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Introdução: 
 

Diante das desigualdades sociais seculares e ideológicas entre homens e mulheres, 

podemos observar significativa movimentação de mulheres em busca de libertação. 

Mulheres de distintas classes sociais, culturas, gerações, raça e etnia vêm buscando 

historicamente superar inúmeros desafios na tentativa de poderem escolher como querem 

seguir as suas vidas e conquistarem novas oportunidades. Isso porque, apesar nos avanços 

já conquistados, ainda observamos uma sociedade em que mulheres sofrem de violência, 

são privadas de direitos, enfrentam sozinhas os desafios da maternidade, do trabalho de 

cuidado e do trabalho reprodutivo que mantém a socialização não apenas das mulheres, mas 

da sociedade de um modo geral. 

Tais desigualdades são refletidas cotidianamente no mundo do trabalho, implicando 

uma divisão sexual deste, o que exige uma identificação cultural entre atividades e papéis 

de cada um dos sexos (ABRAMOVAY; SILVA, 2000). Segundo Maruani e Hirata (2003), 

as diferenças entre homens e mulheres no mundo do trabalho vêm sendo identificadas 

desde as décadas de 1950-60, quando de fato as mulheres ganham visibilidade nos estudos 

sociológicos de trabalho e emprego.   

De maneira geral, os estudos sobre a temática mostram como as diversas práticas 

sociais condicionam a divisão sexual do trabalho, estando inscritas ainda em contextos 

históricos de proteção social ou ausência desta, no caso do Brasil, por parte do Estado 

(MARUANI; HIRATA, 2003). Salientamos o caso do Brasil na medida em que refletimos 

a precariedade estrutural do emprego e tendo em vista que este é um dos países “de maior 

concentração de renda do mundo” (ibid, p. 18). Neste contexto, reserva-se às mulheres, e 

em especial às de baixa renda, com baixa escolaridade, parte dos trabalhos dos setores 

informais da economia e trabalhos vulneráveis e precarizados. 

Podemos observar como, em diferentes países, as mulheres são identificadas em 

torno do trabalho reprodutivo. Embora atualmente desenvolvam também o trabalho 

produtivo, o primeiro ainda é mais fortemente a elas vinculado. É importante salientar, 



segundo Whitaker (1988), que a idéia de que a mulher começou a trabalhar há poucas 

décadas é ilusória. As mulheres sempre trabalharam, historicamente, mas sempre fizeram 

parte de um trabalho desvalorizado socialmente, ou por não receberem salários ou por se 

dedicarem ao trabalho reprodutivo. Este, por sua vez, é considerado “trabalho invisível”, 

feito não para si, mas “para os outros, sempre em nome da natureza, do amor e do dever 

maternal” (ANGELIN; BERNARDI, 2007, p.1). 

Somado a isso, pensando nas relações de assalariamento, vê-se que o valor do 

trabalho da mulher em muitas atividades ainda vale metade do valor da força de trabalho do 

homem, embora tenham diminuído as diferenças salariais. Em contrapartida, aumentou o 

grau de escolaridade das mulheres, principalmente entre as mais jovens, assim como sua 

inserção no mercado de trabalho. O que acontece é que em alguns ramos a mulher precisa 

ficar mais tempo na educação escolar para alcançar as mesmas colocações profissionais que 

os homens conseguem com menor escolaridade (SILVA, 1998). Maruani e Hirata (2003) 

mostram que o desemprego feminino é maior que o masculino, “o que se verifica em dois 

terços dos países capitalistas avançados e em três quartos dos países em vias de 

desenvolvimento” (ibid, p. 18).  

Na direção de superação desta realidade, ganha destaque a organização de mulheres 

nos movimentos sociais, os quais assumem, segundo Habermas (1987-b), enorme 

capacidade para gerar transformações em todos os âmbitos sociais. Para o autor, ações de 

solidariedade ampliadas nos movimentos sociais fazem com que os mesmos se tornem 

espaços em que não se rompa apenas com as formas de vida estabelecidas, mas que podem 

gerar transformações na economia e na política. Isso, principalmente, quando esses 

movimentos são orientados pelas próprias pessoas afetadas e não apenas por intelectuais. 

Observa-se nesses movimentos, que quando as mulheres começam a se transformar, 

a mostrar a sua movimentação, exigem que os homens e toda a sociedade se movimentem 

também, construindo, diariamente, relações de gênero mais igualitárias1. 

                                                 
1 Compreendemos por relações de gênero as relações sociais que se dão entre homens e mulheres, homens e 
homens e ainda entre mulheres e mulheres, as quais não são construídas em função de suas características 
biológicas, mas de um produto social que legitima as relações de poder dentro de um processo histórico. 
Portanto, “gênero é uma categoria social que permite analisar papéis, responsabilidades, limitações, e 
oportunidades, que se dão de forma diferente, para homens e mulheres, no interior da unidade de produção, da 
família, da comunidade e da sociedade” (ABRAMOVAY; SILVA, 2000, p. 348). 



É nesta direção que podemos situar o significado da economia solidária2 na vida das 

mulheres que optam por esta forma de organização, vislumbrando novas possibilidades 

para as mulheres trabalhadoras por meio da organização coletiva e autogestionária. 

Segundo dados do Mapeamento da Economia Solidária no Brasil (2005), a maioria 

dos trabalhadores da economia solidária são homens, mas a presença feminina nos 

empreendimentos e nos espaços de organização desta economia é muito marcante e vem 

crescendo consideravelmente. Cerca de 2.300 empreendimentos são constituídos 

exclusivamente por mulheres (16%), existem cerca de 1.500 empreendimentos cujos sócios 

são exclusivamente homens (11%) e, os demais (73%), são empreendimentos formados por 

mulheres e homens. 

Partindo dessas elaborações iniciais, as quais apontam algumas problemáticas 

evidenciadas pela sociologia e enfrentadas pelas mulheres no mundo do trabalho, sendo 

estas o âmbito da denúncia referente à temática, é que desenvolvemos este artigo, 

discorrendo sobre parte dos resultados da pesquisa de mestrado realizada com um grupo 

autogestionário formado por mulheres marceneiras. Dessa forma, o artigo apresenta a 

proposta da economia solidária como espaço em que mulheres podem se organizar na 

tentativa de superação de desigualdades, sendo este o campo do anúncio de possibilidades. 

A pesquisa referida investigou os aspectos transformadores e os obstáculos a serem 

transpostos no processo de incubação3 da Marcenaria Coletiva Autogestionária, a 

Madeirarte, localizada num Assentamento Rural. A Madeirarte foi assumida por um grupo 

de quatro mulheres, agricultoras e trabalhadoras domésticas, com mais de 45 anos, que se 

tornaram marceneiras ao participarem de um projeto de habitação social realizado no 

                                                 
2 A economia solidária é um movimento que nasceu das crises do capitalismo como respostas à exploração 
dos trabalhadores/as e ao desemprego. Apresenta uma outra proposta de organização, em que a busca de 
geração de renda seja permeada pela solidariedade, autonomia, honestidade, democracia e autogestão. 
Pretende uma sociedade mais igualitária, partindo do princípio da distribuição ao invés da acumulação, da 
solidariedade ao invés da competição, por meio da associação para produzir, comercializar e consumir 
(SINGER, 2002). 
3 O processo de incubação corresponde ao acompanhamento, assessoria e formação técnica, administrativa e 
política por parte da universidade aos grupos que pretendem trabalhar coletivamente, na perspectiva da 
economia solidária. Abarca o desenvolvimento de atividades de organização, fomento, orientação e 
acompanhamento sistematizado, por meio de processo educativo (SINGER, 2002).   



mesmo Assentamento4. A partir disto, iniciaram um empreendimento pautado na economia 

solidária. 

Neste contexto, a investigação partiu dos diálogos e reflexões com as mulheres 

marceneiras sobre a prática social vivenciada, tendo em vista as relações de gênero, 

seguindo uma perspectiva dialógica. 

Ao focalizarmos parte dos dados desta pesquisa para este artigo, uma pergunta se 

coloca como eixo condutor: de fato, é possível transformação social nos movimentos de 

mulheres? A partir desta pergunta central outras saltam aos nossos olhos: Como as 

mulheres de movimentos sociais têm se organizado para superação das desigualdades de 

gênero? O que pensam sobre tais desigualdades? Quais são as principais dificuldades 

enfrentadas e quais são os avanços conquistados?  

Na tentativa de aprofundar tais questões, pautado na pesquisa referenciada, este 

artigo busca discutir caminhos para contribuir com diferentes iniciativas de mulheres em 

movimentos sociais na busca por condições humanas de vida, na qual mulheres deixam de 

ser silenciadas e passam a ser vistas como geradoras de história.  

Para tal, compõe-se discorrendo primeiramente sobre as principais bases teórico-

metodológicas que nos possibilitaram o desenvolvimento da pesquisa. Ateremo-nos ao 

referencial do Feminismo Dialógico, desenvolvido pela socióloga Lídia Puigvert (2001-ab). 

A partir da significação das reivindicações protagonizadas por mulheres em diferentes 

movimentos sociais, a autora orienta ações e estudos de gênero que contemplem uma 

pluralidade de vozes, de reconhecimento do outro para a “erradicação das condições que 

situam as mulheres em posições desiguais” (ibid, p. 103). A partir disto, discutiremos os 

dados da pesquisa realizada com as mulheres marceneiras, os quais nos possibilitaram as 

questões orientadoras do artigo, no sentido de visualização de processos de transformações 

conduzidos por mulheres. 

 

 

 

 

                                                 
4 Trata-se de um projeto de habitação social rural com objetivos de inovação no processo, gestão e produto 
através da utilização de recursos locais e renováveis. 



O feminismo Dialógico como referencial teórico-metodológico de pesquisa 

 

O feminismo dialógico tem como base o conceito da Aprendizagem Dialógica, 

desenvolvido por Ramón Flecha (1997) no e com o Centro Especial de Investigação em 

Teorias e Práticas Superadoras de Desigualdades – CREA, da Universidade de Barcelona. 

Tal conceito se vale da Ação Comunicativa de Habermas (1987-ab) e da 

Dialogicidade de Freire (1994, 2005), tendo o diálogo como o centro da construção de 

conhecimento e de consensos democráticos, pautados na validade de argumentos. À luz 

desses referenciais, a aprendizagem dialógica inscreve-se nas perspectivas transformadoras 

evidenciadas pela intersubjetividade e reflexão, buscando superar, no campo da pesquisa, a 

dicotomia objeto/sujeito presente nas metodologias científicas de investigação, partindo da 

capacidade de linguagem e ação que possuem todas as pessoas. Portanto, compreende que 

os sujeitos envolvidos nos movimentos sociais são capazes de transformarem suas práticas 

e também as estruturas, vistos que são sujeitos de história, que fazem e se refazem no 

mundo, numa dialética na qual sujeito e estrutura estão relacionados. 

Nessa mesma direção encontra-se a discussão em torno do Feminismo Dialógico, 

conceito que, na busca de coerência com o anúncio para além da denúncia, apresenta a 

tentativa de construir um caminho de superação das relações de opressão sofridas pelas 

mulheres, como também na relação de opressão entre as próprias mulheres. Tal feminismo 

é pensado a partir da ação coordenada das mulheres, sem discriminação de nível de estudo, 

geração, classe social e raça/etnia, na luta por direitos para as mesmas, incluído o direito ao 

atendimento de necessidades específicas da vida feminina nos diferentes grupos, gerações e 

culturas. 

No desenvolvimento desta teoria, a autora destaca suas inquietações ao participar de 

centros de educação de pessoas jovens e adultas e observar transformações realizadas por 

muitas mulheres sem formação universitária, enquanto percebia a distância que havia entre 

essas conquistas e a teoria desenvolvida na universidade: “mas que as diferenças de salários 

entre economistas homens e economistas mulheres, protestavam por desigualdades entre 

economistas e mulheres da limpeza”, ao mesmo tempo em que acreditavam na capacidade 

que tinham para se organizarem e “mudarem os rumos de suas vidas” (PUIGVERT, 2001-

b, p. 31). 



Essa perspectiva analítica inovadora que permite tal reflexão crítica, advinda das 

ciências sociais num debate internacional das discussões de gênero, tem como orientação o 

princípio da “igualdade de diferenças”5 (PUIGVERT, 2001-a). 

A igualdade de diferenças corresponde à necessidade de luta pelo igual direito à 

diferença entre mulheres e homens e entre as próprias mulheres. Parte do pressuposto que 

todas as pessoas são iguais e diferentes, ao mesmo tempo e, portanto, todas/os têm o direito 

de viver e pensar de maneira diferente e serem respeitadas/os por isso. Em diálogo, 

podemos refletir sobre as diferenças para a criação de acordos e respeito entre diferentes 

(FLECHA, 1997). 

Dessa forma, realizar a leitura do feminismo na perspectiva da igualdade de 

diferenças significa, de um lado, não homogeneizar o movimento como se todas as 

mulheres fossem iguais e desejassem as mesmas coisas. De outro, não relativizar 

desigualdades sociais, atribuindo a responsabilidade total aos sujeitos, sem refletir 

desigualdades também entre mulheres, uma vez que nem todas terão as mesmas 

oportunidades para escolher ser diferente (PUIGVERT, 2001-b).  

Podemos observar que uma pequena parcela de mulheres tem obtido ganhos 

significativos, tanto no mercado de trabalho quanto no acesso às liberdades individuais e 

em termos de participação na vida pública. Por outro lado, uma grande maioria de mulheres 

experimenta trabalhos precarizados, além de sofrer todas as conseqüências da diminuição 

dos serviços sociais e do aumento da violência.  

Exatamente por isso, o feminismo dialógico busca a incorporação da realidade de 

diferentes mulheres nos debates feministas, o que permite recuperar temas fundamentais 

que aparentemente estão superados do ponto de vista das mulheres e dos homens 

acadêmicos. Para a identificação de mais mulheres com os movimentos feministas, faz-se 

necessário incorporar suas vozes, suas necessidades e seus pontos de vista em um plano de 

igualdade (BECK-GERNSHEIM; BUTLER; PUIGVERT, 2001).  

É refletindo sobre as desigualdades históricas e seculares entre homens e mulheres e 

também entre diferentes mulheres, na busca pela construção dialógica de identidades, que 

                                                 
5 O conceito da Aprendizagem Dialógica relaciona sete princípios, os quais estão relacionados entre si: 
diálogo igualitário, inteligência cultural, solidariedade, dimensão instrumental, transformação, criação de 
sentido e igualdade de diferença (FLECHA, 1997). Neste artigo nos ateremos neste último princípio, o que 
não exclui todos os outros presentes no conceito do feminismo dialógico. 



desenvolvemos a pesquisa apresentada neste artigo, na tentativa de refletir sobre a 

capacidade das mulheres em construírem transformações envolvidas no movimento social 

da economia solidária. 

 

A prática social de Mulheres Marceneiras: a economia solidária como possibilidade 

 

Retomamos aqui o contexto geral da pesquisa desenvolvida: um empreendimento 

coletivo autogestionário, cuja atividade produtiva é uma marcenaria formada por mulheres 

agricultoras e responsáveis pelos trabalhos domésticos, as quais se aventuraram a iniciar 

uma atividade historicamente desenvolvida por homens.  

Ao longo da pesquisa, muitos foram os elementos que se apresentaram como 

obstáculos para a consecução dos objetivos do grupo de mulheres em formar um 

empreendimento solidário. Obstáculos estes que puderam ser dialogados entre as 

marceneiras pela pesquisa, apontando um longo caminho de luta a ser traçado pelo grupo. 

Paralelamente, também identificamos distintas práticas desenvolvidas pelas marceneiras, 

práticas estas que já contribuem para a superação de desigualdades. 

De maneira geral, diferentes pesquisas apontam baixas expectativas em relação ao 

trabalho de mulheres, principalmente se analisadas sob a ótica das teorias da reprodução e 

não da transformação de uma realidade de opressão diariamente vivenciada por distintas 

mulheres (PRIETO; DUQUE, 2009). É por isto que, neste artigo, ateremo-nos à leitura dos 

dados que nos indicam as práticas desenvolvidas pelas marceneiras e que apontam 

possibilidades de superações. 

Iniciamos pelo significado do trabalho de mulheres marceneiras, o que, pela própria 

escolha da atividade produtiva, nos incita a reflexão em torno da divisão sexual do trabalho. 

Nesta divisão, um dos principais argumentos é o fato da mulher ser considerada frágil, 

sendo reservado a elas o trabalho compreendido como leve. Contudo, na prática não é o que 

acontece em suas profissões. Nos trabalhos braçais, por exemplo, vemos como é 

desmistificada a idéia da mulher como sexo frágil, o que pode ser observado no trabalho 

das mulheres marceneiras. 



Para as mulheres, o trabalho na marcenaria é muito mais simples do que o trabalho 

na roça, “a marcenaria é açúcar perto da roça” 6, dizem. Isso porque, segundo elas, na roça é 

necessário trabalhar com “frio, com chuva, disposta ou indisposta”, enquanto na marcenaria 

trabalham sob “a sombra, no coberto” e as pessoas respeitam seus problemas, dificuldades 

e limitações.  

À luz de Pessoa, et al (2008), muitas vezes o que caracteriza um trabalho como leve 

ou pesado não é exatamente a força física necessária para executá-lo, mas o valor social de 

quem o realiza. Na marcenaria, tal questão ficou evidenciada quando, no início de sua 

formação, alguns homens também trabalhavam e a tarefa da marcenaria era considerada 

pesada. Porém, com o passar do tempo, e sendo o trabalho assumido por mulheres, o 

mesmo passou a ser considerado leve, principalmente se comparado ao trabalho dos 

homens no canteiro de obras.  

Quando novas pessoas se aproximaram da marcenaria, e, entre elas um jovem, as 

marceneiras escutaram murmúrios da parte dos homens dizendo que é “trabalho de gente 

vagabunda”, não era trabalho para um menino como aquele. Contudo, quando as pessoas 

passaram a trabalhar na marcenaria e visualizaram o resultado do trabalho das mulheres, 

reconheceram o valor do trabalho por elas realizado. Muitos homens que passaram pelo 

espaço de trabalho não conseguiram assumir o mesmo, fazendo-os significar o trabalho das 

mulheres marceneiras.  

É exemplo o trabalho de descarregar madeira do caminhão, tarefa considerada a 

mais pesada do cotidiano na marcenaria. Para o desenvolvimento desta tarefa as 

marceneiras contaram algumas vezes com um mutirão realizado por homens e mulheres e, 

nesta atividade, diferentes pessoas sentiram o peso do trabalho. Outro exemplo refere-se ao 

trabalho nas máquinas mais complexas, o qual exige, além de força, agilidade, 

concentração e conhecimento das máquinas.  

Estes últimos, muitas pessoas não se atreveram a tentar e, com isso, significaram 

positivamente a atividade precisa e detalhada da marcenaria. Nas observações realizadas ao 

longo da pesquisa, pudemos contemplar a surpresa inicial sentida por diferentes pessoas ao 

conhecerem o resultado do trabalho da Madeirarte, surpresa esta que rapidamente se 

                                                 
6 As falas neste artigo correspondem aos diálogos realizados com as marceneiras nas entrevistas e grupos 
comunicativos realizados durante a pesquisa de mestrado que o pauta.  



convertia em admiração ao analisarem como a atividade feminina pode ser também pesada 

e, ao mesmo tempo, pode ser criadora de emprego, gerar valor agregado e movimentar a 

economia do assentamento. 

Vale salientar nesta análise, a questão central da solidariedade entre mulheres para a 

realização das tarefas da marcenaria e para o desempenho do trabalho feminino de maneira 

geral. Retomando o exemplo da atividade de descarregar madeira, as mulheres apontaram a 

necessidade do desenvolvimento coletivo desta atividade e de outras consideradas mais 

difíceis, visto que esta é a maneira encontrada para superar as limitações da força física e os 

problemas de saúde recorrentes. Segundo as marceneiras: “carregando juntas fica mais 

leve”. 

Pautamos ainda como ilustração desta solidariedade necessária ao trabalho, a 

identidade feminina para a compreensão dos problemas que perpassam a vida de mulheres. 

Problemas como doenças de filhos, filhas e outras pessoas da família, faltas na marcenaria 

devido o desenvolvimento das atividades da lavoura no assentamento, problemas de saúde 

das mulheres com mais de 40 anos, entre outras questões que necessitam de compreensão e 

ajuda mútua e que são reconhecidas pelo universo feminino. 

Tradicionalmente, podemos observar no mundo do trabalho capitalista o estímulo à 

competição, apresentado como ilusão para conquista de melhores resultados. Em 

contrapartida, observa-se na proposta da economia solidária o desenvolvimento de práticas 

solidárias para a conquista de êxito dos empreendimentos. Flecha (1997) apresenta que, em 

solidariedade, podemos nos colocar a favor da participação, luta e esforços para a melhora 

das condições de vida de todas as pessoas. Nas palavras das participantes da pesquisa: “Eu 

acho que a parte de economia solidária é um sempre ajudar o outro, n/é? Se a gente só 

pensar no dinheiro a coisa não vai pra frente, então a gente tem que pensar em ajudar o 

outro”. 

Prieto e Duque (2009) discorrem sobre a necessidade de criação de espaços que 

fomentem a solidariedade como princípio, contribuindo para que as pessoas não se limitem 

a criticar as desigualdades existentes, mas juntas possam se implicar num movimento de 

busca de superação, para além das diferenças existentes. Nessa direção, e em consonância 

com o feminismo dialógico, apontamos o valor da solidariedade entre mulheres para a 

superação de dificuldades e busca de soluções para as desigualdades de gênero.  



Segundo Puigvert (2001-a), nos últimos anos e influenciados por diferentes teorias 

desconstrucionistas, passamos a estimular a luta de umas mulheres contra as outras, 

abandonando a cumplicidade para serem inimigas. Diferentes tendências do feminismo 

deixaram de estimular a igualdade e solidariedade em nome da diferença: “são correntes 

que confundem a liberdade de escolha com a indiferença pela vida de cada mulher e a 

melhora de sua qualidade de vida” (ibid, p. 142). Com isto, podemos observar que 

praticamente as mulheres que passam a ser mais prejudicadas são justamente aquelas que 

mais dependem de ajuda, visto que não estão socialmente protegidas para desempenhar 

algumas atividades, tendo destaque as atividades do mundo desigual do trabalho para 

algumas mulheres.  

Segundo Guérin (2005, p. 17), “as mulheres são as primeiras a se mobilizar e a se 

auto-organizar diante de situações de necessidades e desemprego”. Isso porque atividades 

coletivas são práticas de muitas mulheres ao longo de sua socialização, encontrando 

identificação na forma de organização dos empreendimentos solidários. Podemos observar 

que muitas mulheres estão envolvidas em relações de reciprocidade que proporcionam 

coesão à família e à sociedade, sendo estas relações expressas nas práticas de se reunir em 

grupos. São exemplos os clubes de mães, na igreja ou comunidade, nas relações familiares, 

nas escolas, no bairro e outras situações comunitárias, o que pode facilitar seu engajamento 

em um movimento.  

A partir destas possibilidades teóricas e de ação de mulheres, remetemo-nos a 

capacidade que a economia solidária pode ter em conseguir recebê-las, possibilitando 

respeito às especificidades da vida feminina. A inserção na economia solidária possibilita 

às mulheres vivenciarem uma atividade nova, com relações diferenciadas, o que implica 

romper alguns limites e experimentar a esperança de melhorias.  

Para além da solidariedade entre as mulheres no cotidiano da Madeirarte, as 

marceneiras apontaram a necessidade de solidariedade nas relações entre elas e os seus 

maridos, para que possam dividir as tarefas e conseguirem manter o trabalho na marcenaria. 

Nessa direção, a dupla jornada de trabalho foi aspecto apontado como obstáculo, 

relacionado à faltas na marcenaria. Vale destacar que a dupla jornada a qual nos 

remetemos, corresponde à tripla e até quádrupla jornada, visto que não se refere somente às 

atividades de limpeza da casa, mas também às atividades da lavoura e de cuidado dos 



animais, serviços do contexto do assentamento rural, os quais são compreendidos pelas 

marceneiras como tarefas de casa.  

De qualquer forma, destaca-se que, embora ainda exerçam diferentes jornadas de 

trabalho, aos poucos os companheiros das marceneiras passaram a contribuir com a divisão 

de tarefas em casa, o que só aconteceu a partir do trabalho na marcenaria. Era recorrente em 

nossas observações durante a pesquisa, chegar às casas das marceneiras e encontrarmos os 

maridos preparando a comida, varrendo a casa ou limpando o banheiro. 

Nas observações pudemos dialogar essas questões com os maridos das marceneiras, 

os quais apontaram o quanto era internalizado a ideologia da divisão sexual do trabalho. 

Muitos deles tiveram que aprender a fazer algumas tarefas da casa, das quais não foram 

ensinados.  

À luz de Habermas (1987-b, p. 183) salientamos o quanto a solidariedade se coloca 

como um papel decisivo para a integração social. O autor compreende que, quando a 

solidariedade não se manifesta dentro dos “componentes estruturais do mundo da vida” são 

produzidas anomalias e perturbações na sociedade, o que desemboca em conflitos 

produzidos por sua ausência. Tal constatação nos ajuda a compreender mecanismos sociais 

que facilitam e impedem as relações solidárias.  

Segundo Puigvert (2001-a), tal constatação também nos ajuda a compreender 

porque as chamadas “outras mulheres” mantém coordenadas suas ações de comunicação 

com vias ao entendimento, visto que estas passam a ser “as vias através das quais podemos 

estabelecer novas alternativas sociais” (ibid, p. 144).  

Assim, temos que a organização das mulheres a partir do mundo da vida7, a partir da 

comunicação e do diálogo, aponta urgências de mudanças no mundo do sistema, ao mesmo 

tempo em que possibilita transformações cotidianas na vida de mulheres. Além do que 

possibilita a busca por alternativas que, para Puigvert (ibid), ainda estão sendo “definidas 

teoricamente”. 

A título de maior compreensão, podemos observar, de um lado, uma sociedade que 

exige que as próprias mulheres consigam se estruturar para o trabalho doméstico e se 

                                                 
7 O conceito de mundo da vida, formulado por Schutz, ao ser utilizado por Habermas (1987-a) diz respeito à 
relação que se estabelece entre mundo subjetivo, mundo social e mundo objetivo.  O autor destaca como o 
mundo do sistema vem colonizando o mundo da vida e desenvolve uma teoria em que sistema e mundo da 
vida estão dialeticamente relacionados. 
 



organizar para a conquista das garantias sociais. De outro lado, pudemos observar, no caso 

das mulheres marceneiras, o quanto os acordos estabelecidos em seus lares beneficiam 

tanto as mulheres que conseguem manter o trabalho na Madeirarte, quanto os homens que 

ampliam os seus aprendizados e se humanizam ao contribuírem na construção do ser mais 

(FREIRE, 2005) das marceneiras. A possibilidade de construção de acordos com vistas ao 

entendimento tem aberto diferentes possibilidades para as mulheres marceneiras, tanto 

entre elas com o trabalho solidário da marcenaria, como entre elas e seus maridos na 

divisão das tarefas domésticas e cotidianas do Assentamento. 

Na direção das possibilidades para as relações de gênero, evidencia-se ainda o 

prazer e orgulho em relação ao trabalho, o que implica em crescimento da auto-estima, 

possibilidade de novos aprendizados e criatividade:  

“é muito importante, eu nem tenho palavras pra descrever isso que eu faço, 
estou contente de ver o que sei fazer” [...] “fomos nós quem fizemos...todo 
mundo vai ver o nosso servicinho” [...] “a gente transforma uma madeira bruta 
em algo com vida...”. 

 

As marceneiras destacam o prazer de trabalhar com as pessoas, de sair de casa para 

realizar uma atividade, de participar, além do prazer de estar com outras pessoas, de 

compartilhar. Ver as janelas nas casas das pessoas e nas casas das próprias marceneiras foi 

fundamental para essa valorização e percepção de suas capacidades. Assim, ao se 

apropriarem do trabalho que realizam vislumbram a possibilidade do constante 

aprendizado, por não serem apenas comandadas, mas por serem sujeitos de ação, sujeitos 

do quefazer que diariamente se transformam (FREIRE, 2005).  

Salientamos que as marceneiras apontam o estar na marcenaria como uma escolha, 

na medida em que vivem a criação de sentido no espaço da Madeirarte, o que amplia as 

possibilidades de novas conquistas. Ao falarem do trabalho na Madeirarte, as marceneiras 

apontaram que nova oportunidade de escolha foi apresentada para mulheres no 

assentamento: “Aqui, para trabalhar tinha que trabalhar na cidade, no assentamento foi a 

primeira vez que aconteceu essa oportunidade”. Tal constatação se identifica em 

consonância com a literatura sobre as questões de gênero, a qual aponta como existem em 

nossa sociedade formas diferenciadas de acesso entre homens e mulheres, e também entre 

mulheres no mundo do trabalho (ABRAMOVAY; SILVA, 2000).  



A partir disto, reforçamos a importância de iniciativas desenvolvidas junto a 

diferentes grupos populares, bem como reforçamos que o estímulo a diferentes práticas e 

alternativas podem contribuir para o estabelecimento de novas relações e não apenas à 

reprodução de relações de desigualdades8 (PETRO; DUQUE, 2009; FREIRE, 2006).   

No caso específico do trabalho das marceneiras, a autogestão é um elemento que 

contribui para a divisão igualitária de tarefas, contribuindo para a não reprodução da 

divisão sexual do trabalho, na medida em que busca a não separação entre gestão e 

execução, trabalho manual e intelectual, busca ser uma “nova concepção de democracia 

participativa e de exercício efetivo da cidadania”. Em termos típicos-ideais, na autogestão, 

os prejuízos e conquistas são compactuados coletivamente e todas as atividades são 

importantes para garantir o funcionamento do empreendimento, o que exige esforço das 

pessoas e exercício diário para a compreensão de todo o processo produtivo (BARCELOS 

& NOELLE, 2008, p. 6). 

Destaca-se ainda a questão da geração de renda, elemento importante para a 

autonomia das mulheres. Mesmo trabalhando igualmente na roça, as marceneiras não 

tinham o controle do dinheiro e agora passaram a escolher como querem administrar esse 

dinheiro em suas vidas, como resultado do trabalho delas: “O quê? O dinheiro? Claro que 

eu sempre trabalhei lá na roça, mas não era eu quem dizia com o que gastar não...como 

gastar...nunca controlei [...] Agora a gente também controla o dinheiro e escolhe o que quer 

comprar, como gastar, porque comprar”.  

Na avaliação das marceneiras, ainda são muitos os obstáculos a serem superados, 

mas, de qualquer forma, afirmam que estão transformando as suas vidas, educando e se 

educando cotidianamente para melhorarem os seus trabalhos e viverem em coerência com a 

visão crítica que adquiriram em torno das relações de gênero e do trabalho na economia 

solidária. Podemos observar como, apesar das dificuldades, as mulheres recriam 

continuamente o sentido de suas vidas, construindo e compartilhando feminilidades, na 

busca de fortalecimento das relações entre as mulheres e na tentativa de protagonizar 

espaços de transformações. As marceneiras reconhecem os desafios da luta pela construção 

                                                 
8
 Nessa direção, tomamos como exemplo o fato das marceneiras, de certa forma, contrariarem o conceito de 
“habitus”, presente nas teorias de Pierre Bourdieu, mostrando que o habitus existe, mas não é inexorável 
(elaboração cedida pela Profa. Dra. Dulce C. A. Whitaker).  
 



de um empreendimento solidário em meio às ideologias dominantes, mas acreditam que o 

trabalho na Madeirarte pode contribuir de alguma forma para a construção de uma outra 

sociedade e para a superação de desigualdades por elas vivenciadas. 

 
Consideração finais 

 
Nas palavras que finalizam este artigo, gostaríamos de destacar que a reflexão em 

torno das desigualdades de gênero e a forma como tais desigualdades afeta especialmente 

as mulheres, vêm sendo a nossa preocupação e desafio acadêmico e de luta junto a 

movimentos sociais protagonizados por mulheres.  

Ao longo da pesquisa pudemos refletir sobre a capacidade que as mulheres têm 

para, em grupo, poderem superar processos de desigualdade, em relações de solidariedade, 

criação de sentido e diálogo, superando as dificuldades das mulheres e transformando 

situações desiguais de gênero.  

Nessa direção, faz-se necessário resgatar o que entendemos por transformação, visto 

que distintas vertentes teóricas a analisam e a compreendem diferentemente. Segundo 

Gómez, et al (2006), a própria definição do que se entende por ciência vem sendo 

reconstruída a cada corrente de pensamento, além do que, as novas teorias sociais estão 

contribuindo no campo das metodologias de investigação, buscando a coerência entre as 

teorias utilizadas e os métodos e técnicas de pesquisa. 

Para nós, à luz de Freire (1994), as pessoas são seres de transformação e não de 

adaptação: “Se a história não é uma entidade superior que paira sobre nossas cabeças e nos 

possui, também não pode ser reduzida a objeto de nossa manipulação” (ibid, p. 21). O 

autor, ao referir-se à capacidade de transformação dos seres humanos, faz uma crítica às 

relações de poder que buscam manter a lógica dominante e manter uma visão fatalista. 

No complemento desta definição, recorremos à teoria dual de Jürgen Habermas 

(1997-a), na qual sociedade e pessoa se constituem reciprocamente, enquanto que apenas 

numa perspectiva de sistema, temos as relações mediadas pelo poder e pelo dinheiro, 

negando normas e valores consensuados. A questão central destas elaborações está em 

como podemos nos educar para além dos domínios que se encontra a modernidade 

sistêmica, buscando relações em que validemos os nossos argumentos por meio da 

solidariedade, igualdade e diálogo.  



Assim, cada pessoa é agente integrante, produtora e transformadora da sociedade, 

sendo que a realidade é uma construção social que depende da interação entre as pessoas e 

da construção dos significados estabelecidos coletivamente, o que Habermas (ibid) 

denomina intersubjetividade. Nessa perspectiva, nós humanos não nos educamos 

isoladamente, não aprendemos sozinhos, mas em comunicação, ou seja, a minha 

transformação é indissociável da transformação de quem está diretamente comigo. 

Sabemos que o sistema impede muitas transformações que ocorrem no mundo da 

vida. Isso nos mostra, de um lado, a necessidade de construção de um projeto de sociedade 

que nos permita mudanças sistêmicas, (a organização em movimentos sociais tem um papel 

fundamental nessa direção, principalmente pressionando o Estado) mas, de outro lado, não 

nos faz desconsiderar as transformações ocorridas pelo e no mundo da vida. 

Dessa forma, na composição deste artigo acreditamos poder ter contribuído com 

outras práticas de incubação e apoiar iniciativas solidárias desenvolvidas por mulheres. 

Mulheres que se tornam protagonistas de suas vidas, mostrando que é preciso denunciar os 

processos de exclusão em que vivemos, mas também anunciar possibilidades de 

transformações históricas, o que muitas mulheres estão fazendo ao se engajarem em 

distintos movimentos de luta e ao buscarem mudanças cotidianas na organização de suas 

vidas. 
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