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A Guayí tem o compromisso de 
desenvolver projetos de 

articulação comunitária e ações 
educacionais fundadas nos 

princípios da Educação Popular, da 
Economia Solidária e Feminista e 

da garantia dos Direitos Humanos, 
estimulando a organização da 

sociedade na construção de seus 
direitos. Formalizada como OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público), a Guayi – 

semente no idioma Guarani, povo 
indígena da região sul do país – 
trabalha em uma perspectiva 

generosa e solidária semeando um 
outro mundo possível.
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A Guayí e a Subsecretaria Nacional de Economia Solidária do 
Ministério do Trabalho (SENAES/MTE) firmaram parceria em 2017,  
a partir do edital de fomento a redes de cooperação,  para o 
desenvolvimento do projeto Fortalecimento da Rede de 
Economia Solidária e Feminista: sustentabilidade e 
solidariedade para o bem viver. O objetivo é a continuidade 
do fortalecimento produtivo, comercial e de gestão das 
redes e empreendimento que compõem a REDE DE 
ECONOMIA SOLIDÁRIA E FEMINISTA (RESF).  

Presente em todas as regiões do Brasil, a RESF 
articula em 11 estados (RS, PR, SP, RJ, DF, GO, CE, 
RN, PE, BA e PA) 21 Redes Locais que 
representam mais de 160 Empreendimentos 
Econômicos Solidários compostos 
majoritariamente por mulheres em situação 
de vulnerabilidade social.

Essa nova etapa do Projeto de 
fortalecimento visa a ampliação e o 
fortalecimento produtivo e comercial 
da RESF, numa estratégia de reforçar 
o protagonismo das mulheres e sua 
capacidade de gestão, de 
qualificação de seus 
empreendimentos organizados em 
Redes Locais e em um Circuito 
Nacional de Comercialização. 
Todas as ações da RESF estão 
calcadas na Economia Solidária e 
Feminista na perspectiva da 
expansão da economia solidária e 
na promoção do desenvolvimento 
local solidário e sustentável. 
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Ampliação e fortalecimento produtivo e comercial da RESF com 
a implementação do Plano de Desenvolvimento da rede, 
fortalecendo a capacidade de gestão e a qualificação para 
construção de sustentabilidade, dentro da perspectiva da 
economia solidária e feminista.

Fortalecimento produtivo e comercial das 21 redes de 
cooperação solidária e arranjos produtivos locais que integram 
atualmente a RESF e que articulam 160 empreendimentos 
econômicos solidários majoritariamente de mulheres. O 
projeto também pretende ampliar em mais quatro novas 
redes/arranjos produtivos locais, totalizando 25 redes/arranjos 
produtivos locais, promovendo a integração de jovens na rede.

Qualificação da Base Nacional e das 10 Bases Estaduais de 
Economia Solidária e Feminista, para o aprimoramento técnico e 
de gestção da RESF e suas redes, desenvolvendo ações que 
impulsionem a organização e formalização das redes.

Produção de referências conceituais e metodológicas para o 
desenvolvimento da RESF e de suas redes e empreendimentos, 
com socialização de estudos e pesquisas e produção de 
informações para sua qualificação, com monitoramento, 
avaliação e readequação dos Planos de Desenvolvimento.

Ampliação das estratégias de comercialização de produtos e 
serviços da RESF e de suas redes no âmbito local/territorial, com 
respeito ao consumidor e educação para o consumo sustentável 
e solidário e suporte ao processo de certificação e integração no 
Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário.

Integração com as demais políticas públicas desenvolvendo 
parcerias locais e territoriais onde as redes estão situadas, e 
nacionais no âmbito de abrangência da RESF, em parceria com 
entidades, instituições e órgãos públicos para a construção de 
sustentabilidade, fortalecendo a rede no âmbito da Economia 
Solidária e Feminista.



Criada em 2012, a REDE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E FEMINISTA 
(RESF) é uma Rede viva em constante articulação de empreendimentos 
em redes de cooperação solidárias que dão visibilidade para o trabalho 
e valorizam os saberes e práticas das mulheres e homens que 
compõem a RESF. Buscamos a autonomia econômica, social e política 
das mulheres.

Na RESF, mulheres do campo e da cidade tecem juntas uma rede de 
solidariedade, compartilhamento, debate, participação pública, 
combate aos preconceitos e valorização do trabalho doméstico e de 
cuidados com a vida.

A Rede tem grande representatividade de produtos e de territórios -  
da diversidade regional, cultural e étnica brasileira, onde todas têm 
espaço para trocar experiências e conhecimentos, se desenvolver e se 
fortalecer. A RESF é mística e trabalho, formação e qualificação. Nela 
as mulheres empreendedoras da economia solidária tem reafirmado 
sua voz, nela as mulheres tem comprovado que a experiência feminista 
qualifica a Economia Solidária.

A Economia Feminista 

A REDE

qualifica a Economia Solidária

A Economia Solidária propõe outra 
forma de organizar a produção, a 
comercialização e o consumo através 
do trabalho cooperativo e 
autogestionário, com respeito aos 
direitos humanos e ao meio ambiente, 
sendo uma alternativa ao modelo 
capitalista que subordina o bem-estar 
da sociedade ao lucro e ao privilégio 
de poucas pessoas. Também fortalece 
a ideia de desenvolvimento local, com 
sustentabilidade e inclusão social. As 
mulheres são base importante da 
economia solidária, mas ainda são os 
segmentos mais vulneráveis, mais 
informais e com menos investimentos.

Nosso projeto visa contribuir com a 
superação da situação de invisibilidade 
e vulnerabilidade, por meio do diálogo 
com a economia feminista, 
formulando propostas a partir da 
experiência dos empreendimentos de 
mulheres, dos debates sobre 
desenvolvimento local sustentável e 
solidário e dos acúmulos do feminismo 
como teoria e prática social.

ECONOMIA

Sabemos que as práticas e as políticas 
econômicas refletem e reproduzem as 
contradições do contexto e da história 
de seu tempo. Se vivemos em um 
sistema que se assenta em classes 
sociais desiguais e no patriarcalismo, 
as relações econômicas da sociedade 
refletem e reproduzem esse padrão.

O capitalismo é um modelo econômico 
excludente que privilegia uma elite de 
poucos, com a exploração do trabalho 
e aumento da exclusão social. Já a  
Economia Solidária aponta para um 
modelo alternativo que busca a 
inclusão de todos, atuando pela 
garantia de trabalho e renda, de forma 
autogestionária e sem qualquer tipo 
de discriminação. 

A lógica do mercado capitalista tem 
como objetivo central o lucro. 
Desvaloriza o esforço necessário para 
a reprodução humana, os cuidados 
com a vida, o trabalho doméstico e 
todo trabalho realizado fora da lógica 
mercantil /monetária que, pela 
histórica divisão sexual do trabalho, 

têm sido responsabilidade das 
mulheres. A divisão desigual dessas 
responsabilidades entre homens e 
mulheres, somadas a sua 
invisibilidade e sua desvalorização, 
contribuem para que uma série de 
práticas sociais necessárias para a 
produção da vida, não sejam 
relevantes na esfera econômica.

A Economia Feminista questiona esta 
situação, denunciando o viés 
androcêntrico (centrado no homem) 
e abstrato da teoria econômica, cego 
à uma parte importante da realidade 
concreta de produção da vida. Como 
alternativa, a economia feminista 
propõe uma profunda transformação 
que integre todas as dimensões 
tendo como princípios básicos a 
satisfação das necessidades 
humanas, a igualdade entre homens 
e mulheres e a inclusão da 
solidariedade nas relações e nas 
estruturas econômicas, contribuindo 
para um mundo de justiça e 
igualdade que tanto sonhamos e 
queremos construir.

Paul Singer 
PROFESSOR E MESTRE

“Economia Solidária é uma 

organização de produção, de 

comercialização, das finanças 

e do consumo que privilegia o 

trabalho associado, a 

autogestão, a cooperação e a 

sustentabilidade considerando 

o ser humano na sua 

integridade como sujeito e 

finalidade econômica”.
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