Projeto Especial de Formação de Formadores para Participação
das Mulheres no Mundo do Trabalho (2005/2007)
Projeto realizado sob a coordenação da Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos sobre
Mulher e Relações de Gênero REDOR , com recursos do Ministério do Trabalho e Emprego MTE,
através do Departamento de Qualificação DEQ da Secretaria de Políticas Públicas e Emprego
SPPE, com o propósito de criar estratégias de qualificação social e profissional de mulheres
trabalhadoras urbanas e rurais, com ênfase na perspectiva de gênero.

Objetivos:
• Construir uma nova pedagogia para a qualificação crítica de sujeitos trabalhadores/as urbanos e
rurais atuantes, com capacidade de intervir criativamente no mundo do trabalho e nos processos de
desenvolvimento, bem como, na construção de sua cidadania
• Criação de estratégias de qualificação social e profissional de mulheres trabalhadoras urbanas e
rurais, com ênfase na perspectiva de gênero.
O projeto consiste na produção e validação de duas propostas metodológicas que se configuram
em sub projetos:

Sub-projeto Formação de Formadores em Gênero
para Trabalhadoras do Setor de Comércio
Desenvolvido simultaneamente em Salvador, Recife e Fortaleza através do compartilhamento de
três experiências de cursos piloto para trabalhadoras do setor do comércio na perspectiva de
contribuir para um maior conhecimento e qualificação de comerciarias, bem como elaborar
metodologias específicas para a capacitação dessas trabalhadoras. Além do NEIM, este subprojeto conta com a participação do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher NUPEM
(UFRPe) e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero, Idade e Família NEGIF (UFCe)
responsáveis pelas ações do projetos em Recife e Fortaleza respectivamente.

Principais atividades:
• Curso de Formação de Formadores em Gênero para Trabalhadoras do Setor Comércio com
uma carga horária de 100 horas/aulas

Publicação:
• Caderno de textos Gênero e Trabalho. Manual de textos base para os
cursos de formação. Organizado por Iole Vanin e Terezinha Gonçalves

Entidades Parceiras:
Departamento de Mulheres Sindicato dos Comerciários de Salvador
Secretaria de Políticas Para as Mulheres de Lauro de Freitas
Secretaria de Políticas para Mulheres de Camaçari
Superintendência de Políticas para Mulheres de Salvador

Sub-projeto Capacitação para Participação das Mulheres no Desenvolvimento
Sustentável da Agricultura Familiar
Compreende a produção e validação da metodologia análise-diagnóstico dos Sistemas de
Atividades, sob a perspectiva de Gênero e Gerações, uma experiência inovadora no meio rural,
que tem como principal referência o Método análise-diagnóstico de Sistemas Agrários
(desenvolvido no Instituto Nacional Agronômico Paris-Grignon, França). A inovação proposta,
consiste em se considerar os sistemas de atividades da agricultura familiar (atividades agrícolas
e não-agrícolas), articulando as categorias de gênero e gerações, com ênfase nas relações
intergeracionais no âmbito familiar, comunitário e territorial.
Essa proposta metodológica está sendo desenvolvida pelo NEIM em assentamentos rurais do
Estado da Bahia, Sergipe e Alagoas, em conjunto com lideranças, famílias e mulheres
assentadas, além de técnicos de organizações governamentais, não governamentais e
movimentos sociais.

Principais atividades:
• Reuniões Municipais e locais (assentamentos) com técnicos e lideranças para apresentação
da proposta de validação metodológica nos três Estados;
• Oficina de Capacitação em Serviço para Multiplicadores em Análise Diagnóstico de Sistemas
de Atividades, sob o enfoque de gênero para técnicos, lideranças de associações, sindicatos,
movimentos sociais, famílias e mulheres trabalhadoras rurais assentadas.
Carga Horária: 50 h em cada Estado
• Oficina de Sistematização e Publicização da Metodologia Análise Diagnóstico de Sistemas de
Atividades, sob o Enfoque de Gênero para técnicos, lideranças de associações, sindicatos,
movimentos sociais, famílias e mulheres trabalhadoras rurais assentadas . Carga Horária: 40 h
em cada Estado trabalhado
• Seminários estaduais para Socialização e Divulgação da metodologia Análise Diagnóstico de
Sistemas de Atividades, sob o Enfoque de Gênero, para dirigentes de instituições e órgãos
governamentais, ONGs, Técnicos e lideranças de associações, sindicatos, movimentos sociais,
famílias e mulheres trabalhadoras rurais assentadas Carga horária: 16 h em
cada Estado.

Publicações:
• Manual de orientação metodológica: Análise Diagnóstico de Sistemas de
Atividades, sob o Enfoque de Gênero
• Proposta de capacitação para massificação da metodologia

Entidades Parceiras:
Estado da Bahia:
MST, INCRA, DRT

Estado de Sergipe: MST, INCRA, DRT, FETASE, CÁRITAS, Economia Solidária, Associação
Comunitária de Itaporanga D'ajuda, Organização Solidária de Resgate a Identidade e TrabalhoOUIS
Estado de Alagoas: MST, INCRA, DRT, FETAG, INSTITUTO NATURAGRO, Central de Associações dos
Assentados e Pequenos Agricultores de Alagoas- CEAPA, CPT

Equipe Técnica:
Coordenação geral ( REDOR):
Ana Alice Costa - Coordenação de Pesquisa da REDOR
Rita Margarida Lessa Costa - Secretaria Executiva

Sub-projeto Comerciárias (Salvador)
Terezinha Abgail Gonçalves - Coordenação técnica
Iole Vanin - Coordenação pedagógica

Sub-Projeto Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
Maria de Lourdes Novaes Schefler - coordenação
Eliete Mortimer Jordão - técnica/instrutora
Gustavo Bitencourt Machado - técnico/instrutor
Vitor de Athayde Couto - consultor
Ana Alice Alcântara Costa - consultora

