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Os primeiros passos...

• É levar em conta toda a sua diversidade social,
econômica, cultural, racial, e, sobretudo a
divisão sexual do trabalho.

• Ou seja...

• Os processos de organização e separação do
trabalho, relacionando-o com a questão de
gênero que valoriza o trabalho do homem em
detrimento o da mulher.



Meninos x Meninas



Divisão sexual do trabalho

• Atividades de produção  e reprodução;

• Separação das atividades a partir de 
gênero...

• Atribuição de características a homens e 
mulheres...





A participação feminina na 
Economia solidária



A inserção das mulheres na 
Economia Solidária 

• Com o avanço das discussões no que se refere a
Economia solidária e, sobretudo, das Políticas
públicas para as mulheres há um crescimento da
inserção de mulheres no mundo do trabalho,
inclusive na gestão de associações, cooperativas,
etc.



Congresso da Unisol – 2012

Participação de delegados/as

• Amostra de 439 

47%

53%

Fonte: Unisol Brasil



Participação de homens
e mulheres / Recorte
por região

Fonte: Unisol Brasil.



AMOSTRA DE 162 EES

REGIÃO MULHERE
S

HOMENS TOTAL % M % H

Centro-
oeste

671 398 1069 62,8% 37,2%

Nordeste 
1

504 1100 1604 31,4% 68%

Nordeste 
2

372 169 541 68,8% 31,2%

Norte 1037 1111 2148 48,3% 51,7%

Sudeste 957 664 1621 59,0% 41,0%

Sul 507 679 1186 42,7% 57,3%

Total 4048 4121 8169 49,6% 50,4%



Ações

• Representação em atividades de formação sobre
os temas: gênero, educação, política públicas,
etc.

• Participação em seminários e oficinas;

• Articulação para novas parcerias;

• Elaboração de proposta de formação para as
mulheres da Base da Unisol Brasil (Março 2013)
ainda sem previsão;



Ações

• I Módulo – Formação de lideranças da Unisol
Brasil (14 e 15/08/2014) – SP (conceitos da
atualidade );

• II Módulo – 25 e 26/11/2014 / SP ( Igualdade de
gênero; Relação sindical e cooperativismo;
estratégias de fortalecimento da Ecosol)



Ações

• I Encontro de Formação de lideranças da Ecosol
(24/04/2014; Salvador / Parceria com a
Seplan/Ba)

• Público: Mulheres da área de reciclagem

• Número de participantes: 20











Reflexão...

• Nos empreendimentos onde há uma
predominância masculina existem mecanismos
que assegurem a participação feminina
igualitária?



Obrigada!!



Contatos

• magdadealmeida@gmail.com

• www.cirandas.net/coopertane

• coopertane@gmail.com

• Facebook: coopertane papel reciclado artesanal
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