• Reconhecimento dos cuidados e das interdependências 
sociais e ecológicas como princípios fundamentais de uma 
nova organização social

• Várias tendências diferentes que dialogam entre elas



O que muda 
quando temos 
em conta esta 
abordagem?



Justiça global e 
descolonização 

Princípios e valores ecofeministas

Outra forma de 
(re)produzir 

Transição justa para 
uma nova sociedade 
com cuidados no centro 

Planeamento 
democrático e inclusivo 



Exercício

• Em grupos de 6, pensem nalgumas propostas para cada uma destas 
áreas

• No fim, tentem reduzir todas as ideias a cerca de 5 propostas 
concretas (independentemente da área, mas identificando a que 
área acham que corresponde) e escrevam-nas em post its

Que propostas concretas podemos ter 
que tenham em conta esta abordagem?



E agora?



Obrigada! :)


