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O que discutiremos?
● Desafio: Êxito Profissional de discentes e 

egressas(os)
● Conceito e Princípios de Economia Solidária?
● Economia Solidária e Feminista

– Por que feminista?
● Práticas de Economia Solidária no IFMT referente 

numa Perspectiva Feminista
– Bazar Vênus
– Teresa de Benguela



  

Desafio: Êxito Profissional
● Para 71% das profissionais do Brasil, a definição de sucesso 

no trabalho é conseguir equilibrar vida pessoal e emprego – 
número maior do que o registrado no mundo todo (63%).

Fonte: Revista Valor Econômico

● Um dos objetivos da Rede Federal de EPCT é:
"… estimular e apoiar processos educativos que levem à 
geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na 
perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 
regional..."

Fonte: Inciso V, art. 7º da Lei nº 11.892 de 29/12/2008

http://www.valor.com.br/carreira/3028248/para-mulheres-sucesso-profissional-e-equilibrar-trabalho-e-familia


  

Desafio: Êxito Profissional

As piores condições de renda são das famílias chefiadas por mulheres negras: entre 
estas, 69% possuíam, em 2009, renda familiar de até um salário mínimo; valor que, 
entre as brancas, era de 42,7%.
As mulheres negras ganhavam cerca de 40% (1995) do que recebiam as brancas e, no 
final da série (2009), chegaram a 51%.

Fonte: Dossiê Mulheres Negras – IPEA, Brasília 2013

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20978


  

Desafio: Êxito Profissional

Fonte: Cartilha Economia Solidária e Feminista – Rede Guayi

http://guayi.org.br/wp-content/uploads/2014/06/Cartilha_economia_feminista2013.pdf


  

Conceito de Economia Solidária

● Uma forma diferente de produzir, comercializar, consumir 
produtos e serviços necessários para viver, sem explorar 
outros (não tem patrão e nem empregado), sem querer 
levar vantagem, sem destruir o ambiente. Cooperando, 
fortalecendo o grupo, cada um pensando no bem de todos e 
no próprio bem.

Fonte: Fórum Brasileiro de Economia Solidária - FBES, Economia Solidária base Brasília

https://cirandas.net/fbes/o-que-e-economia-solidaria
http://www.ecosolbasebrasilia.com.br/index.php/economia-solidaria/videos/


  

Princípios de Economia Solidária



  

Economia Solidária e Feminista

● A economia feminista é um campo das ciências econômicas 
que compreende o estudo do pensamento econômico a 
partir da invisibilidade das mulheres no pensamento 
neoclássico e marxista, bem como a ressignificação do 
trabalho de forma mais ampla, considerando o mercado 
informal, o trabalho doméstico, a divisão sexual do trabalho 
na família e fundamentalmente agregando a esfera 
reprodutiva como essencial a existência humana (NOBRE, 
2002).



  

Por que Feminista?

Fonte: O que é Feminismo de Branca Moreira Alves e Jacqueline Pitanguy – 
Coleção Primeiros Passos



  

Por que Feminista?

Fonte: O que é Feminismo de Branca Moreira Alves e Jacqueline Pitanguy – 
Coleção Primeiros Passos



  

● Bazar Vênus, inspirado na deusa mitológica do amor 
e da beleza, acontece no auditório da Reitoria, com a 
participação de servidoras e trabalhadoras 
terceirizadas dos campi da Baixada Cuiabana.

● É uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX), em conjunto com o Núcleo de Saúde, 
Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho 
(NSSQVT) da Diretoria Sistêmica de Gestão de 
Pessoas (DSGP).



  

● Além da troca de itens novos ou usados, o Bazar 
Vênus foi uma oportunidade para as mulheres 
empreendedoras divulgarem seus talentos pela Feira 
da Mulher Empreendedora.
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