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Resumo 

A partir da experiência na Incubadora de Economia 
Solidária (IESol/UEPG), durante o período de março a 
dezembro do ano de 2018, observou-se que a 
participação das mulheres nos Empreendimentos 
Econômicos Solidários (EES) se intensificou, não só 
como trabalhadoras mas também ocupando as funções 
da diretoria e presidência dos empreendimentos. Esta 
autonomia que as mulheres vêm conquistando no campo 
da economia solidária fortalece a união entre elas, o que 
pode levar a considerar a presença da sororidade, que 
perpassa a compreensão sobre a união feminina como 
elemento fundamental para superar as opressões 
sofridas pelas mulheres. Portanto, esta pesquisa, buscou 
compreender a relação que a sororidade tem com a 
economia solidária e identificar como a sororidade está 
presente nos empreendimentos da IESol. Para a coleta 
de dados realizou-se a observação participante em três 
empreendimentos vinculados à IESol, bem como revisão 
bibliográfica e pesquisa documental.  

Introdução  

A presente pesquisa teve por objetivo 
compreender a relação entre o conceito sororidade e a 
economia solidária, a partir dos Empreendimentos 
Econômicos Solidários (EES) incubados pela Incubadora 
de Empreendimentos Solidários da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (IESol/UEPG). 

Como um dos objetivos específicos e 
fundamental para compreensão final traçou-se a 
trajetória histórica da economia solidária e as condições 
de permanência das mulheres na mesma. Cabe destacar 
que compreender a economia solidária é essencial para 
estabelecer uma relação com a sororidade e com as 
questões de gênero que se expressam na 
contemporaneidade  

Material e Métodos 

Primeiramente, buscou-se conceituar a 
categoria sororidade a fim de compreender quais são os 
elementos que demonstram existir sororidade entre as 
mulheres. Posteriormente, através de observações e 
análise documental, identificar tais elementos nos 
referidos EES, sendo, este um dos objetivos específicos 
atingido com por esta pesquisa. 

Para tanto, delimitou o estudo a três EES, a 
Associação de Reciclagem Rei do Pet (ARREP), 
Associação de Feirantes de Economia Solidária (AFESol) 
e o EES Luau Terra, sendo que apenas a AFESol 
mantém a incubação, enquanto a ARREP e o Luau Terra 
foram desligados. Contudo, continuaram fazendo parte  
 
 

 
da pesquisa, pois considerou-se que no período em que 
estiveram incubados demonstraram elementos de  
sororidade. Para a escolha destes empreendimentos 
definiu-se como critérios: 1) EES com maior número de 
membros mulheres; 2) EES localizados no espaço 
urbano da cidade. 

Resultados e Discussão 

Com base nos dados obtidos através da 

pesquisa documental para algumas mulheres o ingresso 

na economia solidário se expressou como uma “única 

alternativa”, enquanto para outras foi uma opção, 

contudo a permanência destas na economia solidária 

está pautada nas condições que ela fornece à essas 

mulheres, seja por aspectos objetivos como a 

flexibilização da carga horária de trabalho, como por 

aspectos subjetivos tais como a amizade construída, o 

sentimento de pertencimento, a oportunidade de acesso 

ao conhecimento, dentre outros.  

Conclusões 

Considerando todo o aporte teórico 

apresentado, os dados obtidos nos permitem afirmar que 

existem elementos da sororidade nos EES, ainda que 

não seja totalmente possível afirmar que existe a 

sororidade na economia solidária, pois este estudo se 

baseou em um recorte de um determinado espaço e 

tempo e para tal afirmação é necessário, estudos mais 

aprofundados sobre a temática o que corrobora uma 

possível continuação desta pesquisa e de outras 

pesquisadas relacionadas à temática. 
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