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 Não há qualquer dúvida de que, historicamente, a balança desequilibrada de gênero 

sempre pesou para o lado feminino. De acordo com Engels (1984) o fenômeno do processo de 

formação da sociedade, no qual as atribuições distintivas de tarefas refletiam diretamente em 

um tratamento desigual a quem as realiza, foi o principal fator para a desigualdade de gênero 

que persiste até os dias de hoje.  

 Frente a esta conjuntura, não é à toa – tampouco correto – que ocorram inúmeras 

violações às mulheres no que diz respeito aos seus interesses, direitos e a sua própria dignidade. 

É certo que, com o passar dos tempos, este cenário vem sofrendo inúmeras transformações 

visando aproximar as realidades entre homens e mulheres, mas é possível dizer que muitas delas 

não saíram do âmbito formal. 

 No Brasil a “lei fundamental da sociedade” foi estabelecida pelo Codigo Civil Brasileiro 

de 1916 no artigo 233  que diz “O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce 

com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos.” (BRASIL,1916) .Esse 

artigo só foi extinto com o novo Codigo Civil Brasileiro em 2002. 

 Nota-se a influencia histórica da desigualdade nos dias hoje por meio dos graficos 

abaixo que mostram o número de familias chefiadas por sexo e a quantidade de mulheres 

economicamente ativas. 
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Gráfico 01 - Número de Chefes de Fámilias ou Domicilios por sexo no periodo de 2001-2009. 

Fonte: IBGE. 

Gráfico 02 - Número de Mulheres economicamente ativas no periodo de 2001 a 2011. 

 

Fonta: IBGE. 

 

Ante a análise situacional, na qual restou evidente que o cerne da problemática envolve 

em grande parte o âmbito econômico, demonstra-se que é também por este caminho que se deve 

buscar mecanismos em prol da emancipação feminina e em detrimento de tamanha 

vulnerabilidade. A própria geração de renda, portanto, atrelada a outros fatores jurídicos, 

políticos e sociais, são plenamente capazes de tornar as conquistas femininas obtidas de forma 

mais palpável e real. 

Artesanato como Ferramenta de Empoderamento 

 O fortalecimento da figura feminina por meio da confecção de produtos artesanais já é 

uma realidade no Centro de Reeducação Feminina de Ananindeua, Região Metropolitana de 

Belém, Pará. Fundada em 2014, a COOSTAFE7 é a primeira cooperativa exclusiva para 

mulheres presidiárias, a qual atua na capacitação através de oficinas que permitam a produção 
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e comercialização dos produtos, que incluem roupas, tapeçarias, entre outros. O referido projeto 

já integrou mais de 100 mulheres e, no mesmo ano, ganhou o Prêmio Innovare, uma das maiores 

honrarias da justiça brasileira (GONÇALVES, 2017). 

 Outro aspecto interessante de ser ressaltado é a produção de vassouras de garrafas PET 

dentro do COOSTAFE, o qual, além do caráter socioeconômico, também promove a 

conscientização ambiental acerca da reciclagem de produtos que normalmente são descartados 

no dia-a-dia.  

 Não tão raramente observa-se projetos que promovem empoderamento de comunidades 

femininas e ao mesmo tempo difundem valores ambientais. Outro exemplo de projeto deste 

tipo é um projeto financiado pela Odebrecht, desenvolvido para o público feminino da cidade 

de Santa Gertrudes, São Paulo, o qual  por meio de oficinas de Ecodesign que promovem a 

reutilização de lonas vinílicas (banners) para  a produção de bolsas, carteiras, entre outros, e 

consequente geração de renda para o público-alvo (ODEBRECHT,2017).   

Considerações finais 

  

 Diante do exposto, pode se observar que projetos que promovem a ação empreendedora 

aliada à geração de renda para o público feminino possuem um caráter que vai além de seu 

assistencialismo, revelando-se como fator imperativo para a promoção do equilíbrio na balança 

social dos gêneros. Não somente isso, há ainda a necessidade de políticas de incentivo, 

juntamente com a conscientização da população sobre a situação do referido público-alvo 

acerca do surgimento e perdure dessa herança histórica maléfica. 

 No geral, conclui-se pelo bom desempenho dos projetos em suas respectivas 

comunidades no que se refere ao empoderamento das mesmas. Paralelamente, é possível 

observar a crescente tendência ecológica aliada ao empreendedorismo empresarial, e é visível 

a viabilidade do empoderamento do público feminino caminhar junto à sustentabilidade em prol 

de uma sociedade mais igualitária. 
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