


Organização Internacional do Trabalho – OIT vêm tratando dos problemas de 
gênero. 

O objetivo é diminuir as situações de desigualdades entre homens e 
mulheres, identificar os pontos que tornam a mulher prejudicada em 
relação ao acesso  permanência  condições de trabalho  remuneração e relação ao acesso, permanência, condições de trabalho, remuneração e 
participação nos espaços de poder

Nestes debates, as cooperativas são apontadas como formas econômicas 
com maiores condições de superação destes problemas de gênero.



Na ACI, desde 1995, destacou que o cooperativismo é uma associação de pessoas que 
não discrimina gênero  classe social  etnia  política ou religião  não discrimina gênero, classe social, etnia, política ou religião. 

Em 1997 a entidade elegeu seu primeiro presidente não europeu, o brasileiro e ex-
ministro Roberto Rodrigues, e este estabeleceu normas para alcançar a equidade de 
gênero na entidade  Entre suas prioridades  incentivou a participação das mulheres e gênero na entidade. Entre suas prioridades, incentivou a participação das mulheres e 
jovens nas cooperativas como uma política de garantia para o futuro do sistema. 

Em 2000, a ACI definiu um plano estratégico para a Promoção da Igualdade de 
Gênero, sobretudo nas instâncias decisórias, recomendando a avaliação de recursos G , , ç
orçamentários para incentivar o alcance deste objetivo; indicações no nível 
legislativo para ampliar a participação das mulheres e incentivo em todos os 
níveis para atingir uma participação paritária nos encontros regionais e globais.

Os registros da instituição mostraram um aumento de 25% de membros, mulheres 
eleitas no Conselho de Administração da entidade em todas as regiões da ACI. Estas, 
desenvolveram um trabalho junto à Sra. Dame Pauline Green, na época vice-
presidente da região européia e atual presidente da ACI (eleição de 2009)   Primeira presidente da região européia e atual presidente da ACI (eleição de 2009).  Primeira 
mulher na história da ACI a chegar ao cargo de presidente da entidade.



Cooperativa Tupambaé
Encontro das educacionais fluminenses
I Seminário de Mulheres do Rio de Janeiro – Mudando a 

pele do Mundo – Mulheres Cooperativistas em ação – A 
hora é essa!















Maria Thereza Rosália Teixeira Mendes, conhecida carinhosamente como Dona Terezita -
nasceu em 22 de agosto de 1924, formou-se em Serviço Social, pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1950, cujo trabalho de conclusão foi sobre 
o cooperativismo. 

Em 1960, criou a primeira cooperativa de crédito mútuo do Brasil, denominada Cooperativa
dos Colaboradores da CNBB-PAX   Em 1961  com mais 3 cooperativas foi crida a FELEME-dos Colaboradores da CNBB-PAX,  Em 1961, com mais 3 cooperativas foi crida a FELEME-
Federação Leste-Meridional das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo. Responsável 
pela expansão das cooperativas de crédito mútuo  carioca.

Em 1982, Dona Terezita com a Dona Alzira Silva e Souza, presidente da CECREMEF-
Cooperativa dos Empregados de Furnas e mais 4 cooperativas criam a CECRERJ - Central 
de Cooperativas de Economia e Crédito do Estado do Rio de Janeiro. Em 1984 tornaram-
se a primeira a primeira central de crédito do Brasil.











Divisão do trabalho doméstico –

Nas relações de trabalho no sistema  OCB/Sescoop não há diferença salarial, 
mas as mulheres, além das horas de trabalho no sistema, realizam 
muitas horas de trabalho em casa e algumas estudam, chegando ao se muitas horas de trabalho em casa e algumas estudam, chegando ao se 
chama de tripla carga de trabalho. 

Nas cooperativas ainda não foi possível saber se há diferenças de 
remuneração entre cooperados e cooperadas  bem como seu quadro de remuneração entre cooperados e cooperadas, bem como seu quadro de 
empregados. 

As estatísticas mostram que as mulheres continuam ganhando menos  30% 
que os homens e nas atividades de menor remuneração estão as que os homens e nas atividades de menor remuneração estão as 
mulheres negras ( Pnad/IBGE/2012).



Educação e Formação Profissional –ç ç
A cultura ainda incentiva que as meninas brinquem de casinha, bonecas,

modelos e os meninos de carrinhos, botões e guerras.

Há um incentivo para que as mulheres estudem menos e se envolvam emHá um incentivo para que as mulheres estudem menos e se envolvam em
carreiras assistencialistas, com baixa remuneração e os homens procurem
as atividades e profissões mais bem remuneradas como construção civil,
ciências e matemáticasciências e matemáticas.

Mudanças estão sendo sentidas, os homens estão com menos anos de
escolaridade, mas as mulheres precisam ocupar escolas de formação
para o trabalho nas áreas da economia tecnologia e ciências áreaspara o trabalho nas áreas da economia, tecnologia e ciências, áreas
historicamente bem remuneradas.



Saúde e sexualidade –
A maior causa de morte entre as mulheres brasileiras ocorre por interrupção 

de gravidez clandestinamente e falta de assistência correta na rede 
pública. Quando conseguem chegar aos hospitais e se diagnostica interrupção 
de gestação as mulheres não são bem atendidas (Min. Saúde, 2011). 

A maioria das mulheres de classe média, baixa, pobre e abaixo da linha da 
miséria, não conseguem fazer exames preventivos ( Min. Saúde, 2011). No 
Rio de Janeiro há uma lei que garante às mulheres a liberação da carga 
horária de trabalho de um dia do ano para a realização dos exames.p ç

A política de planejamento familiar é focada na mulher, com longas filas para 
colocação de DIU ou ligadura de trompas. Não há políticas de incentivo aos 
homens para uso da camisinha e vasectomia (Min. Saúde, 2011).

O ú  d  d ú i  d  i lê i  d é ti  i t f il  l t  O número de denúncias de violências domésticas, intrafamilar e sexual aumento 
em 20% (SNDH/SPM, 2012). As situações de violências domésticas impactam 
o desenvolvimento da família como um todo e atingem mulheres, crianças, 
idosos, deficientes e pessoas negras na maioria das vezes.



Assistência social-
Fenômeno da feminilização da pobreza;
Falta de creches, escolas em tempo integral, serviços de saúde, lazer e 

transporte públicos eficientes e suficientes ( SPM  2011)transporte públicos eficientes e suficientes ( SPM, 2011).

Participação nos espaços de poder-
Nos partidos políticos, sistema judiciário, legislativo e executivo há menos 

de 30% de mulheres em cargos de poder. Estes espaços foram 
conquistados com muita luta e mudanças em leis exigindo a 
participação de pelo menos um terço de mulheres em cada nível.



Sugestão do grupo no nível empregatício;
Pensar a perspectiva de gênero em termos de avaliação do plano de cargos e salários:
Incluir ajuda de custo para o cuidado com os filhos, uma espécie de auxílio babá, creche ou 

pré escola;
Opção para adoção de pra o de 6 meses para a licença maternidade  considerando a Opção para adoção de prazo de 6 meses para a licença maternidade, considerando a 

importância do período de amamentação;
Criar espaços para trocas e estudos de matérias veiculadas nas revistas/sites sobre a 

situação das mulheres e sobre histórias de mulheres cooperativistas;
Sugestão do grupo no nível do atendimento para as cooperativas:
Implementação de programas de educação cooperativa sobre cultura participativa;
Campanhas de esclarecimento e conscientização sobre os direitos das mulheres, suas 

ibilid d   ipossibilidades e conquistas;
Incentivos para a participação e organização de eventos com temas sobre igualdade e 

cooperação.



O grupo fez uma autocrítica quanto ao processo educativo do homem na 
sociedade machista e se comprometeu em prestar mais atenção nas 
possibilidades de uma educação para a igualdade de gênero em seu possibilidades de uma educação para a igualdade de gênero em seu 
cotidiano.

Trabalhar com os homens para uma  responsabilzação do homem com a 
manutenção do cotidianomanutenção do cotidiano.



Em relação ao sistema OCB/Sesccop há um mapeamento da participação das pessoas 
levantando dados de renda  gênero  etnia e geração  mas quanto as outras categorias levantando dados de renda, gênero, etnia e geração, mas quanto as outras categorias 
como formação, participação em reuniões e assembléias, programas de apoio para 
crianças durante as atividades da cooperativa, campanhas pró igualdade de gênero e 
etnia não houve nenhuma proposta de ação. Este mapeamento ainda não foi 
interpretado do ponto de vista da autonomia cultural e não há uma política para 
i ti   ti   i ti   ti i ã  d   d    incentivar as cooperativas a incentivar a participação dos cursos pensando na presença 
equilibrada da diversidade dos cooperados. 

Quanto à cultura, comunicação e mídia o grupo aponta a necessidade de um fórum interno 
para tratar deste aspecto, pois ainda há muita controversa nas diretrizes e escolhas de 
imagens para as peças de comunicação e não há um compromisso com a perspectiva de imagens para as peças de comunicação e não há um compromisso com a perspectiva de 
gênero. 

Palestras abordando
1 - O contexto da mulher a partir do valor fundante da constituição Brasileira de Dignidade 

da pessoa h mana garantindo o e ercício dos direitos f ndamentais como a ig aldade  da pessoa humana garantindo o exercício dos direitos fundamentais como a igualdade, 
liberdade e cidadania.

2- O Estado democrático de direitos e as ações afirmativas volatadas para as minorias 
hipossuficientes;

3 A l ã  d  l i  d d   E  d  M lh  d  1962 é  l i M i  d  P h3- A evolução das leis desde o Estatuto da Mulher de 1962 até a lei Maria da Penha.



Na dimensão pessoal as participantes enfatizaram a necessidade das mulheres se 
auto conhecerem para conquistarem condições de compreender e cuidar do 
corpo em termos uma vida sexual saudável, prevenção de DSTs/HIV/AIDS, 
planejamento familiar, diversidade de orientação sexual. Do mesmo modo é 
preciso ampliar seus conhecimentos em todas as áreas da cidadania para preciso ampliar seus conhecimentos em todas as áreas da cidadania para 
evitar e saber lidar com as violções de direitos( violência doméstica, 
institucional, divórcio, alimentos, guarda...)

Apontaram a necessidade de cursos nestas áreas e sobre as as situações de 
édi  l  l  b   di    d  i ã  d  assédio moral e sexual, bem como atendimento nos casos de interrupção de 

gestação.
Em termos de relação empregatícia ou de atendimento às cooperativas não há 

trabalho  nem pesquisas relatadas ou executadas  sendo proposta um diretriz trabalho, nem pesquisas relatadas ou executadas, sendo proposta um diretriz 
para campanhas de enfrentamento à violêncis nas cooperativas, incluindo 
informações sobre os encaminhamentos e rede assitência à mulher em seu 
entorno



A contradição gritante e muito comum de se ouvir de mulheres é a rejeição ç g j ç
à participação nos espaços de decisão. 

Muitas associam esta participação a mais trabalho em um dia-a-dia 
exaustivo, mais brigas para se fazer respeitar e dificuldades em exaustivo, mais brigas para se fazer respeitar e dificuldades em 
participar dos jogos de poder políticos, cuja imagem no senso comum 
está associada a mentiras, falcatruas e outros adjetivos negativos, que 
desacreditam a seriedade nas relações entre os políticos, os partidos e o ç p , p
empresariado



Conhecemos mulheres que ainda não conseguem conversar com seus q g
parceiros sobre o orçamento financeiro da casa; 

mulheres que se consideram sem condições de mexer com dinheiro, fazer 
cálculos envolvendo cifras e que entregam seu dinheiro para os homens cálculos envolvendo cifras e que entregam seu dinheiro para os homens 
administrar. 

No nível do planejamento familiar, muitos casais não conversam sobre os 
filhos que desejam e como evitar a gravidez  como se esta decisão fosse filhos que desejam e como evitar a gravidez, como se esta decisão fosse 
da mulher sozinha, as dificuldades para o uso dos preservativos e o 
número ínfimo de vasectomias mostram esta situação. 

Enfim  existem mulheres que não participam de decisões básicas no Enfim, existem mulheres que não participam de decisões básicas no 
cotidiano de suas próprias famílias. 



O movimento das mulheres apontou como princípio fundamental para a 
conquista da igualdade de participação nos espaços de poder a questão conquista da igualdade de participação nos espaços de poder a questão 
educacional.

As mulheres precisam se escolarizar, se sentir em condições de escolher outras As mulheres precisam se escolarizar, se sentir em condições de escolher outras 
carreiras para além das clássicas que envolvam os cuidados e a educação.

Assumir a construção de uma carreira ou desenvolver um trabalho e administrar 
 h   l   i  li d  á d i i ã  i   seus ganhos; se envolver nas carreiras ligadas á administração, economia e 

ciências matemáticas, conquistar auto-confiança em sua capacidade cognitiva 
para outras vocações e habilidades. 

Os estudos neurológicos já comprovaram que não há superioridade Os estudos neurológicos já comprovaram que não há superioridade 
masculina nestas áreas, o que havia era impedimento para a 
participação feminina, conseqüentemente dificuldades de acesso 
e identificação para as mulheres construírem em suas 

bj ti id d  t  ibilid dsubjetividades estas possibilidades.



Ações de gênero devem ser planejadas, realizadas por equipe responsável, 
garantindo 

formação continuada sobre a temática,
articulações com o movimento de mulheres, sobretudo no nível nacional, com a 

S  d  lí   lh  SSecretaria de Políticas para Mulheres – SPM.
Sendo a OCB parceira destas políticas no âmbito do cooperativismo, 
difundindo as mesmas pelas unidades estaduais através da construção de um 

P  N i l d  Gê   i id d  d  õ  Programa Nacional de Gênero com continuidade de ações. 

A transformação de uma cultura é um processo de 
longo prazo  exige uma política dentro de um longo prazo, exige uma política dentro de um 
planejamento estratégico de médio e longo prazo.



Construir um Programa Nacional de Gênero no cooperativismo a partir de g p p
uma metodologia participativa, honrando a natureza dos princípios do 
cooperativismo e inspirado na organização do movimento de mulheres. 

Propomos um processo de Conferências de Gênero  Cooperativista planejado Propomos um processo de Conferências de Gênero  Cooperativista planejado 
com assessoria da SPM e organizada pelos estados, regiões e nível 
nacional construindo uma avaliação da situação da mulher nas 
cooperativas e entidades representativas como os sindicatos e unidades p p
estaduais, definindo articulções entre princípios, linhas de ação e 
estratégias possíveis para a conquista da igualdade de gênero no 
cooperativismo. 

A partir deste trabalho seria montado o desdobramento da Política de 
Gênero no cooperativismo, no caso, OCB.



Como parte da construção desta política é necessária a sensibilização do p ç p ç
sistema, predominantemente masculino nos espaços de poder. 

Para isso sugerimos uma campanha de comunicação em todas as peças 
publicitárias do sistema em nível nacional e estadual apresentando publicitárias do sistema em nível nacional e estadual apresentando 
questões de gênero que já estão dadas na sociedade, tais como:

o número de mulheres no mercado de trabalho, no mercado consumidor, 
nas atividades por ramos e a importância de comunicação com elas para nas atividades por ramos e a importância de comunicação com elas para 
o desenvolvimento do cooperativismo e as melhorias na sociedade.



Incluir como prioridade na Política de Gênero Cooperativista um prazo de três gestões para o 
aumento da participação de no mínimo 30% de mulheres nos conselhos diretores de todos os aumento da participação de no mínimo 30% de mulheres nos conselhos diretores de todos os 
níveis de trabalho do cooperativismo. 

É fundamental romper com a imagem de excepcionalidade da participação da mulher, sobretudo à 
mulher negra no sistema e, pelo contrário, criar dispositivos que facilitem sua participação, os 
quais serão estabelecidos pelas próprias mulheres nas Conferências. Podem ser dispositivos de:

apoio no cuidado de crianças pequenas e a sugestão pode se relacionar à contratação de uma 
babá ou educadora para se responsabilizar pelas crianças durante os horários de reunião na 
cooperativa. 

Não sabemos as necessidades objetivas em cada Não sabemos as necessidades objetivas em cada 
região, mas é preciso assegurar condições de 
participação da mulher como sujeito de direitos 
políticos iguais aos dos homens e construir esta políticos iguais aos dos homens e construir esta 
cultura cooperativista



Pesquisa - levantamento de dados sobre gênero e equidade racial no cooperativismo, sendo 
fundamental conhecer a realidade das mulheres e homens brancos e não brancos que fundamental conhecer a realidade das mulheres e homens brancos e não brancos que 
atuam no sistema. Partindo desta pesquisa seria possível planejar melhor a Política de 
Gênero e acompanhar os resultados de seus programas.

Incentivar a produção de conhecimento sobre Gênero no cooperativismo lançando linhas de 
publicações virtuais de experiências bem sucedidas na perspectiva de gênero e equidade publicações virtuais de experiências bem sucedidas na perspectiva de gênero e equidade 
racial tanto nas cooperativas como nas federações e sindicatos. Programa de construção 
da memória feminina no cooperativismo, organizando e divulgando a história das 
mulheres que contribuíram significativamente para os avanços no cooperativismo.

Criar um selo de Igualdade de Gênero para as cooperativas e entidades representativas que 
estejam trabalhando na perspectiva da igualdade de gênero e equidade racial, 
aumentando a participação das mulheres brancas e não brancas nos conselhos, 
divulgando serviços de apoio á mulher como o Disque 180, entre outras ações.

Criar uma linha de cursos e eventos de formação cooperativa sobre a história do 
movimento de gênero, direitos das mulheres e encontros com os movimentos 
organizados de mulheres nos municípios, estados e no nível nacional.



Acreditamos que com o compromisso da ACI/OCB e a participação das q p p p ç
mulheres cooperativistas os avanços serão mais rápidos do que supomos 
no sistema e poderemos nos orgulhar do cooperativismo cumprindo sua 
função de inclusão social, honrando seus princípios de igualdade e sendo 
reconhecido na sociedade por um trabalho consistente e articulado com 
uma das questões mais urgentes da sociedade brasileira – a conquista da 
igualdade de direitos, sobretudo, a participação da mulher nos espaços 
de decisão.



OBRIGADA!!
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