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SABERES EM MOVIMENTO 
GT 3 - MOVIMENTOS SOCIAIS e EDUCAÇÃO
Maria Clara Bueno Fischer
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UNISINOS

	Mulheres e homens têm buscado alternativas de trabalho e renda, num contexto brasileiro de precariedade e exclusão social. Ora o fazem de forma individual, ora de forma coletiva e, nesses caminhos movimentam-se e são movimentados. Ora manifestam um protagonismo contra-hegemônico e conseguem materializar alternativas mais solidárias, com relações de gênero melhor resolvidas e com perspectivas mais ecológicas, ora parecem estar sendo centralmente movimentados pelas grandes forças reprodutoras da exclusão, da desigualdade e do individualismo. A pesquisadora e o pesquisador, por seu turno, na tentativa de compreender, interpretar e talvez explicar o que se passa, ora espreita, ora se insere, ora se ilumina, ora se confunde e acaba por se perceber parte do mesmo movimento; do mesmo quebra-cabeças. Buscar significados para “os saberes em movimento” nas atuais alternativas de trabalho e renda faz parte de nossos objetivos com este trabalho. 
As reflexões trazidas aqui fazem parte de uma pesquisa, em andamento, em que estamos buscando compreender o processo formativo que vem acontecendo no cotidiano de uma cooperativa de serviço (empreendimento A) e uma associação pró-cooperativa de produção (empreendimento B) e estabelecer relações com uma proposta de formação voltada para tais empreendimentos, desenvolvida por uma organização sindical. 
Nossa investigação tem preocupações semelhantes a de outros estudos como, por exemplo, os de Lia TIRIBA em que os pesquisadores têm se preocupado em analisar “o novo sentido e cultura do trabalho, organização solidária da produção e do acesso aos resultados da mesma e processos educativos de formação técnico-profissional vinculados a uma perspectiva de construção da cidadania ativa” (FRIGOTTO, 1997, p.16). Nos identificamos também com as buscas que estudiosos e praticantes do campo da Educação Popular vêm fazendo, no sentido de perceber como experiências de educação básica e técnico-profissional dirigidas para populações em processos de exclusão estão se constituindo ou podem se constituir fundamentadas nos referenciais político-teórico-metodológicos da Educação Popular. Indicamos aqui, por exemplo, Emília Maria da TRINDADE PRESTES quando escreve sobre políticas educacionais para o trabalho em contextos populares (1999). 
O cotidiano da cooperativa e da associação pró-cooperativa e as ações político-educativas promovidas pelo Programa Integrar de Formação e Requalificação para o Trabalho O Programa “Integrar” de Formação e Requalificação para o Trabalho - é um programa nacional de educação profissional, com certificação de formação escolarizada,  de responsabilidade e gestão de uma Confederação de Metalúrgicos e financiado  com recursos públicos, orientado para trabalhadores empregados e desempregados do complexo metal-mecânico. A questão da formação profissional “nos anos 90”  em função da reestruturação produtiva e a utilização de novas tecnologias vem fazendo parte da pauta de discussão dos metalúrgicos brasileiros há algum tempo. O Programa nasce como uma decisão política, em 1995, a partir das resoluções do 3º Congresso Nacional dos Metalúrgicos, “com o objetivo de desenvolver e planejar a formação profissional e resgatar as relações entre sindicatos e trabalhadores desempregados” (CNM/CUT, 1998 a, p.12). O Programa como tal foi, então, elaborado e aprovado em 1996, quando começou a funcionar. O 4º Congresso Nacional dos Metalúrgicos (CUT), realizado em junho de 1998, reafirma a proposta de ação em relação à formação e qualificação profissional, não só dando continuidade ao Programa Integrar, mas o ampliando. A proposta de formação inclui a discussão e organização de um modelo de economia solidária e de desenvolvimento sustentável; realiza certificação reconhecida de escolarização. Considera que os recursos públicos são gerados pelos trabalhadores e que o Programa  possibilita o questionamento dos sistemas públicos de emprego e das políticas de educação  (CNM/CUT, 1998 b). O programa realiza uma complexidade de ações: o programa integrar para desempregados – PID; formação de dirigentes; intermediação de mão de obra, seguro desemprego, pesquisa de emprego; unidade solidária de produção/unidade solidária de serviço; desenvolvimento de metodologias; pesquisa/diagnóstico e pesquisa participativa., são vistas por nós como alguns dos espaços de formação humana no contexto de relações sociais mais amplas, históricas e  contraditórias. Nosso estudo está centrado na ação específica deste programa com desempregados. Este está, por sua vez, estruturado em um conjunto de atividades: laboratório pedagógico; oficina de computação; cursos regulares; pesquisa; oficinas pedagógicas de desenvolvimento sustentável (local e regional); memória, sistematização e banco de dados e formação de dirigentes. Foi de oficinas pedagógicas de desenvolvimento sustentável que resultou numa cooperativa. Já as componentes do grupo da associação pró-cooperativa foram apoiadas pelo Programa Integrar através de, entre outros, um curso de Gestão e Planejamento. 
Ao buscar formas de enfrentamento ao desemprego as mulheres da Vila Brás em São Leopoldo organizaram-se e criaram, após um período de gestação, uma cooperativa – empreendimento A. Depois de muita reflexão, ocorrida em 1997, sobre a situação de empobrecimento crescente dos moradores e moradoras desta vila, concluíram que o desemprego, fonte de inquietação e gerador de insegurança individual e coletiva, poderia ser também fator possibilitador de aglutinação e organização local, desde que fosse possível vencer a apatia e descrença inicial de alguns pela vontade e determinação de outros no sentido de melhor entender o contexto gerador da desigualdade e exclusão crescentes. Inicia-se aí um processo formativo baseado na crença na participação coletiva e que busca também a investigação de outras formas de trabalho possíveis, a partir de socialização de experiências que têm se mostrado efetivas. No cotidiano dos grupos de mulheres e das iniciativas de geração de renda engendradas por elas para a sobrevivência, foram descobrindo, pelo fazer e refazer da caminhada dos grupos, novas formas de encaminhamento de suas necessidades, passando pelo conhecimento de outras realidades e da articulação com outras organizações.
Este processo teve como resultado concreto a formação de uma cooperativa de serviços na qual depositavam as esperanças de sobrevivência num contexto sócio-econômico e cultural excludente. Uma prática pedagógica foi se constituindo pouco a pouco nos grupos, que, entre tantas coisas, possibilitou romper algumas amarras, efetuar alianças e buscar novos apoios. Foi assim que naquele ano, perceberam que o artesanato produzido no grupo não satisfazia em quantidade e qualidade as exigências do mercado, nem as necessidades das mulheres envolvidas. Com o apoio de pessoas de diferentes organizações apoiadoras dos movimentos sociais, melhoraram significativamente não só a atividade artesanal como sua divulgação por intermédio de feiras, exposição em festas e outras promoções. Mas a conjuntura agravara-se e a preocupação crescera, com relação a familiares e pessoas desempregadas, exigindo pensar outras alternativas. Foi assim que houve a aproximação com os responsáveis do Programa Integrar. As mulheres da Vila Brás mobilizaram-se para a realização e participação em duas oficinas (ação político-educativa) do Programa Integrar. Nestas oficina, realizadas em 1998, encaminha-se a cooperativa – o empreendimento A.
A associação pró-cooperativa – empreendimento B - é formada por um grupo de mulheres que vinha se reunindo desde 1999 num outro município da grande Porto Alegre. As principais lideranças do grupo têm uma longa história em comum em termos de participação em movimentos de moradia; atuação em trabalhos de base da Igreja Católica e em participação de cursos de formação dirigido para mulheres. É a partir do final do ano de 2000 que o grupo passa a reunir-se para criar uma cooperativa de produção para fazer produtos denominados por elas de alternativos: pães com farinha integral e medicamentos fitoterápicos. O sentido do alternativo está associado tanto ao tipo de produto, “natural”, como também na perspectiva que a produção sirva, de alguma forma, para ajudar a comunidade, os “mais carentes”. 
Trajetórias de muitos aprendizados 
	Aprendizados que se fundem... que se metamorfoseiam... que se mesclam numa trama de transformações e permanências.... Mulheres, trabalho e saberes em movimento!
Duas longas entrevistas com duas mulheres, sujeitos da nossa pesquisa, constituem-se na base empírica da reflexão feita para este momento. Uma de cada empreendimento associativo, denominados de A e B Os dados que temos recolhido para a pesquisa envolve entrevistas com todos os componentes de ambos os empreendimentos; os líderes sindicais envolvidos diretamente na implementação de propostas formativas do Programa Integrar para empreendimentos desta natureza bem como os educadores dos cursos; observação de cursos realizado pelo Programa e consulta e análise de documentos das organizações envolvidas.
. As entrevistas realizadas foram de natureza semi-estruturada tendo como eixos orientadores: os motivos da constituição da cooperativa/associação; outras experiências de trabalho; participação em outras atividades de ação coletiva;  percepção a respeito das atividades do Programa Integrar que tiveram contato.  A escolha das entrevistadas deveu-se à riqueza de dados que ambas trouxeram que está nos auxiliando na construção da estratégia de análise do conjunto geral dos dados coletados Uma de nossas entrevistadas, a Carla do empreendimento B foi escolhida para esta reflexão por ser a mulher que liderou o processo de articulação e criação da associação; possuir o domínio de muitas informações a respeito do histórico do grupo; participar intensamente em movimentos de moradia e de mulheres, bem como em trabalhos de base da Igreja Católica (CEBs). A outra entrevistada é sócio-fundadora da cooperativa “A” com uma história anterior de engajamento na vida comunitária em CEBs, associação de moradores e movimento de defesa de direitos das mulheres bem como demonstrava críticas à vida da cooperativa A. .	 
	Entre tantos caminhos trilhados para nos aproximarmos do nosso objeto e sujeitos de pesquisa, um que emergiu como muito significativo foi o de sistematizar e analisar saberes prévios à experiência na cooperativa e na associação. Tal categorização está vinculada, originalmente, a um dos objetivos centrais da pesquisa que é estabelecer relações entre os saberes cotidianos das cooperativas e os saberes veiculados pelo Programa de Formação promovido pela organização sindical. Isso para contribuir no entendimento das múltiplas determinações da constituição e permanência de empreendimentos econômicos de natureza sócio solidária e, como isso, colaborar na construção de propostas educativas voltadas para tais propósitos. Ao sistematizar tais saberes o adjetivo “prévios” passou a integrar a categorização dos saberes.  É disso que nos ocupamos a seguir.

Saberes de natureza político-organizativa
Ambas entrevistadas trazem experiência significativa em organizações comunitárias e populares: movimento de moradia, de mulheres e junto às comunidades eclesiais de base. O contato com organizações sindicais é diferenciado. As duas têm experiência de apoio de sindicatos às ações comunitárias e, uma delas, com experiência de ser representada em seus interesses trabalhistas. Possuem também saberes mais diretamente associados à experiência em movimento de moradia.  Para uma delas a experiência de ocupação de moradia, no meio urbano, propiciou a ela os mais significativos aprendizados em termos de ação coletiva organizada - coordenação de pequenos e grandes grupos, construção de propostas em grupo, aprendizado sobre formatos de processos decisórios (mais ou menos democráticos) - vivências práticas sobre o sentido do público e do privado; compreensão de que é a luta coletiva, atuando sempre, em  “movimento” , que pode garantir direitos e táticas e estratégias de luta. (formas de enfrentamento e negociação).
A outra entrevistada indica elementos de aprendizado nas formas de lidar com o poder, especialmente nas CEBs : analisar relações de força presentes nos contextos em questão para garantir interesses; enfrentar tensões oriundas da falta de união das pessoas; vencer dificuldades de falar, tomar posição, ser propositiva, mesmo em conjunturas adversas. 
Outros saberes, associados aos anteriores, que também podemos identificar são àqueles relativos à gestão. No caso de Carla há um grande número de evidências indicando acúmulo cultural em termos de como gerir grupos, fruto de sua experiência comunitária: convicção da necessidade de ouvir todos antes de decidir e da importância de construir consensos; a importância da função de liderança na ação coletiva de qualquer tipo; conhecimento prévio da importância de planejar e prever as ações considerando os aspectos envolvidos para viabilizar objetivos e o valor da transparência na gestão (ética na gestão).
Janete traz a experiência do valor de socializar saberes para se ter resultados. Outro aprendizado é da necessidade de união para conquistar o que se quer. Como Carla ela traz para a cooperativa o aprendizado do prestar contas,  ser transparente nas informações e no uso de dinheiro. Na forma de gerir, Janete traz consigo uma ambivalência em termos de valorizar a importância da co-gestão e, ao mesmo tempo, da gestão autoritária.  	
Um dos aspectos centrais que perpassa as entrevistas é o aprendizado sobre os direitos – ter direitos; direito é fruto de luta coletiva; processo de realização dos direitos; dimensão coletiva dos direitos. 
Muitos aprendizados sobre relações de poder: nas dimensões individuais, coletivas e da sociedade em geral. 
A construção de entendimento do sentido do público e o do privado na organização da sociedade de forma mais ou menos explícita vai se construindo nas suas experiências.
Saberes associados à solidariedade
Carla indica que seus primeiros aprendizados de solidariedade ocorreram com a mãe. Além da família, a marca fundamental que carrega é da luta pela moradia em que aprendeu que a ação solidária e coletiva traz resultados positivos. A Igreja reforçará isso tanto pela ação solidária das CEBs como, por oposição, na experiência da não solidariedade vivida em outros espaços da mesma Igreja Católica. Carla reforçou o valor e a tomada de consciência da solidariedade em um curso para mulheres. Aqui ser solidária será vinculada diretamente a apoiar, estar junto das mulheres que estão isoladas em suas casas. 
Janete também demonstra aprendizados de solidariedade na vivência com a Igreja Católica (CEBs), em especial nos grupos de mulheres da mesma, onde o objetivo mais forte nas atividades em que participou é a ajuda mútua. No curso sobre lideranças de gênero, promovido pela Universidade local e nos cursos de promotoras legais populares, promovido por uma ONG local, o valor da solidariedade também será reforçado. 	
Saberes de gênero Embora esteja cada vez mais claro que os saberes de gênero atravessam os outros saberes, optamos por classificar aqui aqueles mais explicitamente expressos como tal.
Carla traz um saber crítico sistematizado a respeito de relações de gênero, obtido e desenvolvido em diferentes espaços, incluindo cursos para mulheres, e também no seu cotidiano. Um aspecto fundamental, no seu caso, é o fato de que esta mulher é a propulsora, estimuladora e organizadora do grupo de mulheres que vai constituir a associação pró-cooperativa com o claro objetivo de ampliar de promover a participação das mulheres em outros espaços. É a partir da dimensão de gênero que tira sua motivação central.  
Janete informa que traz marcas de gênero de casa em que a mãe desempenhava todas as tarefas domésticas. Vem para a cidade sem ter conhecido seus direitos enquanto trabalhadora rural. Aprendeu também muito nas relações com patroas e patrões nos empregos sobre como educar filhos e os papéis masculinos e feminino; uma mescla de aprendizado sobre relações de autoritarismo, subalternidade e heteronomia mas, ao mesmo tempo, de resistência a este tipo de relação. Diferente de Carla, embora também venha participando de grupos de mulheres explicita poucos elementos de reflexão crítica sistematizada em torno de relações de gênero.
Saberes sobre trabalho
Carla teve uma curta experiência com trabalho assalariado formal, e foi no setor serviços. Além do trabalho doméstico, possui experiência com trabalhos manuais e como vendedora autônoma de produtos de beleza. A sua maior experiência é o que se pode chamar de trabalho de gestão comunitária. Este conceito vem sendo definido pelas feministas como todo o trabalho reprodutivo que é, além do criar filhos e cuidar da casa, realizar ações em grupos de organização de base nas comunidades, programas de geração de renda, cuidados de idoso/as, doentes, etc.   Carla indica um gosto especial por este tipo de trabalho: gosta de estar sempre em movimento.
Janete tem mais experiência em emprego formal.  Nesta condição trabalhou alguns anos em indústrias de calçados, de ar condicionado e como empregada doméstica. Trabalhou também na informalidade, em pequenos ateliers de calçados e em serviço doméstico. Valoriza, nessas experiências, o fato de ter aprendido o conteúdo das tarefas. Demonstra ter uma percepção positiva do trabalho na indústria quando comparado com o doméstico: mais autônomo, mais prazeroso, com mais direitos, mais democrático e o fato de aprender e ter um ofício, registrado oficialmente (“ter uma qualificação”). Quando compara sua experiência anterior com o trabalho atual da cooperativa ela encontra semelhanças: necessidade de organização, hierarquia associada à competência e não à dimensão de gênero; da necessidade ter resultados e para isso de diferenciar papéis: homem em trabalhos pesados e mulher em trabalhos leves.
Saberes de educação
	As entrevistadas possuem, ambas, ensino fundamental incompleto. Para Janete a certificação escolar aparece como fundamental como condição de cidadania, incluindo melhores condições de acesso ao mercado de trabalho. Para Carla a valorização da escola e conseqüente certificação escolar aparece na luta por garantia do direito à escola para crianças, pouco associado com suas perspectivas pessoais.  
	As duas valorizam como educativas as intensas experiências nos movimentos sociais e no trabalho de base junto à Igreja Católica como também na multiplicidade de cursos realizados fora da escola.  
Tomando distância, na tentativa de nos aproximarmos do objeto e dos sujeitos da pesquisa... 
	Para iniciarmos nossa interpretação dos dados das entrevistas, construímos as categorias dos saberes acima indicadas e, no decorrer do processo, nos voltamos para o referencial teórico adotado originalmente.  Nele as categorias trabalho como princípio educativo e a categoria gênero são reafirmadas, neste momento, como ferramentas muito úteis. Entretanto, integramos no decorrer da análise das entrevistas, a categoria movimento social como princípio educativo. 
	O trabalho como princípio educativo enquanto categoria de análise tem sido objeto de reflexão entre estudiosos sobre as relações entre trabalho e educação O GT Trabalho e Educação da ANPED tem sido um espaço importante no desenvolvimento desses estudos.. Aqui estamos nos referenciando especialmente em alguns estudos de Miguel ARROYO. 
“O trabalho como princípio educativo situa-se em um campo de preocupações com os vínculos entre vida produtiva e cultura, com o humanismo, com a constituição histórica do ser humano, de sua formação intelectual e moral, sua autonomia e liberdade individual e coletiva, sua emancipação. Situa-se no campo de preocupações com a universalidade dos sujeitos humanos, com a base material (a técnica, a produção, o trabalho), de toda a atividade intelectual e moral, de todo o processo humanizador” (ARROYO,1998, p.138)
O autor nos convida a resgatar a pedagogia moderna, o seu objeto: os caminhos complexos da formação humana e o lugar dos educadores no auxílio dos educandos nessa trajetória.
“ O que diferencia a pedagogia moderna é ser “humanista” ou estar a serviço de um projeto de auto-construção como humanos e não a serviço de um projeto pré-definido de fora. Educar nada mais é do que humanizar, caminhar para a emancipação, a autonomia responsável, a subjetividade moral, ética. Nosso objeto tem sido as relações entre trabalho-educação-humanização-emancipação. Nesses processos mais globais encontra maior relevância nosso ofício de mestres: democratizar o saber, a cultura e o conhecimento, conduzir a criança, jovem ou adulto a apreender o significado social e cultural dos símbolos construídos, tais como palavras, as ciências, as artes, os valores, dotados de capacidade de propiciar-nos meios de orientação, comunicação e de participação.” (Idem, p.34)
 Os empreendimentos aqui analisados se constituem em lugares privilegiados para avançarmos numa compreensão particular do processo humanizador/formador e desumanizador/deformador do estágio atual das relações sociais, ao integrarem, ao mesmo tempo, ações intencionais relacionadas ao trabalho assalariado e cooperativado; escolarização básica e formação técnico-profissional; formas de associação coletivas tradicionais e não tradicionais, em busca de relação. No contexto das discussões sobre o lugar da categoria trabalho como princípio educativo, TUMOLO (1997) tem nos alertado sobre a necessidade dos estudos sobre trabalho e educação tomarem a categoria marxiana trabalho concreto não como ponto de chegada mas de partida para a análise. Para nós este é um aspecto-chave para não perdermos de vista a necessidade de entendimento do objeto no contexto atual de “acumulação flexível de capital” .  TIRIBA (1998) alerta:
“É preciso considerar que, se de um lado, os trabalhadores criam instâncias para sua organização como produtores associados, montando “seu próprio negócio, de outro, o governo e os empresários vêm estimulando o auto-emprego e o cooperativismo como elementos para viabilizar o ajuste do capital e, ao mesmo tempo, para conter o acirramento dos conflitos sociais gerados pelo desemprego crescente, agudizado pelas políticas neoliberias” (p.192). 
Essas reflexões ajudam a compreender “...o caráter formador e deformador dos tempos de produção-reprodução da existência...” (ARROYO, 1998, p. 36). Em cada empreendimento que vai se constituindo como cooperativa é preciso perguntar até que ponto as cooperativas são experiências de economia de solidariedade gestando uma cultura de natureza diferenciada das relações econômicas de troca? RAZETO (1999) define economia de solidariedade como:
 “uma formulação teórica de nível científico, elaborada a partir e para dar conta de conjuntos significativos de experiências econômicas – no campo da produção, comércio, financiamento de serviços, etc., que compartilham alguns traços constitutivos e essenciais de solidariedade, mutualismo, cooperação e autogestão comunitária, que definem uma racionalidade especial, diferente de outras racionalidades econômicas. Trata-se de um modo de fazer economia que implica comportamentos sociais e pessoais novos, tanto no plano da organização da produção e das empresas, como nos sistemas de destinação de recursos e distribuição dos bens e serviços produzidos, e nos procedimentos e mecanismos de consumo e acumulação.” ( p.40)
GUTIERREZ (1999, p. 110) indica que há que se distinguir as relações econômicas de troca das relações econômicas de solidariedade. As primeiras seriam relações caracterizadas como individualistas, com interesse pela mercadoria, quantitativas, transitórias, desconfiadas, desvinculantes, sem compromisso, além da transação comercial, sem interesse de colaboração, desmotivantes, bilaterais; não esperam alteração de comportamentos individuais, são de racionalidade comercial. As segundas, por outro lado, são caracterizadas pelo autor como de solidariedade, subjetivas, qualitativas, com interesse pelas pessoas, são permanentes, menos interessadas, confiantes, motivantes, vinculantes (consciência de pertença), vontade de colaboração comprometedora, cooperação grupal, comunitárias e tem racionalidade humana.  
No processo de coleta de dados encontramos amparo relevante para aprofundarmos nosso conhecimento de nossos sujeitos de pesquisa, em outras reflexões trazidas por ARROYO (2001): o lugar pedagógico dos movimentos sociais, enquanto sujeitos coletivos, na constituição das dimensões humanizadoras e desumanizadoras dos envolvidos e dos em seu entorno. Aqui, o autor traz a necessidade de construirmos um olhar mais direcionado para os processos de formação humana que ocorrem nas lutas coletivas dos movimentos sociais: “a luta pela vida educa por ser o direito mais radical da condição humana” (p.3). ARROYO  faz uma reflexão a respeito de uma “vivência total” que os envolvidos em movimentos sociais experimentam. Nesta afirmam-se como sujeitos de decisão;  experenciam mais fortemente a dimensão social de sua existência; questionam permanentemente a não resolução de questões básicas de manutenção da vida;   experimentam todo um conjunto diverso de valores, crenças, modos de viver e de sentir.
“É importante destacar como o aprendizado dos direitos vem das lutas por essa base material. Por sua humanização. Os movimentos sociais têm sido educativos não tanto através da propagação de discursos e lições conscientizadoras, mas pelas formas como tem agregado e mobilizado em torno das lutas pela sobrevivência, pela terra ou pela inserção na cidade. Revelam à teoria e ao fazer pedagógicos a centralidade da vida nos processos de formação. Nos relembram quão determinantes são, no constituir-nos como seres humanos, as condições de sobrevivência. A luta pela vida educa por ser o direito mais radical da condição humana” (ARROYO, 2001, p.3)
Como ilustração temos a fala de Carla, com destaques nossos para os aprendizados de saberes político-organizativos na luta pela moradia.
“Aí, com a dificuldade de moradia e pagando aluguel, a gente teve dificuldades, não é,  e...quando foi ocupado o conjunto [habitacional], o conjunto lá do Guajuviras, que aí sim me abriu a mente para ver as coisas. A primeira coisa que eu fiz: fui coordenadora da quadro, sempre em organização. Chamavam a assembléia geral para dizer como estava, o que estava acontecendo lá fora, o povo lá dentro, lutando para ter sua moradia, cuidando...” 
A forte presença de mulheres nos empreendimentos em questão A presença das mulheres  nestes espaços, não só naqueles investigados por nós, como indica um levantamento feito numa pesquisa coordenada Gaiger em 1994. Nesta foi constatado que as mulheres constituíam o público de 41,8% dos componentes dos Projetos Alternativos Comunitários (PACs) pesquisados. demanda, necessariamente, refletir sobre as relações de gênero.  Segundo NALU FARIA e MÍRIAM NOBRE (1997) “gênero” é uma construção social sendo as identidades e papéis do masculino e do feminino atribuídas e não determinadas pelos caracteres biológicos, são construções históricas passíveis, portanto, de serem modificadas. Gênero relaciona-se também com práticas sociais. Há práticas diferenciadas dependendo do sexo. No entanto, individual ou coletivamente, as pessoas agem, constituindo-se também nessas práticas. As relações de gênero são hierarquizadas e implicam poder dos homens sobre as mulheres que, no entanto, as podem modificar pela sua auto-organização. Na ótica de gênero não existe oposição entre questão das  mulheres (específica) e as questões sociais (geral) uma vez que as relações de gênero também estruturam o conjunto das relações sociais. O conceito auxilia na superação das dicotomias entre produção e reprodução, público e privado, ao afirmar que tanto homens como mulheres transitam em todas as esferas, mesmo que a partir dos papéis  masculinos ou femininos. Uma análise de gênero só se realiza se for considerada a situação global das pessoas, envolvendo a situação de classe, raça, idade, vida urbana e rural, e o momento histórico em que se dão as relações de gênero. O categoria gênero possibilita, também, ver o que há de comum entre as mulheres e, por outro lado, como cada uma vive sua situação específica.
Relacionar trabalho e gênero constitui-se num significativo desafio. As relações de trabalho se caracterizam também por relações de dominação que envolvem homens e mulheres e têm sido questionadas pelos movimentos feministas. Em grande número no mercado de trabalho mas pouco visíveis nos estudos e pesquisas, as mulheres tem conquistado maior visibilidade e exigem mudanças nas relações de trabalho como também nas relações sociais em geral. BRUSCHINI (1988), fala da importância da participação feminina nas reflexões sobre a dimensão de gênero para pensar o trabalho.
“ (...) a primeira [questão] diz respeito à redefinição do conceito de trabalho, ampliando-o para que nele caibam muitas tarefas que fazem parte da vida cotidiana das mulheres e de outros membros da sociedade. Outra questão se refere ao fato de que o trabalhador não é apenas uma categoria profissional ou de análise, mas um ser humano com características biológicas, pessoais, familiares e sociais que orientem e definem sua forma de participação na esfera produtiva. Mais do que o homem, a mulher tem sua participação no trabalho remunerado possibilitada ou constrangida por várias delas: idade, estado civil, escolaridade, número de filhos, ciclo de vida, localização rural e urbana(...) Terceira questão: a participação dos indivíduos do sexo feminino na produção social não se define apenas pelas condições de mercado, pela estrutura de emprego, ou mais genericamente pelo nível de desenvolvimento da sociedade, mas também por sua posição na família e pela classe à qual pertence o grupo doméstico (p.125).
A participação feminina nos movimentos sociais teve seu aspecto positivo quando elas conseguiram sair do domínio privado, isto é, não tinham voz e não realizavam seus anseios dentro de casa. Foram buscar sua liberdade no contexto das lutas buscando fazer parte da esfera pública, percebendo suas dificuldades como iguais a de tantas outras. A tão sonhada emancipação, no entanto, não se universalizou principalmente para as mulheres de países como o Brasil onde persistem grandes desigualdades.  BRUSCHINI (1988, p.139) ao avaliar a década de 1975-1985, considerada pela ONU a década da mulher, comenta:
“Em suma, os dados revelam que a mulher continua sendo uma trabalhadora discriminada, que ganha salários mais baixos que o homem, tem menos acesso do que ele às garantias trabalhistas, raramente ocupa postos de chefia e segue sendo segregada em  “guetos” ocupacionais (..) O caráter complementar e secundário da atividade feminina na esfera produtiva é que permite e legitima a condição discriminatória que a mulher detém do mercado de trabalho. A inexistência de infra-estrutura de apoio como creches para todas as famílias e não só para as mulheres que trabalham fora, reserva às esposas e mães o papel dos responsáveis únicas pelo bem-estar do grupo familiar.”
A família continua sendo a maior preocupação da mulher, sendo muitas vezes a razão pela qual ela se insere no mercado de trabalho. Segundo, ABRAMO (2000, p.132) “vivemos numa sociedade machista e patriarcal, a qual tem uma imagem da mulher associada ao âmbito privado (doméstico) que se opõe à imagem de mulher trabalhadora (definida no âmbito das relações de mercado e do processo de trabalho).”
O trabalho doméstico que a mulher realiza como fazer a comida, lavar a roupa, cuidar dos filhos não é considerado como “trabalho”. Ela simplesmente realiza tarefas domésticas para fazer juz ao seu papel de mulher, enquanto, como diz ABRAMO(2000, p.120) “a figura do trabalhador qualificado, estável, bem-remunerado, polivalente e participativo está associada a uma imagem masculina”. A mesma autora caracteriza o mercado de trabalho como excludente e isto pode ser identificado através nos seguintes aspectos: a segregação ocupacional da mulher que se reproduz; o salário das mulheres, em que pese o melhor nível de escolarização, ainda são muito inferiores ao dos homens, e essa diferença aumenta, quanto maior é o nível educacional; a taxa de desemprego das mulheres continua sendo significativamente superior à dos homens e o aumento da presença feminina nas ocupações precárias. Como se pode perceber, as mulheres ainda enfrentam muitas barreiras e limitações para inserir-se no mercado de trabalho, em especial no mundo industrial, que continua sendo visto como basicamente masculino (um “território de homens” na expressão de OLIVEIRA, 1991). 
Janete diz, articulando trabalho e gênero nos seus processos desumanizadores e humanizadores...
“É, de doméstica eu acho que enjoei, não sei.  De doméstica, de ficar tantos anos dentro de uma cozinha, não tinha férias, não tinha nada. No final de ano [eles] iam para as praias, eu tava sempre junto. Eu já não tinha pai nem mãe pra mim tirar minhas férias, ir para casa, descansar. Então era direito e na firma chegava no fim de ano eu tinha férias, descansava.”
Preparando-nos para entender melhor nossos dados e sujeitos
	Neste momento vamos nos ater a ensaiar algumas reflexões que contribuam para direcionar a análise do conjunto do material da pesquisa.
No conjunto de saberes das mulheres pode-se perceber o caráter formador e deformador das experiências prévias de trabalho. Isso indica a necessária atenção para uma vigilância de leitura e escuta com rigor teórico na análise das outras entrevistas, e mesmo um retorno às falas de Carla e Janete, para compreender os saberes prévios que trazem para os empreendimentos para estabelecer relações com os entreves e possibilidades vividos no cotidiano dos mesmos. A análise das entrevistas indica, então, que as mulheres trazem marcas múltiplas sobre o significado do trabalho, das relações de trabalho e do conteúdo do trabalho que vão entrar em cena na constituição desses espaços. No entanto, o novo contexto, vai promover uma ressignificação em função do “aqui e agora”, dos desafios que serão colocados na implementação dos empreendimentos. 
Os múltiplos aprendizados ocorridos nos movimentos específicos em que as mulheres estiveram envolvidas, associados em grande medida a processos instituintes, ao serem trazidos para a cooperativa podem ou não estar sendo potencializados. O contexto  das cooperativas vai provocar a emergência de outras [velhas] lógicas oriundas do já instituído socialmente: lógicas masculinas de trabalho, de mercado, outras diretamente associadas com o modo de promover as riquezas nas nossas sociedades.
Olhar para a experiência das mulheres sob o enfoque de gênero, portanto relacional e cultural, é significativo para analisar trajetórias percorridas para a constituição e realização das e de cooperativas. A inserção que as mulheres têm nesses empreendimentos significa exatamente o quê? Estariam as mulheres numa condição ou não de subalternidade – na gestão, no perfil de produção que realizam - através no envolvimento em tais empreendimentos? Que diferenciação de processos de humanização e desumanização podem ser estabelecidos quando comparamos trajetórias de homens e de mulheres? Que consciência tem as mulheres do valor econômico, político e cultural de todo saber acumulado que possuem em termos de conteúdo de seu trabalho, que vem sendo apropriado nos processos gerais de movimentação das formas gerais de produção e reprodução da sociedade, incluindo os próprios empreendimentos de economia solidária? 
Parece-nos que este passado e presente precisam ter espaços específicos para serem digeridos e serem conscientemente ressignificados. As próprias categorias mais teóricas aqui indicadas: trabalho como princípio educativo; movimento como princípio educativo e gênero contribuem tanto para conhecer as trajetórias pregressas e atuais dos e das envolvidas como para contribuir na análise e formatação de propostas educativas dirigidas a esses grupos. Essa perspectiva nos ajudará a olhar melhor, de forma mais analítica, o curso de gestão e planejamento promovido pela organização sindical envolvida com os grupos dos empreendimentos que estamos pesquisando.
Há que identificar, para potencializar, as experiências prévias e atuias em movimentos sociais. As análises sobre os amplos processos de produção e reprodução da existência, especialmente a atuação em movimentos dos mais diferentes tipos, como radicalmente humanizadores e desumanizadores, são muito pertinentes para podermos compreender nosso objeto e sujeitos de pesquisa.
Esta análise exploratória indica também a necessidade de se construir um entendimento mais profundo a respeito do lugar – espaço e tempo – em que os saberes das mulheres vão se produzindo. Por um lado, compreender a relação entre eles e as instituições mais permanentes da sociedade em geral: a família, a escola, as instituições sindicais, a Igreja, o Estado e as Empresas capitalistas. Isto é,  se de um lado o “novo” ou o “alternativo” dos empreendimentos de motivação solidária estão em associação direta com os movimentos instituintes – mulheres, moradia, comunidades de base, entre outros - estão também, ao mesmo tempo, em relação direta com tais instituições mais permanentes, com todos os seus valores e cultura. Essas são algumas reflexões a direcionar a continuidade da análise dos dados.
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