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introdução
Este caderno é resultado do trabalho realizado a
muitas mãos, mas aqui fundamentalmente organizado pela ADS – Agência de Desenvolvimento
Solidário, com o apoio da Guayi, no âmbito do
Projeto “Redes: Passos Para a Sustentabilidade”,
executado pela ADS através da modalidade “B” do
Edital de Chamada Pública 004/2.012, apresentado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária
– Senaes/MTE (Convênio 00028/2013 – SICONV
782975/2013).
O edital foi concebido em três modalidades (“A”,
“B” e “C”), nas quais, além das especificidades de
cada uma, no rol das diretrizes metodológica enunciadas pelo Edital, ressalta-se uma que, por sua dimensão, justifica o presente caderno temático:
Fortalecimento ou criação de redes temáticas
(mulheres, jovens, etnodesenvolvimento, agroecologia...).

Este caderno temático procura trazer um breve
olhar sobre os principais pontos desta caminhada
com o objetivo de socializá-la e de subsidiar as políticas públicas para o desenvolvimento de ações
que fortaleçam as iniciativas produtivas das mulheres, apostando na possibilidade concreta de sua
continuidade, para a qualificação e a construção
de viabilidade econômica para empreendimentos
produtivos de mulheres.
A economia solidária tem crescido como alternativa econômica, como movimento social e política pública, mas ainda tem muito o que andar. As
mulheres são uma base importante da economia
solidária, mas economicamente continuam sendo
os segmentos mais vulneráveis. É necessário fortalecer seus empreendimentos para seu empoderamento e conquista da autonomia econômica.
Com a sistematização das experiências desenvolvidas neste campo, queremos contribuir para
o fortalecimento da economia solidária, provocar
reflexões sobre a prática e os saberes originados a
partir dela e sobre as transformações necessárias
na sociedade para efetivarmos a economia solidária. O desafio está em como participar de maneira
ativa dessa transformação. Uma preocupação que
compartilhamos com o movimento de economia
solidária é a necessidade de refletir sobre a prática, como forma de avaliação, elaboração coletiva e
correção de rumos, projetando o futuro.
Nessa perspectiva, a sistematização da experiência coletiva realizada apresenta-se como um

Dessa forma, desde as primeiras atividades, procuramos ter o cuidado metodológico de fazer com
que a questão feminista estivesse presente nas discussões e encaminhamentos. É sabido que as mulheres têm forte presença nos Empreendimentos
Econômicos Solidários, dentro do próprio Projeto
“Redes: Passos Para a Sustentabilidade” tivemos
a ventura de ter uma organização selecionada no
âmbito da modalidade “C” do Edital 004/2012, a
desenvolver um valoroso trabalho de rede de cooperação solidária com o recorte feminista, o que
muito contribuiu neste trabalho.

4

instrumento de reapropriação crítica da realidade com o objetivo de transformá-la. Quando não
se tem a oportunidade de refletir sobre a prática,
acaba-se alienando da ação, deixando de perceber
a singularidade dessa vivência e de relacionar a
própria ação com o contexto em que está inserida.
Assim, é de fundamental importância sistematizar
a experiências na economia solidária como uma
forma de afirmá-la e socializá-la, na perspectiva de
fortalecer o projeto de uma sociedade justa, sustentável, solidária e feminista.
Este caderno temático não trata de algo acabado, até porque abrange apenas o contexto em que
foi desenvolvido o Projeto “Redes: Passos Para a
Sustentabilidade”. Assim, é importante frisar que

o caso principal sobre o qual nos debruçamos diz
respeito à experiência do processo de articulação da Rede de Economia Solidária e Feminista
(RESF), que é uma rede aberta, viva, em permanente construção, assentada na experiência e na
garra de mulheres que assumem conscientemente
seu protagonismo na economia solidária e feminista, sobre o qual aqui apresentamos apenas uma
síntese que mostra um bonito e intenso processo,
parcialmente interrompido e despotencializado
pela descontinuidade da política pública, mas que,
apesar de todas as dificuldades, tem sido mantido e
resignificado pelas mulheres da RESF, na sua ação
cotidiana de resistência, de cuidados com a vida e
de desdobramentos de seus empreendimentos.
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Economia solidária: alguns conceitos
O que é Economia Solidária?
ampliada, com grande potencialidade para se desenvolver, o que, frente ao desemprego estrutural e
crescente, assume importância estratégica.
A economia solidária tem o papel de fazer avançar, no contexto dos territórios, os novos paradigmas e práticas de desenvolvimento econômico
com sustentabilidade, qualificando sua capacidade
de planejamento, organização e desenvolvimento
territorial, sobretudo no contexto urbano, fortalecendo, por meio de ações integradas, os empreendimentos econômicos solidários e suas redes de
cooperação. Nesse aspecto, a abordagem territorial é uma estratégia indutora de desenvolvimento
que considera o território como unidade básica
para a formulação, implantação, integração e avaliação de políticas públicas.
Os acúmulos obtidos nas conferências nacionais consolidam a economia solidária como o
conjunto de atividades econômicas – produção
de bens e de serviços, comercialização, consumo
e finanças – organizado e realizado solidariamente
por trabalhador@s na forma coletiva e autogestionária. Assim, a economia solidária possui as seguintes características:
a) Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, união dos esforços e capacidades, propriedade coletiva de meios de produção, partilha dos resultados e responsabilidade
solidária. Está presente em diversos tipos de
organizações coletivas associativas: empresas

A economia solidária é um jeito diferente de
produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso
para viver, baseado na democracia e na cooperação, é o que se chama de autogestão. Os empreendimentos solidários são empresas que pertencem
aos próprios trabalhadores, sendo por eles administradas a partir da prática da cooperação, sem
patrão; é uma forma de trabalho na qual ninguém
explora ninguém. Na economia solidária não existe lucro, mas uma renda que é dividida entre quem
trabalha e investida para melhorar as condições de
trabalho e aumentar a produção. A economia solidária propõe que a forma de consumir seja para
satisfazer necessidades e gerar trabalho e renda,
e não uma forma de enriquecimento de alguns,
a partir do consumismo alienado. É também um
projeto de desenvolvimento econômico porque
objetiva melhorar a qualidade de vida e de trabalho e propõe que a sociedade consiga produzir o
que é necessário para todos, sem concentrar renda
ou riqueza e sem discriminar as pessoas pelo seu
sexo, orientação sexual, cor, raça, idade, religião,
deficiência física etc.
A economia solidária, concebida desta forma,
se coloca como uma proposta estruturante para
um novo desenvolvimento econômico, inclusivo e
sustentável. No Brasil em torno de 1,5 milhão de
pessoas vivem da economia solidária (SIES, 2014)
gerando trabalho e renda em vários segmentos
econômicos, uma experiência que pode ser muito
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autogestionárias ou recuperadas (assumida
por trabalhador@s); associações comunitárias
de produção; redes de produção, comercialização e consumo; cooperativas; grupos informais
produtivos de segmentos específicos (mulheres, jovens, quilombolas); clubes de trocas etc.
b) Autogestão: @s participantes das organizações
exercitam as práticas coletivas nos processos de
trabalho, nas definições estratégicas e cotidianas dos empreendimentos, na direção e coordenação das ações e nos seus diversos graus
e interesses. Em um projeto autogestionário,
apoios externos, de assistência técnica e gerencial, de capacitação e assessoria, não substituem e nem impedem o protagonismo dos
sujeitos da ação. O conhecimento produzido
por assistentes técnicos ou por trabalhador@s
deve ser disponibilizado para tod@s.
c) Priorização da dimensão econômica: é uma
das bases de motivação da agregação de esforços e recursos pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, crédito,
comercialização e consumo. Envolve o conjunto de elementos de viabilidade econômica, permeados por critérios de eficácia e efetividade,
ao lado dos aspectos culturais, ambientais e sociais. Priorizar não significa excluir as dimensões social, ambiental, cultural, entendendo
que são partes constitutivas fundamentais no
projeto de uma nova economia.
d) Solidariedade: O caráter de solidariedade
nos empreendimentos é expresso em diferentes
dimensões: na justa distribuição dos resultados
alcançados; nas oportunidades que levam ao de-

senvolvimento de capacidades e da melhoria das
condições de vida dos participantes; no compromisso com o meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável; na relação de compromisso com as gerações futuras, no que se refere às
possibilidades de existência digna; nas relações
que se estabelecem com a comunidade local; na
participação ativa nos processos de desenvolvimento sustentável de base territorial, regional e
nacional; nas relações com outros movimentos
sociais e populares de caráter emancipatório;
na preocupação com o bem estar d@s trabalhador@s e consumidor@s; e no respeito aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Empreendimentos Econômicos Solidários
(EES) são organizações coletivas, supra-familiares, cujos participantes ou sóci@s são trabalhador@s dos meios urbano e rural que exercem
coletivamente a gestão das atividades assim
como a distribuição dos resultados, incluindo
empreendimentos que estão em processo de implantação, e com diversos graus de formalização,
prevalecendo a existência real ao registro legal.
O desenvolvimento sustentável e solidário tem
sido concebido como alternativa ao atual padrão
dominante de crescimento econômico, que promove degradação ambiental e insegurança social e política devido às formas predatórias como estabelece
a relação com a natureza e como distribui desigualmente os recursos e riquezas geradas pelo trabalho
humano. No desenvolvimento sustentável solidário
são valorizados as potencialidades e os sistemas endógenos de produção com base em tecnologias sociais apropriadas ao contexto, que favorecem a pre-
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servação dos valores dos povos e das comunidades.
A atividade produtiva deve estar integrada à capacidade de suporte do meio no qual está sendo
realizada. Nesse sentido, a economia solidária busca projetar-se como paradigma e modelo de desenvolvimento que tem por fundamento um novo
modo de produção, comercialização, consumo e
organização da sociedade para garantia de direitos
básicos para o cuidado e o bem estar das pessoas e

com a preservação do meio ambiente.
A economia solidária também é um movimento
que luta pela mudança da sociedade, por uma forma de desenvolvimento que não seja baseada na
concentração da terra, da propriedade e da riqueza, mas sim um modelo de desenvolvimento para o
bem estar das pessoas, construído a partir dos valores da solidariedade, da cooperação, da democracia,
da preservação ambiental e dos direitos humanos.

Redes de economia solidária
Uma rede de economia solidária é como uma
grande comunidade que liga os diversos empreendimentos, tornando possível que eles troquem
experiências, se articulem para dar conta de suas
necessidades comuns e elaborem estratégias coletivas. A vivência coletiva de empreendimentos diversos – neste caso formados majoritariamente por
mulheres – tem enorme potencial para identificar
obstáculos comuns e pensar alternativas para superá-los. Em meio à diversidade desses processos, há
muita riqueza para pensar a realidade da economia
solidária e os próximos passos a serem dados. Formar uma rede e manter-se articulada contribui para
fortalecer cada empreendimento e a economia solidária como um todo, protagonizando a formação
de laços que envolvem os parceiros, os mercados e
potenciais consumidores. Essa dinâmica contribui
para a consolidação dos processos solidários, pois,
através dela, busca-se superar as dificuldades que se
colocam para produtores isolados tradicionais frente ao mercado capitalista.
A rede de cooperação traz maior segurança para

os empreendimentos que dela fazem parte, mantendo uma relação solidária e de trocas entre eles.
As redes de articulação da economia solidária
são relações de cooperação, integração, reciprocidade e doação entre empreendimentos, cujos fundamentos buscam viabilizar e potencializar suas
iniciativas produtivas e de comercialização, por
meio de ação conjunta para enfrentar suas necessidades econômicas, incrementando um resultado
positivo para os empreendimentos. As redes se articulam nas diversas atividades econômicas, como
produção, distribuição, consumo, comercialização,
poupança, empréstimo, que se dão em grupos, de
acordo com critérios construídos coletivamente.
Na economia solidária, as redes são articuladas a
partir da experiência e das capacidades dos atores
sociais em uma ação conjunta e participativa, com
o entrelaçamento de recursos diversos, em ações
econômicas – mas não somente – visando o enfrentamento de necessidades e problemas sentidos
coletivamente. Para tanto, é necessário a articulação dos sujeitos por meio do diálogo, do respeito,

8

do compromisso e da solidariedade, estabelecendo
uma base consistente para a construção da rede.
Se as redes são uma realidade constituída a partir da experiência da própria economia solidária,
também são o resultado da política pública de fomento. A Senaes/MTE reconhece que a ação ainda
pulverizada e fragmentada das políticas públicas
tem pouco impacto para o fortalecimento da economia solidária se não for orientada para a superação desses desafios. Para tanto, faz-se necessária
uma estratégia de organização e fortalecimento de
redes na economia solidária, enquanto uma forma
de organização territorial e/ou setorial dos EES, ou
seja, uma ação articulada com empreendimentos
de um mesmo território e/ou setor produtivo gerando aproximação e fortalecendo sua a interação.
A organização de redes de cooperação possibilita a
estruturação da economia familiar e da economia
solidária em cadeias produtivas como estratégia
para dinamização econômica de territórios.
Desta forma, associar-se em redes é um recurso
para conquistar condições mais favoráveis de superação da condição de pobreza das famílias e dos
empreendimentos produtivos que trabalham de
forma isolada. Integrar ramos de produção afins
dentro de uma mesma cadeia produtiva pode possibilitar a inserção econômica e política adequada
dos empreendimentos econômicos solidários, de
forma sustentável, com benefícios como ganho de
escala – com possibilidade de alcance de um preço
mais justo; constância na oferta dos produtos ou
serviços; intercâmbio tecnológico para melhoria
da qualidade e da produtividade; otimização de
custos de produção e de gestão; redução de custos

com abastecimento mútuo de insumos, logística
coletiva etc.
As redes de cooperação também possibilitam
articular demandas comuns em diferentes empreendimentos tais como serviços comuns de assessoramento técnico e gerencial; mecanismos e
estratégias comuns de acesso ao mercado; estruturas logísticas para melhoria da capacidade produtiva dos EES; atendimento aos aspectos legais
(sanitários, contábeis etc.) e de comunicação. Dessa forma, uma vez organizados e articulados, esses
empreendimentos podem ampliar seu poder de
governança sobre os resultados das diversas etapas
do processo produtivo, auferindo uma renda justa
para os seus integrantes.
A consolidação da economia solidária depende
muito da sua capacidade permanente de atualização de discussões e elaborações políticas, bem
como da superação de contradições como a desigualdade entre homens e mulheres. A formação
de redes pode ser um poderoso instrumento nessa
direção e garantir unidade e força para a relação
dos empreendimentos com o público consumidor.
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A mulher no mundo da desigualdade
lho necessário para a reprodução da vida, a cargo das mulheres, não aparece como trabalho, é
invisível. É um trabalho socialmente necessário,
mas como não gera valor para o mercado, não é
reconhecido e nem valorizado. É como se fosse
apenas um problema privado de cada família e,
dentro da família, uma responsabilidade das mulheres. Mas exige tempo, energia, e é feito todos
os dias na sustentação da vida. Por outro lado, as
mulheres também trabalham, cada vez mais, fora
de casa, e são muitas vezes as mantenedoras principais do sustento da família. Estão na economia
solidária, na agricultura familiar e no assalariamento rural e urbano, no serviço público e em
várias profissões. Mas fazem isso com salários
menores e desvantagens no acesso a cargos de
chefia, sendo assim consideradas trabalhadoras
de segunda categoria, mesmo em situação nas
quais têm mais formação escolar do que os homens. E somando-se uma jornada à outra resulta
numa carga de trabalho permanentemente maior
do que a dos homens. “Então perdemos por todos os lados: nosso trabalho reprodutivo é desconsiderado, nosso trabalho produtivo é menos
valorizado e temos em média uma jornada de
trabalho maior!” (RESF, 2013)
Constatamos, assim, que existe uma enorme desigualdade entre homens e mulheres, que se reflete
em várias dimensões, como no acesso a direitos, às
políticas públicas, aos frutos do desenvolvimento,
como na violência, que expressa a demonstração

Se olharmos uma “foto” de nossa sociedade, vemos que os homens estão principalmente no trabalho produtivo, na política e na esfera pública,
enquanto as mulheres estão, ainda, na esfera privada, ligadas à reprodução, ao trabalho doméstico, à criação dos filhos e cuidados diversos com a
família e suas necessidades. Esse olhar superficial
sobre a realidade pode dar a ideia de que, assim,
homens e mulheres se complementam em uma
situação “natural”, que tem garantido o “bom
funcionamento” da sociedade através dos tempos. Mas se aprofundarmos mais o nosso olhar,
podemos ver que a situação é bem mais complexa,
e que essa divisão de trabalho entre homens e mulheres não une - ao contrário, separa, com graves
perdas para as mulheres e para a sociedade.
Essa divisão tem consequências: todo o traba-
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de poder dos homens e a ideia de que as mulheres
são objeto de posse. A violência é uma forma de
reproduzir e manter o machismo, afirmando que a
mulher é inferior. A violência contra a mulher está
no âmago da desigualdade e se expressa de muitas
maneiras: espancamento, insulto, ameaças, assédio, estupro, assassinatos, mas também nas formas
sutis, na desqualificação e na afirmação da inferioridade e da subordinação.
Por isso, dizemos que vivemos num sistema
patriarcal, assentado numa desigualdade grande
de poder e de oportunidades entre homens e mu-

lheres, onde as mulheres vivem em condições de
inferioridade e de subordinação em relação aos
homens. Essa situação é resultado da divisão sexual do trabalho que se perde na história e que,
no sistema capitalista, se agrava bastante. O feminismo usa as expressões identidade de gênero e
relações de gênero para mostrar que a desigualdade entre homens e mulheres não tem nada de
“natural” e não é determinada pelas diferenças
biológicas entre os sexos, sendo sim uma longa
construção social, muito enraizada em todas as
dimensões de nossa sociedade.

A mulher no mundo do trabalho
recebendo salários menores do que os homens,
menos valorização profissional e ainda acumulado com o trabalho doméstico e os cuidados com
a família. Com as mulheres trabalhadoras rurais
acontece o mesmo. Trabalham no pesado, mas
só conquistaram o reconhecimento como trabalhadoras com a Constituição Federal de 1988,
depois de anos de organização e de luta, sendo
que a regulamentação só veio em 1992 e, na prática, ainda há muito o que afirmar e conquistar.
A política do MDA nos governos Lula/Dilma fez
muita diferença para dar visibilidade a essa situação e para a estruturação de ações e políticas afir-

Para a sociedade em geral, a mulher tem um
“lugar” que é o espaço privado, familiar, doméstico. Mas o trabalho doméstico e de cuidados, que
faz parte do seu cotidiano, acaba sendo considerado como “natural” e não é valorizado como trabalho, dispende tempo e energia, mas é invisível
e só aparece quando não é feito. A divisão sexual
do trabalho consagra esta situação, colocando o
homem como titular da esfera pública e do trabalho produtivo e a mulher como trabalhadora de
segunda categoria, que vai para o trabalho produtivo como deslocamento de seu “lugar natural”
(que é socialmente construído e não natural),
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mulheres, mas que ainda são consideradas como
“ajuda” no trabalho do grupo familiar.
Como os homens são considerados os provedores das famílias, o trabalho profissional das
mulheres é sempre visto como complementar
às suas responsabilidades domésticas, consideradas a sua principal ocupação. Disso decorre
um conjunto de consequências negativas para as
mulheres, como a desvalorização de seu trabalho
profissional, com salários mais baixos, menos
oportunidades de progressão e de qualificação
funcional. Também é importante salientar que
os serviços públicos não são organizados para
atender as necessidades da reprodução e do cuidado com as famílias, crianças, os dependentes e
as pessoas em geral. Creches, escolas, postos de
saúde, restaurantes e lavanderias coletivas funcionam de forma restrita ou são inexistentes, fazendo com que a dupla jornada recaia sobre as
mulheres, quando poderiam ser social e publicamente compartilhadas.
Nesse contexto, as mulheres muitas vezes desistem da possibilidade de empregos formais,
com horários regulares de trabalho e distante
da moradia, porque esses são fatores que dificultam a conciliação com as responsabilidades
domésticas e os cuidados com a família. Assim,
acabam ficando restritas à atividades informais,
trabalho sem registro e no domicílio, que mesmo
permitindo compatibilizar com a dupla jornada,
são atividades pior remuneradas, mais instáveis
e sem garantias trabalhistas. O emprego no próprio domicílio ressurge com força em tempos de
desemprego e de terceirização, apresentando-se

As mulheres chefiam 35% dos
lares no Brasil segundo dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, 2009).
Representam quase a metade
da força produtiva do país, num
avanço enorme nas últimas
décadas: Em 1970, eram 6,2
milhões de trabalhadoras no país,
contingente multiplicado para 43
milhões em 2009.

mativas capazes de incidir nesta desigualdade. O
entanto, mesmo com as políticas de distribuição
de renda e de fomento produtivo para segmentos
em vulnerabilidade desenvolvidas em nosso país,
sabemos que ainda resta uma desigualdade social
muito grave e que a pobreza tem cor e sexo: é negra/indígena e feminina. As mulheres trabalhadoras rurais e quilombolas, dentre outros grupos,
são parte importante deste contingente excluído.
Estudos mostram que sua inserção econômica
é marcada pela pobreza e invisibilidade de suas
atividades produtivas, sendo que significativa
parcela de seu trabalho com quintais, hortas ou
cuidados com animais, não é considerada como
tempo de trabalho. A criação de aves e de pequenos animais, bem como a horticultura e a fruticultura, são as atividades que mais concentram
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como alternativa para as mulheres devido às suas
responsabilidades com o trabalho doméstico e os
cuidados com a família. Para as mulheres negras,
a exclusão é ainda maior. Concentradas no setor
de serviços, especialmente no trabalho doméstico, e compondo a maioria das que trabalham sem
registro, recebe menos do que as mulheres brancas e de que os homens negros.
O resultado disso é a enorme desigualdade na
distribuição dos recursos e do poder na sociedade entre homens e mulheres. Segundo a ONU,
as mulheres executam 2/3 do trabalho realizado
pela humanidade, recebem 1/3 dos salários e são
proprietárias de 1% dos bens imóveis. Dos quase
1,3 bilhão de miseráveis do mundo, 70% são mulheres (SOF, 1997).

O “Retrato das Desigualdades” publicado pelo IPEA (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada, 2011) mostra o quanto é
significativa a desigualdade resultante da divisão do trabalho
entre os sexos:
1.

Número médio de horas semanais dedicadas ao
trabalho doméstico, pela população de 16 anos ou
mais, segundo o sexo, no Brasil em 2009:
♀ mulheres: 25 horas
♂ homens: 10 horas

2.

Percentagem da população de mais de 10 anos em
relação à realização de trabalho doméstico:
♀ mulheres: 88,2%
♂ homens: 49,1%

3.

Participação da mulher na renda familiar:
♀ 45%, quase metade da renda média familiar no
Brasil

A Economia solidária e o feminismo
O capitalismo é um sistema que se baseia na divisão entre quem produz e quem se beneficia dos
resultados da produção. Essa separação resulta na
reprodução das desigualdades econômicas e de
poder entre classes sociais. No capitalismo, o que
vigora é a lógica do lucro acima de qualquer coisa,
a competitividade, o consumismo, a concentração
de renda e de riquezas, o individualismo e a lei do

mais forte – e o mercado capitalista é o lugar privilegiado dessas relações, em prejuízo das trocas
necessárias para a garantia da vida e do bem-estar
das pessoas e da sociedade como um todo.
O capitalismo é patriarcal, está assentado na divisão sexual do trabalho, e reproduz, por meio de
suas relações, a desigualdade entre homens e mulheres. A economia feminista denuncia esta situa-
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organizado de praticar a solidariedade, a cooperação, o respeito à diferença e a busca da igualdade, superando as formas de discriminação. Nessa
perspectiva, a economia solidária dialoga com os
objetivos da economia feminista.
Embora esses valores estejam presentes, eles são
resultado de uma construção coletiva que não está
livre de conflitos e contradições. Analisando a prática e as relações concretas no âmbito da economia solidária, percebe-se que ainda há muito o que
andar. É um aprendizado complexo, pois vivemos
numa sociedade em que vigora a lógica do lucro
da das desigualdades percebidas como “naturais”.
Atentando para essas contradições, percebe-se
que na economia solidária, as mulheres têm a vantagem da solidariedade e da autogestão do dia-adia, podendo dividir melhor o tempo entre o trabalho doméstico, os cuidados e a produção. Mas
esta responsabilidade com as tarefas reprodutivas
continua centralmente com as mulheres.
Segundo dados do SIES – Sistema de Informações da Economia Solidária da Senaes/MTE, os
empreendimentos de mulheres têm um número
menor de integrantes. As mulheres ainda estão
centralmente nos segmentos da alimentação, confecção, artesanato, reciclagem, quase que como
extensão do aprendizado e da prática do trabalho
doméstico. Se comparada aos empreendimentos
masculinos, sua produção é mais reduzida e menos valorizada, sendo os segmentos mais vulneráveis da economia solidária.
Portanto, em alguns aspectos, a economia solidária ainda reflete a desigualdade da sociedade
capitalista; este é um dos desafios estruturais que

ção, a partir de uma proposta crítica que questiona
o sistema centrado na visão e na experiência masculina e nas prioridades do mercado capitalista,
adotando uma perspectiva baseada na sustentabilidade da vida humana e no seu bem-estar e recuperando o que tem sido o trabalho invisível das
mulheres nos cuidados e na reprodução da vida.
Ao contrário do capitalismo, a economia solidária tem entre seus princípios a cooperação, a centralidade do ser humano, o respeito à diversidade,
a valorização do saber local, o cuidado com o meio
ambiente e com as pessoas, a justiça social, e a proposta da autogestão que garante a quem trabalha
o poder de decisão sobre seu trabalho. Assim, a
economia solidária assume importância estratégica como alternativa real de desenvolvimento,
construída a partir da autogestão como forma de
organizar a produção e as relações de trabalho
sem chefes e patrões, em que todas e todos decidam juntos e compartilhem os resultados e as responsabilidades, exigindo um esforço consciente e
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devem ser enfrentados a partir de políticas afirmativas de valorização e fomento ao trabalho
produtivo das mulheres e da extensão das práticas
solidárias e autogestionárias à esfera do trabalho
reprodutivo.
Outro ponto importante para a economia solidária é a relação com a realidade local, com o desenvolvimento sustentável, em que a renda gerada
fica no lugar, favorecendo toda a comunidade. Isso
dialoga com a prática das mulheres na economia
solidária, mais vinculadas aos processos participativos e comunitários. Da união e da síntese dessas
potencialidades pode-se avançar em conquistas
que despertem a capacidade latente em nossas
comunidades, fomentar o desenvolvimento local,
fortalecer um modelo alternativo e solidário, com
participação e responsabilidade social com os cuidados com a vida em todas as suas dimensões.
Portanto, a economia solidária tem potencial para
responder a demandas sociais às quais o mercado
não atende e que a economia feminista, a partir da
vivência das mulheres, aponta como fundamental.

Segundo dados do SIES
– Sistema de Informações da
Economia Solidária da
Senaes/MTE, os
empreendimentos de mulheres
têm um número menor de
integrantes. As mulheres
ainda estão centralmente nos
segmentos da alimentação,
confecção, artesanato e
reciclagem.

Assim, pode-se afirmar que a economia feminista e a economia solidária se complementam e
têm em comum uma vocação contrária à lógica do
capital e uma compreensão dos sistemas produtivos que vai além dos limites do mercado, tendo
como referências as necessidades humanas, o bem
viver e a preservação do meio ambiente.
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exemplo de rede de economia
solidária feminista
A RESF – Rede de Economia Solidária e Feminista é uma experiência desenvolvida pela Guayí
(nome que significa “semente” no idioma guarani),
entidade parceira que esteve no âmbito de atuação
do Projeto “Redes: Passos Para a Sustentabilidade”,
desenvolvido pela ADS, e que resultou do trabalho
de articulação com empreendimentos de mulheres
da economia solidária com o Projeto desenvolvido
pela Guayí, intitulado “Brasil Local: Economia Solidária e Economia Feminista”, de âmbito nacional,
voltado à valorização das iniciativas de geração de
trabalho e renda constituídas por mulheres, de forma associativa e solidária. O projeto foi uma das
ações do Brasil Local: Economia Solidária em Desenvolvimento da Secretaria Nacional de Economia
Solidária - Senaes/MTE, sendo desenvolvido pela
Guayí, de março de 2010 a outubro de 2012, com
a participação e o engajamento de articuladoras e
agentes de desenvolvimento e com o apoio de parcerias locais, em oito estados (RS, PR, SP, RJ, PE, CE,
RN e PA) e no Distrito Federal, abrangendo as cinco
regiões do país, em uma rica amostra da diversidade
étnica, cultural e regional do trabalho das mulheres.
Como resultado deste processo se constituiu nacionalmente a REDE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
E FEMINISTA (RESF), integrando os empreendimentos para seu fortalecimento e sustentabilidade.
Para isso foi elaborado o projeto apresentado para
a Senaes/MTE na Chamada Pública do Edital de
Fomento à Redes de Cooperação 004/2012, dando
início à articulação da RESF em maio de 2013.

O diferencial do projeto foi o foco na ação das
mulheres na economia solidária bem como o debate da economia feminista, a partir da visibilidade
do trabalho das mulheres na esfera reprodutiva, no
trabalho doméstico e nos cuidados necessários para
a preservação da vida, a necessidade de sua valorização social e pública, e sua relação com o trabalho
produtivo e a economia solidária.
Foi com base nesses fundamentos e no trabalho
realizado com o “Brasil Local: Economia Solidária e
Economia Feminista”, que se passou a tecer a Rede
de Economia Solidária e Feminista. O desenvolvimento das ações do projeto confirmou que as mulheres são uma base importante da economia solidária, mas que economicamente continuam sendo
os segmentos mais vulneráveis. Soma-se a isso o
fato de que as mulheres também são as principais
responsáveis pelos cuidados com filhos e famílias,
além do trabalho doméstico cotidiano. Isto resulta
em uma segunda jornada de trabalho que, mesmo
sendo pesada, permanente e socialmente necessária
para o funcionamento da sociedade, ainda é invisível e desvalorizada. Esta jornada também influencia
diretamente nas condições de trabalho das mulheres na economia solidária.
Podemos dizer que a economia solidária se projetou como alternativa econômica, como movimento
social e como política pública, mas ainda tem muito
o que andar, principalmente para o fomento ao trabalho das mulheres. Assim, o Projeto apontou para
a necessidade de se avançar na articulação de pos-
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sibilidades concretas para garantir a visibilidade e a
qualificação das iniciativas produtivas das mulheres
visando sua viabilidade econômica.
Para avançar nessas conquistas ficou claro que
é necessário fortalecer as práticas organizativas
e autogestionárias, tanto na produção quanto na
participação nos espaços de discussão política, nas
decisões sobre as políticas públicas, nos fóruns de
economia solidária, no movimento de mulheres e
nas instâncias dos diversos movimentos sociais. É
necessário o fortalecimento dos empreendimentos

com protagonismo majoritariamente feminino para
o empoderamento e a conquista da autonomia econômica das mulheres. E isso começa com a visibilidade e a valorização do trabalho e da capacidade
produtiva e de gestão das mulheres. Foi com este
intuito que se articulou a RESF, articulada em diversas redes nos estados, fortalecendo sua identidade,
dando visibilidade ao seu trabalho e ações, e fomentando articulações políticas, produtivas e comerciais
que integrem os empreendimentos participantes
em cada estado.

Metodologia: como foi desenvolvido coletivamente o projeto da RESF
O trabalho com mulheres coloca em evidência
a necessidade de se tecer coletivamente uma identidade que as permita vivenciarem-se como sujeitos a partir do reconhecimento e da valorização
de sua contribuição para a sociedade, bem como
a afirmação de suas capacidades na gestação de
um novo mundo solidário, fraterno e igualitário.
É preciso criar a possibilidade da reflexão sobre
o trabalho e a vida, se entendendo como protagonistas, como base para a construção coletiva de
uma alternativa solidária. No caso da RESF este
processo foi tecido de muitas formas e com o colorido das mulheres que passaram por ele, com
as integrantes de cada empreendimento, com as
linha da vida, as rodas de conversa sobre o trabalho doméstico e o trabalho produtivo, as narrativas e os testemunhos, como parte integrante da
ação pedagógica. Assim se teceu a sustentabilidade subjetiva como uma grande força desta rede.

O conhecimento mais aprofundado desta realidade e o método de construí-lo são também fomentandos no processo com o protagonismo das
mulheres. Com essa preocupação, a Guayí optou
por realizar um passo-a-passo metodológico que
parte da recuperação da experiência das mulheres na economia solidária, valorizando sua fala e
participação no processo, e trabalhando com instrumentos que permitiram uma mensuração desta
realidade. Assim, trabalhou-se com o Diagnóstico
Produtivo dos Empreendimentos e a Ficha de Informação da Trabalhadora (FIT) como insumos
desta construção. Também foi realizado um estudo
de viabilidade das redes, uma discussão sobre indicadores feministas e a construção de um instrumento de pesquisa com este objetivo.
O projeto foi finalizado com a elaboração de
planos de sustentabilidade de cada rede e da RESF
Nacional.
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Apêndice

A RESF apresentada por ela mesma

O texto que segue foi produzido como resultado dos debates internos da rede durante o Seminário
Nacional da RESF, realizado em julho de 2014, na Feira de Economia Solidária de Santa Maria. Passou
um ano circulando internamente na rede e foi finalizado, em outro Seminário Nacional da RESF, na
Feira de Ecosol de Santa Maria, em 2015.
A íntegra do texto pode ser acessada no site da ADS (www.ads.org.br)
“Nossa Rede é para articulação entre os empreendimentos, troca de experiência, fortalecimento
da atividade produtiva, visibilidade e valorização do trabalho, construção de identidade e de pertencimento para, unidas, sermos mais fortes. Nossas propostas para construir sustentabilidade partem da
discussão nos empreendimentos, focando as situações locais, e avançam na articulação da REDE.
As mulheres, além de produtos diversos, produzem conhecimento e precisamos compartilhar esses
saberes, centrados na colaboração solidária. Precisamos avançar em nossas práticas organizativas
e autogestionárias, tanto na produção quanto na participação nos espaços de discussão política e
de gestão da política pública. É necessário o empoderamento e o fortalecimento econômico das
mulheres que, apesar de constituírem maioria na economia solidária, ainda continuam sendo os
empreendimentos mais vulneráveis.
Nossa história
A Rede de Economia Solidária e Feminista (RESF) nasce da necessidade de empoderamento –
político, social e econômico – de empreendimentos formados majoritariamente por mulheres. A história não é nova, vem das reivindicações que brotam da experiência das mulheres na sua organização produtiva, e se consolida na participação no movimento e em diversas instâncias, que apontam
a necessidade de criação de políticas públicas específicas para as mulheres na economia solidária.
A Guayí assumiu este desafio (…) e, em todo este percurso, participamos de momentos de formação, de aprendizado coletivo e de troca de experiência, de construção de conceitos, critérios e
narrativas, num rico processo que também reuniu diversos parceiros, agentes de desenvolvimento,
militantes e representantes dos fóruns de economia solidária.
A Rede de Economia Solidária e Feminista – RESF – é fruto desta construção e se formula, como
tal, a partir de julho de 2012, no Seminário Nacional de finalização do Projeto “Brasil Local Economia
Solidária e Feminista” em Santa Maria, quando acordamos coletivamente a proposta de nos articularmos em Rede para a continuidade das ações conjuntas para a realização de nossos objetivos de
fortalecimento do trabalho das mulheres na economia solidária.
Levamos esta proposta para os 9 estados onde o Projeto “Brasil Local Feminista” desenvolvia
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suas ações e, em Encontros Estaduais realizados no segundo semestre de 2012, discutimos a rede,
seus objetivos, seu nome, seu símbolo, seus significados. Como resultado deste processo, a Guayí
apresentou formulou e projeto ao Edital 004/2.012, sendo classficada nesta chamada pública.
Agora, não mais na condição de “isolados”, mas com uma estratégia de construção de rede que
passamos a desenvolver a partir de maio de 2013.
Parte deste processo é a consolidação e ampliação das parcerias. Projeto com a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) forneceu novos
elementos e constituíram boas referências sobre as ações adotadas. Da mesma forma, começamos
um diálogo com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) e elaboramos uma
proposta para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Tendo como eixos estruturantes o Feminismo e a Economia Solidária, participamos na construção
da III Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes), com as Conferências Temáticas Livres
de Economia Solidária e Feminista nos nove estados onde estamos organizadas.
A Rede de Economia Solidária e Feminista – RESF surge, assim, para mostrar a capacidade de
trabalho e de gestão das mulheres na economia solidária e para articular ações e projetos que fortaleçam a potencialidade econômica de suas iniciativas e, ao mesmo tempo, para formular propostas
de políticas públicas e articular a força necessária para lutar por elas. Hoje, 25 redes integram a
RESF, em estágios diferentes de articulação.
Os objetivos da RESF
1.
Articular redes para fortalecimento produtivo e comercial dos empreendimentos (por segmento produtivos, arranjos locais e/ou cadeias produtivas) ou qualificação e fortalecimento
de redes já existentes;
2.
Qualificar empreendimentos, redes, arranjos e cadeias produtivas que compõem a RESF
para a autogestão, a solidariedade e incentivar a constituição de Conselhos Gestores
como espaço democrático de autogestão;
3.
Qualificar os empreendimentos e redes para elaboração de Planos de Sustentabilidade;
4.
Compartilhar saberes, através das trocas e intercâmbios;
5.
Articular com as políticas públicas existentes, bem como formular para a implantação de
novas políticas públicas nas diversas áreas necessárias;
6.
Estimular o pertencimento das redes e dos empreendimentos solidários à RESF, intensificando a identidade com a economia solidária;
7.
Fortalecer a Economia Solidária e Feminista a partir da gestação de projetos de sustentabilidade para empreendimentos e redes/arranjos/cadeias, que se articule com uma estratégia
de desenvolvimento sustentável e de construção de uma sociedade democrática e igualitária.
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A estrutura e o funcionamento da RESF
Nossa Rede é aberta, viva e está em permanente construção. Para isto, reafirmamos os princípios
e os objetivos que nos orientam e acreditamos que precisamos ter relações mais orgânicas com um
padrão organizativo maior, que nos possibilite ter acúmulos e saltos de qualidade na realização de
nossos propósitos. Ao mesmo tempo, é fundamental que possamos contemplar a diversidade e a
riqueza que nos caracterizam, para potencializar nossa construção em rede. Para isso, neste momento da nossa vida em rede, temos a seguinte configuração e funcionamento.
Quem somos
Somos 25 redes, articulando 220 empreendimentos que envolvem 2.518 mulheres e 407 homens,
em nove estados, nas cinco regiões do país em que compomos a RESF. Para realizar o trabalho
de articulação, formação e assessoramento técnico articulamos 12 Bases de Economia Solidária e
Feminista e temos cerca de 85 parcerias de diversas formas.
Conselho Gestor Nacional da RESF
A Rede tem um desenho de mandala onde o centro é seu Conselho Gestor Nacional – que constitui
a instância nacional de coordenação, define seu planejamento estratégico, suas prioridades e planos
de ação, responde pela representação da RESF. Reúne representantes das redes/APLs/ cadeias
produtivas, da equipe técnica nacional e das bases de economia solidária e feminista estaduais. É o
espaço onde as informações estaduais são socializadas visando a troca de experiências, a elaboração coletiva, a orientação das ações nos estados e a construção da rede nacional. Esta instância tem
também a tarefa de planejar e construir os pressupostos e caminhos para a sustentabilidade da Rede.
Conselhos gestores das redes, APL e cadeias produtivas
Têm a função de espaço permanente de discussão e decisão sobre as questões importantes para
a vida de cada rede/APL/cadeia, na busca de resultados econômicos para os empreendimentos
integrantes das mesmas. Contribui para a implementação das ações de integração produtiva dos
empreendimentos em rede, no fortalecimento das redes e na sua inserção em processos de desenvolvimento local/territorial sustentável, solidário e feminista. A partir das dificuldades e desafios que
são comuns, o Conselho pode apostar na construção de estratégias e mecanismos de comercialização, na realização de parcerias que possam resolver problemas técnicos, de qualificação, de produção e de gestão, sempre em benefício do conjunto dos empreendimentos. Também acompanha
a discussão das ações do projeto de fomento e assessoramento técnico que estejam orientadas
para viabilizar economicamente a Rede de Economia Solidária e Feminista, considerando as metas
previstas no projeto. A dinâmica de funcionamento de cada um dos Conselhos Gestores é própria,
mas a orientação é a de que se reúnam mensalmente, com representantes dos empreendimentos
envolvidos, como o espaço de aprendizado coletivo e de autogestão da rede.
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Bases de economia solidária e feminista
São 12 ao todo, sendo uma em cada estado (PR, SP, RJ, DF, PE, RN, CE e PA) e quatro no RS. As
bases desenvolvem as atividades de articulação para cooperação solidária em redes, por segmento
produtivo ou território, implementando os instrumentos organizadores das demandas, realizando
assessoramento técnico e de gestão, acompanhando o processo de organização da produção e da
comercialização, implantação de conselhos gestores nas redes, assessoramento para a articulação
das compras governamentais, integrando com as políticas públicas e com parcerias. Para implantação das bases ecosol feminista contamos com uma equipe em cada estado, constituída por uma
coordenação, uma assessoria técnica e uma agente, integrantes do projeto de fomento à redes... A
base também é responsável pela integração com as políticas públicas e pela articulação de parcerias
diversas para fortalecimento de nossas redes.
Núcleos estaduais da RESF
Constituem o espaço de articulação política da RESF em cada Estado, onde recebemos os parceiros
para elaboração e construção de ações conjuntas. É onde as redes internas, arranjos produtivos locais
e parcerias podem se encontrar e se apropriar da totalidade da RESF no estado, interagindo com sua
construção. É o espaço para o aprofundamento do debate sobre sua organização, nas ações conjuntas de articulação política, de cidadania, de relações de cooperação solidária e de cuidados. Enfim, é
um espaço para somar forças para o encaminhamento das demandas, para formação em economia
solidária e feminista, e o monitoramento e avaliação das ações de fomento. Com isso, constitui-se num
espaço de socialização dos resultados e de controle social sobre o projeto de fomento à RESF.
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