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A Economia Feminista
qualiﬁca a Economia Solidária
Vivemos num sistema patriarcal onde somos consideradas “cidadãs de segunda categoria”: em trabalhos precarizados, recebendo menos do que os homens quando na mesma função e vítimas
do desemprego ao menor sinal de crise. Essa situação agrava a
desigualdade, que se expressa, inclusive, em todas as formas de
violência contra as mulheres. A lógica do capitalismo é manter a
invisibilidade e a desvalorização de nosso trabalho, secundarizando sua importância para o funcionamento da sociedade. A
Economia Solidária constitui uma importante estratégia como
alternativa a este modelo econômico vigente e traz possibilidades concretas de alterarmos este quadro de desigualdade vivido
pelas mulheres: superando a divisão sexual do trabalho e valorizando o trabalho que é fundamental para a sustentação da vida
humana e para o bem viver de tod@s.
A Rede de Economia Solidária e Feminista – RESF surge para
mostrar a capacidade de trabalho e de gestão das mulheres na
economia solidária; para articular ações e projetos que fortaleçam a potencialidade econômica de suas iniciativas e para
formular propostas de políticas públicas, articulando a força
necessária para lutar por elas. Partindo da experiência das
mulheres na economia solidária e tendo a economia feminista
como eixo estruturante, visamos resultados econômicos com
inclusão social, democracia participativa e uma outra economia - com cooperação, produção e consumo sustentável e
comércio justo. Fruto desta caminhada, hoje a RESF é uma
realidade no contexto nacional da economia solidária. É representativa da diversidade regional, cultural e étnica de nosso
país, bem como do trabalho e da criatividade das mulheres de
diversos segmentos produtivos.

Puxando

o ﬁo da meada…

Somos uma Rede formada por mulheres da economia
solidária em 11 estados do país. A Rede de Economia
Solidária e Feminista – RESF é fruto da tecelagem
coletiva que iniciou no Projeto Brasil Local, em 2010
(parceria Guayí e SENAES/MT) e foi gestada em julho
de 2012, visando a continuidade das ações conjuntas
nos 9 estados em que atuávamos. Através da integração de empreendimentos e do fortalecimento das
Redes Locais, almejamos visibilidade e intercâmbio
para que se tornem mais fortes na economia, na
produção, na comercialização e consumo solidário.
Para isso, estamos fortalecendo nossa identidade
comum e construindo símbolos e estratégias coletivas. Nosso esforço de capacitação, em andamento,
com o assessoramento técnico proposto pela Guayí,
com uma metodologia de gestão, nos qualiﬁcando
para enfrentar os desaﬁos com o aprendizado coletivo dos Planos de Desenvolvimento. Também apostamos nos Conselhos Gestores, como exercício
efetivo de autogestão, como espaço onde nos organizamos coletivamente e onde amarramos os “nós”
que nos sustentam.
Esta caminhada possibilitou nosso encontro e o
aprendizado coletivo, fortalecendo nossa identidade
de mulheres e nossa ação na economia solidária e
feminista, ampliando nossos sonhos e nossa capacidade de realizá-los. Combinando a inclusão social e
produtiva com a luta pela valorização dos cuidados e
do trabalho doméstico e reprodutivo, buscamos o
bem viver de nossas famílias, comunidades e da sociedade como um todo.

Por que nos articulamos em rede

objetivos da RESF
Fortalecer produtiva e
comercialmente

os empreendimentos articulando-os em Redes Locais por segmentos
produtivos ou arranjos territoriais,
e qualiﬁcar Redes já existente.

Estimular o
pertencimento

das redes e dos empreendimentos
à RESF, fortalecendo sua identidade solidária e feminista, através da
participação, da produção e do
consumo sustentável, do comércio
justo, da organização autogestionária e dos demais princípios da
Ecosol, num diálogo permanente
entre a economia solidária e a
economia feminista.

Articular

com as políticas públicas já existentes, e formular para a implantação de novas, nas diversas
áreas necessárias (comunicação,
produção, assessoramento técnico, finanças solidárias, comerciaconsumo,
logística,
lização,
gestão), visando o fortalecimento econômico e comercial das
redes e empreendimentos.

Planos de
Desenvolvimento

como metodologia de gestão e base
para organização produtiva das
Redes, com monitoramento e
avaliação,
buscando
melhorias
concretas nos seus resultados.

Fortalecer a Economia Solidária e Feminista

a partir da gestação de um projeto de sustentabilidade para empreendimentos Redes, arranjos locais e cadeias produtivas, articulado com uma estratégia
de desenvolvimento sustentável e de construção de uma sociedade democrática e igualitária.

Nossas reivindicações e

bandeiras de luta

Em março de 2014, combinando as comemorações do Dia
Internacional da Mulher e das Conferências preparatórias à III
Conferência Nacional de Economia Solidária/CONAES, realizamos
nove conferências Temáticas Livres. O conjunto desta elaboração foi
publicado em um Boletim e apresentado nas Conferências Regionais
e Temáticas, bem como na CONAES. O documento resume as
propostas e bandeiras de luta das mulheres na Economia Solidária e
Feminista. Para a RESF, serve como pauta permanente no diálogo
com as políticas públicas, na busca de melhores condições para o
fortalecimento de nossos empreendimentos e redes.

Qualiﬁcar Redes Locais

para autogestão, solidariedade e
cooperação nas relações de produção, comercialização e de consumo,
incentivando a formação de Conselhos Gestores como espaços democráticos permanentes de aprendizado e exercício da autogestão.

Compartilhar saberes

através das trocas e intercâmbios,
reforçando a construção de identidade.

Valorizar a diversidade
cultural

de nossos empreendimentos,
trabalhando a cultura como potencialidade para o desenvolvimento
das redes e da RESF.

Estrutura organizativa

Princípios que
fundamentam nossa atuação
Visibilidade e valorização
trabalho da mulher;

a mandala da RESF

do

Reconhecimento do trabalho
reprodutivo e de cuidados como
indispensável para o bem viver e
para o desenvolvimento sustentável e democrático de nossas
comunidades e sociedade;
Empoderamento e autonomia
econômica das mulheres na perspectiva da igualdade de gênero;
Economia solidária como trabalho autogestionário, associativo e
em cooperação na perspectiva de
um outro modelo de desenvolvimento, sustentável e solidário;
Construção da Economia Solidária e Feminista como alternativa
ao capitalismo patriarcal e à
divisão sexual do trabalho - uma
economia voltada para uma
sociedade realmente democrática visando bem viver de tod@s.

Quem Somos?

Hoje somos 28 Redes Locais, articulando mais de 250 empreendimentos que envolvem 2.318 mulheres e 507 homens. São 10
Bases da RESF, em 11 estados, nas cinco regiões do país e contamos com diversas parcerias.

Conselho Gestor Nacional da RESF

A RESF tem um desenho de mandala, onde o centro é o Conselho
Gestor Nacional (CGN), instância nacional de representação e coordenação, que deﬁne seu planejamento estratégico, suas prioridades e ações, monitora e avalia. O CGN integra representantes das
Redes Locais e das Bases de Economia Solidária e Feminista Nacional e Estaduais. É o espaço de troca de experiência, elaboração
coletiva, orientação das ações da RESF nos estados e sua construção como Rede Nacional. Reúne semestralmente e tem a tarefa de
elaborar as diretrizes e planejar caminhos para a sustentabilidade,
econômica e organizativa, da Rede.

Conselhos Gestores das Redes Locais

Espaços permanentes de reunião de todos os empreendimentos da
Rede Local, para discussão e decisão sobre a integração produtiva e
comercial. Visam resultados econômicos e sociais para o fortalecimento das redes e sua contribuição para o desenvolvimento local
sustentável, solidário e feminista.

Bases de Economia Solidária e Feminista

São 10 Bases: RS, PR, SP, RJ, DF/GO, BA, RN, PE, CE, PA. Que
desenvolvem atividades de articulação das Redes Locais, de assessoramento técnico e de gestão; acompanham o processo de qualiﬁcação da produção e da comercialização, bem como a implantação
e fortalecimento de Conselhos Gestores. Articulam com as políticas
públicas e com parcerias, formando as participantes dos EES e das
redes. Temos também uma Base Nacional, responsável pelo trabalho técnico, metodológico e administrativo.

