DEFESA DE DISSERTAÇÃO
DISCENTE: Mônica Vilaça da Silva
DATA: 13 /02/2019
HORA: 14h
LOCAL: Sala 507 do CCHLA
TÍTULO: O TRABALHO DAS MULHERES NA REDE DE PRODUTORAS DO PAJEÚ:
CUIDADOS E ECONOMIA FEMINISTA EM PRÁTICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
RESUMO: Esta dissertação desenvolve-se a partir da experiência de trabalho das
mulheres organizadas em grupos produtivos na Rede de Mulheres Produtoras do
Pajeú, localizada no Sertão do Pajeú em Pernambuco, apresentando uma
problematização dos valores e sentidos morais e éticos mobilizados por mulheres em
suas práticas de trabalho. Busco assim refletir sobre as experiências e vivências de
transformação do cotidiano, a partir da organização do trabalho e dos aprendizados
mobilizadas pelas mulheres. A transformação aqui discutida compartilha alterações de
normas e valores, de dinâmicas de convivência e organização, e dos sentidos dos
trabalhos realizados pelas mulheres. As orientações metodológicas que guiaram o
desenvolvimento da pesquisa buscaram dialogar com o fato da experiência ser
composta apenas por mulheres, considerando sua opção de trabalho e organização
econômica, além dos diferentes tempos de organização e constituição dos grupos de
trabalhos das mulheres. Partindo destas observações discuto a operacionalização da
pesquisa a partir de métodos e ferramentas que dialogam com referências da
epistemologia feminista e da educação popular. Para desenvolver esta reflexão
discuto três dimensões na análise, a primeira aborda as políticas públicas e as
respostas organizativas das mulheres no sertão do Pajeú, refletindo o surgimento dos
grupos de trabalho das mulheres em resposta a políticas públicas federais, estaduais e
municipais, e ações de organizações não governamentais desenvolvidas em períodos
diferentes em seu território. Uma segunda dimensão abordará as compreensões
construídas pelas mulheres sobre trabalho, que atividades definem e compreendem
como trabalho, e as estratégias e etapas de produção e gestão do trabalho realizados
coletivamente pelos grupos. Por fim discuto os aprendizados particulares e coletivos
decorrentes do trabalho realizado nos grupos produtivos, e como estes aprendizados
também envolvem a elaboração de definições quanto aos princípios políticos dos
grupos, como ocorre com sua definição por um feminismo popular, e de definições
organizativas maturadas por sua experiência cotidiana como ocorre em sua escolha
pela organização em Rede.
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