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integração, de palestras, apresentação de trabalhos científicos, rodas de 
conversas, entrega de prêmios, relatos e apresentações de experiências 
nacionais e internacionais, animados pelas rodas de cultura artísticas, 
gastronômica e de comercialização. 
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Referiu-se, portanto, a um momento de produção, reprodução e de troca de 
experiências e vivências visando a execução de políticas de desenvolvi-
mento e de economia solidária e suas inter-relações com o desenvolvi-
mento dos territórios, destacando a contribuição aos países lusófonos e da 
integração sul-sul.

Além de todo esse debate, evidenciou o papel das universidades públicas 
em relação à contribuição para implantação das políticas de desenvolvi-
mento territorial e economia solidária e sua interseção com o ensino, a 
pesquisa e a extensão. Nesta 1ª edição, o seminário apresentou o lança-
mento da grife Algodão na Flor; 05 painéis integrados; 02 rodas de conver-
sas; 01 clube de trocas; 04 rodas de cultura de comercialização; 02 rodas 
de cultura gastronômica; 04 rodas de arte e cultura com artistas afro-
brasileiros e, ainda, a apresentação de 36 trabalhos científicos, sendo que, 
destes, 16 estarão concorrendo ao prêmio de Melhores Artigos.

A Intesol vem assumindo importante papel no processo de desenvolvi-
mento do território do maciço de Baturité, dando visibilidade à Unilab, 
especialmente no que se refere à interiorização do ensino superior e as suas 
relações com as políticas públicas de desenvolvimento.

O evento contribuiu expressivamente no debate da integração da econo-
mia solidária como importante instrumento para alavancar o desenvolvi-
mento territorial, recolocando o foco da discussão econômica sobre o 
trabalho, a produção, a sustentabilidade e, principalmente, sobre a questão 
da repartição do produto do trabalho agrícola e não agrícola oriundo da 
agricultura familiar camponesa. A partir do apoio aos grupos incubados e 
da relação com as instâncias de participação cidadã do território do maciço 
de Baturité, em relação à esfera econômica da produção, vem contribuindo 
para disseminar um modelo de desenvolvimento social e humano conce-
bido como uma “nova sociedade” que possa unir as múltiplas formas de 
produção com a organização comunitária da vida social e onde os benefí-
cios da expansão econômica sejam apropriados pela maioria.

Em termos estritamente educativos, voltados para a inclusão produtiva, 
quando traz o debate da economia solidária na perspectiva do desenvolvi-
mento territorial, busca apresentá-la como uma alternativa de 

contraposição ao modelo de desenvolvimento capitalista apoiando, espe-
cialmente, as práticas de atividades que o grande capital considera ainda 
pouco rentável, como, por exemplo, a reciclagem, produção artesanal, 
produção, consumo e comercialização de alimentos da agricultura familiar 
e outros.
Apesar de enfatizar na sua intervenção os desafios e limites que devem ser 
enfrentados pelo modelo de desenvolvimento pautado na perspectiva da 
economia solidária, tem clareza que os grupos, empreendimentos, coop-
erativas, unidades de produção familiar e empresas não possuem a capaci-
dade de ofertar produtos e serviços na mesma escala das congêneres capi-
talistas e, consequentemente, permitir uma grande expansão econômica, 
mas defende que os sistemas de comércio justo, de produção autossusten-
tável e de finanças solidárias demonstram claramente que ela distingue o 
fator econômico como um dos determinantes da transformação social no 
processo de desenvolvimento.

Senhores, Senhoras, o desenvolvimento tem sido prioridade nas agendas 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Além de reafir-
marem que a língua portuguesa constitui, entre os respectivos Povos – 
Angola, Brasil, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique 
e Timor Leste, um vínculo histórico e um patrimônio comum, mesmo com 
uma realidade cultural e plurinacional que confere identidade própria a 
cada país, as questões relativas ao desenvolvimento dos territórios têm 
sido debatidas considerando a “integridade territorial e a não-ingerência 
nos assuntos internos de cada Estado, bem como o direito de cada um esta-
belecer as formas do seu próprio desenvolvimento políticos, econômico e 
social. 

No Brasil, o desenvolvimento territorial tem sido assumido pelos 
governantes a partir da conformação de territórios da cidadania e de terri-
tório rurais. No contexto da sociedade civil organizada, a luta caminha 
para que a referida política não se figure apenas como política de governo, 
mas que se consolide como uma política de Estado. O papel mais impor-
tante nesse debate é das representações dos Colegiados Territoriais, instân-
cias de participação cidadã com representação paritária entre os governos 
estaduais e locais e a sociedade civil organizada.
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De acordo com o relatório da Rede Nacional de Colegiados Territoriais 
(2014), no Brasil existem, atualmente, 239 territórios, sendo que 13 destes 
estão situados no estado do Ceará. Os colegiados territoriais se apresentam 
como espaços de construção e debate das políticas públicas de desenvolvi-
mento rural, confirmando a abordagem territorial como elemento de 
destaque da dinâmica nacional e internacional que dialogam com o Plano 
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS), 
descentralizado para as demais esferas governamentais.

O desenvolvimento está nas pautas governamentais enfatizando, dentre 
outros fatores, a produção alimentar em quantidade e qualidade como 
elementos de afirmação social e política da agricultura familiar.  Res-
saltando que os territórios devem ser vistos como local de vida, de 
produção e reprodução sociocultural que podem ser evidenciados pelos 
processos de construção participativa das políticas públicas, associados às 
agendas de lutas sociais, representando conquistas, dando visibilidade às 
diversidades socioprodutivas da agricultura familiar.

No Brasil, a materialização de políticas públicas, como o Fome Zero, a 
aprovação do Plano Safra da Agricultura Familiar, a aprovação do II Plano 
Nacional de Reforma Agrária (IIPNRA), no ano de 2003, bem como a 
publicação da Lei da Agricultura Familiar (Lei Nº 11.326/2006) que 
reconhece os diferentes sujeitos sociais e públicos prioritários de políticas 
públicas, são exemplos dos avanços desse debate.

Resta claro a importância do debate do desenvolvimento pautado na 
perspectiva da territorialidade. Todavia, quando relacionamos essa 
situação à questão da economia solidária, percebemos que ainda não tem 
se concretizado uma articulação que vincula os processos econômicos e 
socioculturais nas agendas governamentais. Há, sim, ações isoladas de 
desenvolvimento e com muita representatividade social, como é o caso no 
Brasil, do papel da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) 
e do envolvimento do movimento social, representado pelas muitas 
conquistas e, especialmente, pela visibilidade da necessidade de inserir no 
debate a vinculação com o desenvolvimento dos territórios.

Considerar o desenvolvimento pautado nos preceitos da economia 

solidária significa situá-lo como expansão das liberdades substantivas e, 
consequentemente, orientar suas ações para os fins que o torna significa-
tivo e importante, recolocando o indivíduo e a sociedade no centro dessa 
discussão. Essa é uma concepção básica para a economia solidária. 
Aparentemente, não hádistinção no que vem sendo trabalhado pelo 
conceito de desenvolvimento territorial na atualidade. Entretanto, a “nova 
economia” convive com uma dualidade: por um lado, se pauta por práticas 
solidárias e por uma nova “racionalidade” nas relações de produção, com-
ercialização e troca; por outro, se insere na grande economia capitalista, 
ainda que de modo intersticial (pequeno espaço), como condição 
para sobreviver 

A "nova economia" se insere num contexto de reafirmação de outros 
princípios ordenadores do comportamento econômico, no processo de 
desenvolvimento que, nas palavras de Chanial e Laville (2006), acaba 
conformando um conjunto de atividades que permite a realização da 
ponderação dos valores e normas da vida econômica, onde o trabalho 
retoma seu caráter produtor de vínculos sociais e laços cívicos. 
Mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas!

Profa. Clébia Mardônia Freitas Silva
Coordenadora do Evento
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PROPOSTAS PREMIADAS

Prêmio
“Melhores Artigos”

RESUMO 

As feiras solidárias se representam como espaços em que há constante 
troca de informações e conhecimento entre produtores e consumidores, 
auxiliando, assim, no desenvolvimento territorial. O presente trabalho tem 
como objetivo discutir o papel das feiras solidárias no desenvolvimento 
territorial do maciço de Baturité, no Ceará, bem como fazer uma analogia 
entre estas e as feiras convencionais da região. No artigo, se busca 
disseminar o diferencial da produção, consumo e comercialização de 
produtos e serviços de origem da pluriatividade, como o artesanato, e de 
produtos da agricultura familiar. Este estudo se configurou do tipo qualita-
tivo descritivo, utilizando o método comparativo. Para tanto, fez-se 
revisão de literatura especializada sobre feiras de economia solidária, além 
de visitas a feiras locais e a observação da experiência da Intesol/Unilab, 
no período de março a abril de 2015, no que se refere à realização das 
rodas de comercialização com a Rede Produtiva e Arte, Cultura, Arte-
sanato e Agricultura Familiar. A utilização da moeda social, sistemas de 
trocas em redes, os bancos comunitários como ferramentas de acesso ao 
crédito e, também, os inúmeros eventos de formação, encontros e feiras 
promovidos pela Intesol/Unilab deixam claro o diferencial desses espaços 
em relação às feiras tradicionais. Diante do que foi estudado e presenciado 
em visita, pode-se perceber a carência do maciço de Baturité quanto à 
realização e organização das feiras de economia solidária e convencionais. 
No período, evidenciou-se apenas a iniciativa da Intesol em estimulo à 
realização de feiras solidárias.

Palavras-chave: Agricultura familiar. Comercialização. Feiras.

1º LUGAR

TÍTULO

AUTORES

INSTITUIÇÃO

O papel das feiras de economia solidária no 
desenvolvimento territorial: um estudo comparativo 

no Maciço de Baturité, no Ceará
Rafael Santiago da Costa/ Letícia Kênia Bessa de Oliveira/ 

Francisca Evelice Cardoso de Souza e 
Clébia Mardônia Freitas Silva

Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB).

16 17



INTRODUÇÃO

 Desde as últimas décadas do século XX, estão ocorrendo transfor-
mações relacionadas ao processo de trabalho. Estas transformações vêm 
gerando uma substituição dos trabalhadores (especialmente os menos 
qualificados). Assim, a atualidade vem exigindo a criação de alternativas 
de geração de trabalho e renda. Perante esta realidade, a economia popular 
solidária vem configurando-se no Brasil (diante do processo de reestrutur-
ação do capital), como uma das alternativas existentes para os sujeitos que 
se encontram à margem do mercado formal de trabalho, visando à geração 
de trabalho e renda (GOERCK, 2009).

 Problemas como baixo nível educacional, falta de acesso a 
serviços de saúde, altos índices de desemprego e precarização do trabalho, 
aumento da violência e da criminalidade, destruição da família, entre 
tantos outros, acabam por produzir círculos perversos de exclusão que só 
tendem a reproduzir mais pobreza tornando o quadro da situação social 
cada vez mais insustentável (KLISBERG, 2002). Os indivíduos, uma vez 
expostos ao desemprego, à subocuparão, ao trabalho precarizado ou infor-
mal, decidem buscar alternativas de geração de renda que, muito mais do 
que a busca pelo lucro, são pautadas por objetivos de reprodução ampliada 
da vida e de emancipação econômica e social. A economia solidária ou 
economia popular solidária surge, pois, como alternativa de geração de 
trabalho e de renda para aqueles que foram excluídos do mercado capital-
ista (SINGER, 2002). 

 A economia solidária, sistema econômico em formação vem 
evidenciando empreendimentos regidos por princípios de solidariedade, 
de cooperação, de partilha dos rendimentos, conhecimentos e informações 

A Economia Solidária [...] lança os alicerces de novas formas de organização da 
produção, à base de uma lógica oposta àquela que rege o mercado capitalista, [...] 
permitirá [...] dar a muitos, que esperam em vão um novo emprego, a oportuni-
dade de se reintegrar à produção por conta própria individual ou coletiva 
(SINGER, 1999, p. 138).

entre seus integrantes, de autoajuda, de autogestão, de desenvolvimento 
humano e de responsabilidade social, constituindo-se assim, os elementos 
norteadores dessas experiências (RAZETO, 1997; GAIGER et al., 1999).

 Esse novo meio de geração de trabalho e renda, portanto, 
constitui-se em uma das formas dos sujeitos contestarem o sistema capital-
ista, tanto por meio dos princípios que os trabalhadores inseridos estão 
respaldados, quanto pela compreensão em relação ao modo que ocorre a 
produção e comercialização existente em que predominam a individuali-
dade, a competitividade e a consequente exclusão social. Apesar destes 
empreendimentos também estarem inclusos no referido sistema, os 
integrantes destas experiências se contrapõem à lógica do capitalismo, 
pois partem de valores distintos, buscando encontrar outras formas de 
comercialização de seus produtos e serviços (GOERCK, 2009; EID; 
PIMENTEL, 2010). 

No Brasil, as diversas experiências pautadas nos preceitos da economia 
solidária abrigam desde grupos informais de costura ou artesanato até 
grandes fábricas recuperadas, passando também por cooperativas urbanas 
de serviços, cooperativas de agricultura familiar em assentamentos da 
reforma agrária, organizações de finanças solidárias, ou redes e cadeias 
produtivas (mel, algodão, metalurgia etc.), entre outros (FARIA; 
SANCHEZ, 2011). 

 Uma forma de promoção da economia e, especialmente, do acesso 
a mercados, se dá por meio de feiras. Constituem-se dos mais antigos 
espaços de comercialização existentes que ainda resistem ao tempo. São 
encontradas tanto em vilarejos e pequenas cidades, onde os pequenos agri-
cultores comercializam sua própria produção, como também em grandes 
centros urbanos, onde aqueles foram em sua maioria substituídos por 
feirantes/comerciantes que trazem produtos das Centrais de Abastecimen-
tos (CEASAS) para comercializá-los nas feiras livres (BADUE; GOMES, 
2011). 

 Esses espaços, quando pautados na economia solidária, são vistos 
como feiras de promoção da comercialização solidária que, segundo o 
Instituto Marista de Solidariedade (2013), representam uma maneira de

18 19



comercializar os produtos confeccionados em grupo, oferecendo preço 
justo e produtos de boa qualidade, esclarecendo sobre sua origem e como 
são produzidos. Tais espaços permitem ainda uma melhor divisão da renda 
e incentivam a venda diretamente ao consumidor. Em síntese, permitem a 
construção de parcerias, o exercício do respeito aos consumidores e da 
produção ecologicamente correta, em que as vendas são realizadas em 
todas as esferas (local, estadual e nacional).

 Vale ainda ressaltar que os pontos fixos onde as feiras solidárias 
são realizadas constituem-se de espaços permanentes ou pré-estabelecidos 
onde se encontram os produtos e serviços oriundos dos empreendimentos 
de economia solidária e agricultura familiar agroecológica; geralmente, 
são expostos produtos e serviços de mais de um/a produtor/a e a gestão do 
espaço é coletiva, realizada por representantes dos empreendimentos 
envolvidos (INSTITUTO MARISTA DE SOLIDARIEDADE, 2013). 

 Para autores como (COLLA et al., 2007; COÊLHO; PINHEIRO, 
2009) as feiras pautadas na perspectiva da economia solidária 
constituem-se em importantes canais que promovem o relacionamento 
direto entre produtor e consumidor final, fazendo com que o produtor 
possa identificar de maneira mais fácil as necessidades e desejos de seu 
cliente e, desta forma, aprimorar aspectos produtivos e estruturais. Ela 
desempenha um papel fundamental na consolidação econômica e social da 
agricultura familiar, sob a perspectiva do feirante, e socioeconômico 
cultural, sob a perspectiva do consumidor (GODOY; ANJOS, 2007). As 
feiras solidárias são, ainda, espaços de comércio justo e solidário em que 
há constante troca de informações e conhecimento entre empreendedores 
e consumidores, auxiliando assim, no desenvolvimento territorial, a 
relação cooperativa e na melhoria das relações internas locais.

 Segundo Zapata (2007), o desenvolvimento territorial é uma estra-
tégia construída pelos atores territoriais (moradores), agências de fomento, 
órgãos nacionais e outros, sendo desenvolvido à base da cooperação, 
construindo uma visão de futuro para melhorias internas e externas, na 
busca da sustentabilidade local e territorial.

 Em contraste com a visão hegemônica de construção de arranjos 

socioprodutivos autônomos à base do capitalismo, surgiram também 
outras visões e experiências sobre o desenvolvimento territorial. Experiên-
cias que, mesmo reconhecendo a força desse processo liberalizante 
"global", implementaram respostas específicas e intencionais valorizando 
as diversidades econômicas, sociais e políticas existentes em seus terri-
tórios locais. Em todas elas, a motivação principal tem sido contribuir 
com o combate à pobreza e as desigualdades sociais e regionais brasileiras, 
representando uma "alternativa real" de geração de cidadania e de inserção 
competitiva dos territórios nos circuitos econômicos regionais, nacionais 
e internacionais mais dinâmicos (ORTEGA, 2007).

 Desta forma, as feiras de economia solidária caracterizam-se não 
somente como uma das formas de contestar o sistema capitalista, mas 
também representam uma maneira de lutar contra a exclusão social, de 
reintegrar na sociedade pessoas muitas vezes excluídas pelo sistema e 
favorecer o desenvolvimento territorial, a partir do comércio justo e 
solidário (SINGER, 2004). Neste contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo discutir o papel das feiras solidárias no desenvolvimento territo-
rial do maciço de Baturité, no Ceará, bem como fazer uma analogia entre 
estas e as feiras convencionais realizadas na região, buscando conse-
quentemente, disseminar o diferencial da produção, consumo e comer-
cialização de produtos e serviços de origem da pluriatividade da agri-
cultura como o artesanato e de produtos da agricultura familiar.  

METODOLOGIA

 Este estudo se configurou do tipo qualitativo descritivo. Para tanto, 
fez-se revisão de literatura especializada sobre feiras de economia 
solidária, além de visitas a duas feiras convencionais – uma no município 
do maciço de Baturité, outra em Maracanaú, ambas no Ceará, e a 
observação da experiência da Incubadora Tecnológica de Economia 
Solidária (Intesol) da Universidade da Integração Internacional da Lusofo-
nia Afro-brasileira (Unilab), no período de março a abril de 2015, no que 
se refere à realização das rodas de comercialização com a Rede Produtiva 
e Arte, Cultura, Artesanato e Agricultura Familiar. Fez-se, além das visitas, 
consultas a livros, periódicos e artigos científicos sobre o assunto, selecio-
nados através de busca no banco de dados Google Acadêmico. 
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 Segundo Chizzotti (2001), a pesquisa qualitativa é considerada, 
nos dias atuais, um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências 
humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, 
derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marx-
ismo, da teoria crítica e do construtivismo e adotando multimétodos de 
investigação para o estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre 
e, enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 
interpretar os significados que as pessoas dão a eles.

 As principais categorias trabalhadas para embasar o estudo foram 
sobre economia solidária, feiras solidárias e convencionais, agricultura 
familiar, produção solidária, comercialização e desenvolvimento territo-
rial. Foram excluídos estudos que relatavam o emprego de outras modali-
dades conceituais, que não os mencionados acima.

 Utilizando o método comparativo, fez-se um levantamento sobre a 
realização das feiras de economia solidárias realizadas na região do 
maciço de Baturité, Ceará, buscando evidenciar as iniciativas, os envolvi-
dos, o público consumidor, a forma de produção, os produtos comerciali-
zados, os objetivos e planos de futuro para os comerciantes.

 Em seguida, buscou-se estudar e compreender os principais 
parâmetros e formas de organização presentes em uma feira solidária. Em 
paralelo às pesquisas, em abril, foi realizada visitas a duas feiras conven-
cionais, uma, localizada no município de Baturité – CE, e a outra, nas Cen-
trais de Abastecimento do Ceará (CEASA), no município de Maracanaú – 
CE, para que, por meio destas, pudesse ser feito um comparativo das 
divergências e similaridades existentes entre ambas. 

 Para Schneider e Schimitt (1997), o uso do método comparativo 
pode ser considerado como inerente ao processo de construção do 
conhecimento, já que lança mão de um tipo de raciocínio comparativo que 
viabiliza a descoberta de regularidades, percebe deslocamentos, transfor-
mações e constrói modelos e tipologias, podendo ainda contribuir na iden-
tificação de continuidades, descontinuidades, diferenças e semelhanças.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Mediante as pesquisas realizadas em livros e artigos científicos, 
constatou-se que as feiras solidárias são um espaço de comércio justo e 
solidário em que há constante troca de informações e conhecimento entre 
empreendedores, agricultores e agricultoras familiares, artesãos e consu-
midores. Nestes espaços, são divulgadas as formas de organização de 
cadeias produtivas e redes de economia solidária, onde podem existir ou 
não o uso de moedas sociais preocupando-se e estimulando o consumo 
consciente dos produtos e serviços em exposição.

 A utilização da moeda social, sistemas de trocas em redes, os 
bancos comunitários como ferramentas de acesso ao crédito e, também, os 
inúmeros eventos de formação, encontros e feiras promovidas por estas 
experiências, deixa claro o diferencial desses espaços em relação às feiras 
tradicionais. Esses espaços, além de estimular o consumo consciente, 
procuram orientar os produtores a produzir produtos da agricultura famil-
iar com vista a respeitar o meio ambiente e não utilizar defensivos agríco-
las que prejudicam a saúde. É através da economia solidária que produ-
tores e consumidores são levados a adquirir uma nova compreensão
sobre o valor do trabalho, pois o processo de conscientização dos sujeitos 
frente ao sistema faz parte das características dos empreendimentos. 
 
 Observa-se que a forma de organização dos produtores para aces-
sar o mercado através das feiras pautados na economia solidária, se difer-
encia das feiras tradicionais pois, os produtores parecem ser orientados a 
se organizarem e a defenderem uma outra economia, uma outra forma de 
produzir e de consumir, que trate de trazer o bem-estar para todo o planeta.

 Além de se constituir de um espaço para exposição de produtos, as 
feiras de economia solidária atuam também como uma fonte alternativa de 
geração e complementação de renda para os produtores de base familiar, 
garantindo sua permanência no meio rural, de forma a preservar os 
conhecimentos locais e tradicionais e evitar a exclusão dos indivíduos do 
campo pelo sistema capitalista vigente.

 Em junho de 2003, o Congresso Nacional aprovou um projeto de 
lei criando, no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (Senaes), a qual possui a missão de 
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difundir e fomentar a economia solidária em todo o Brasil, dando apoio 
político e material às iniciativas do Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária (FBES). Dessa forma, o Estado brasileiro reconheceu um 
processo de transformação social em curso, provocado pela ampla crise do 
trabalho que vem assolando o país desde os anos 1980 (SINGER, 2004). 
Este fato, favoreceu a divulgação e a disseminação de informações sobre 
feiras solidárias, influenciando no aumento de produtores rurais familiares 
engajados, tornando-se, assim, uma ferramenta importantíssima na 
permanência destes no campo.
 

 No que foi observado em relação à feira convencional, prevalece a 
falta de organização e cooperação entre os comerciantes, pois não há 
espaço direcionado aos produtores de basefamiliar e nem há destino 
adequado para os resíduos que ali são gerados, bem como não há divisão 
espacial entre os produtos de gênero alimentício e os advindos da 
indústria têxtil.

 Segundo SALES et al (2011), devido ao fato de as feiras livres 
convencionais serem compostas por uma grande quantidade de pequenos 
agricultores, que não possuem condições de fazer uma promoção da feira 
para atrair consumidores, e nem condições de se organizarem sem a ação 
dos órgãos públicos, iniciativas em prol do desenvolvimento e valorização 
destes trabalhadores são muito pertinentes.

 Comparando as feiras solidárias com as feiras convencionais, 
percebeu-se muitas divergências e poucas semelhanças. A similaridade 
entre elas está na existência de um local fixo onde os produtos são expos-
tos e comercializados. Observou-se também, que outro ponto comum 
entre as feiras convencionais e feiras de economia solidária, é a dificul-
dade que se encontra justamente na comercialização. Segundo UNICA-
FES (2012), isso se dá pela falta de domínio no que diz respeito ao 
processo produtivo e pela falta de acompanhamento ou de uma assessoria 
técnica especializada.

 Vários são os pontos de contraste, pois as feiras solidárias se 
opõem ao capitalismo à medida que partem de valores distintos e que 

buscam outras formas de comercialização dos produtos e serviços, inclu-
sive, utilizando moedas sociais para atividades de trocas. Além do espaço 
de comercialização, nestas, há troca de saberes e de informações por meio 
de oficinas temáticas e de realização de atividades artísticas e culturais 
relacionadas à economia solidária.

 No que diz respeito ao levantamento sobre a realização das feiras 
de economia solidária na região do maciço de Baturité, observou-se que 
esta região não realiza nenhuma feira de economia solidária, sendo impos-
sível assim, identificar as iniciativas, os envolvidos, o público alvo, os 
produtos comercializados, os objetivos e planos de futuro para 
os comerciantes.

 Aparentemente, a primeira iniciativa para tal realização parece 
advir da Unilab por meio da Intesol, pioneira na experiência de clube de 
trocas, e que busca a disseminação e implantação de feiras solidárias na 
região. Pela importância e o caráter ético das feiras de economia solidária, 
há o desafio de implantar, disseminar, praticar e envolver produtores da 
região do maciço de Baturité, para a realização destas feiras.

 No primeiro clube de troca promovido pela Intesol, foram expostos 
diversos produtos agroecológicos provenientes da agricultura familiar e 
artesanatos fabricados pelos empreendedores incubados, como também 
uma roda de cultura e comercialização utilizando a moeda social (SOL), 
com intuito de demonstrar a cultura local e africana, através de apresen-
tações artísticas. A comercialização desses materiais gerou trabalho e 
renda, auxiliando na condição financeira dos produtores que fizeram parte 
do evento, além de estimular e promover a economia solidária 
no âmbito universitário. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento territorial, este, está asso-
ciado a diversos fatores, os quais incluem educação, infraestrutura, econo-
mia, saúde etc. Este desenvolvimento deve partir da ação dos atores 
sociais territoriais, de forma a buscar cooperação mútua entre os envolvi-
dos, integrando todos estes fatores e visando o bem comum. Observou-se 
que a Intesol utiliza como estratégia fortalecer o Colegiado Territorial do 
Território Maciço de Baturité (Codetemb), o que garante a aproximação 
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com o desenvolvimento das políticas públicas; todavia, não foi objetivo 
deste trabalho explorar esta situação e, portanto, não se traz resultados 
concretos em relação a esta ação e o desenvolvimento de feiras de 
economia solidária na região.
 

 Entretanto, ficou claro que as feiras de economia solidária se apre-
sentam como ferramentas para o desenvolvimento territorial da região do 
maciço de Baturité, no Ceará, umavez que estas são alternativas viáveis de 
complementação e geração de renda e ainda possibilitam relacionar a 
produção, o consumo e a comercialização de forma sustentável.
 
 Tais iniciativas congregam não apenas ao conjunto de esforços 
para a disponibilização de recursos monetários a pessoas não atendidas 
pelo sistema financeiro convencional, mas também ao conjunto de tecno-
logias sociais que contribuam para a criação de uma rede de empreendi-
mentos econômicos solidários e para o fortalecimento da produção e do 
consumo local, de forma a potencializar a integração social e as 
relações comunitárias (CORTEGOSO et al., 2009).

CONCLUSÃO

 Em feiras solidárias a venda de produtos é realizada a partir de 
trocas de produtos por outros ou por moeda social. Essa é uma caracterís-
tica que diverge do comércio tradicional, pois a este interessa apenas 
no acúmulo de capital. 

 O comércio solidário promove o desenvolvimento sustentável, 
justo, de consumo consciente, vigorando a cooperação entre produtores, 
comerciantes, consumidores e suas respectivas organizações para aumen-
tar a viabilidade, reduzindo riscos e as dependências econômicas.

 As feiras de economia solidária parecem se consolidar como efica-
zes para o desenvolvimento territorial por meio da construção de um 
comércio justo e solidário, de formaa disseminar o consumo consciente, os 
princípios de solidariedade, de cooperação, de partilha dos rendimentos, 
de conhecimentos e de informações entre seus integrantes, de autoajuda, 

de autogestão, de desenvolvimento humano e de responsabilidade social.

 Diante do que foi estudado e presenciado em visita, pode-se perce-
ber a carência do maciço de Baturité quanto à realização e organização das 
feiras convencionais. No período, evidenciou-se apenas a iniciativa da 
Intesol em estímulo à realização de feiras solidárias. Desta forma, é 
notório a importância da Unilab, via experiência da Intesol, no fortaleci-
mento e promoção de práticas da economia solidária e no processo d
e desenvolvimento do território.
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RESUMO 

A Indústria Têxtil Brasileira emprega cerca de 1,7 milhões de trabal-
hadores, produzindo, anualmente, 9,8 bilhões de peças. Tanta produção 
remete a uma quantidade significativa de resíduos, muitas vezes, de difícil 
composição que é descartada de forma incorreta. Este artigo foi elaborado 
através de dados utilizados no Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-
graduação em Educação Ambiental e tem como objetivo identificar qual a 
relevância da utilização dos resíduos têxteis para a produção do artesanato, 
destacando como estes contribuem para diminuir os impactos ambientais 
e para a geração de trabalho e renda da rede de produtoras(es) apoiada pela 
Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (Intesol) da Unilab. 
Inicialmente, realizamos um estudo teórico sobre os resíduos têxteis, 
destacando as legislações vigentes, para onde são direcionados os resíduos 
e, posteriormente, exploramos a literatura relacionada à utilização dos 
resíduos para geração de trabalho e renda. O passo seguinte foi a identifi-
cação do que vem sendo produzido. A pesquisa se caracterizou como 
exploratória descritiva e explicativa e as atividades de campo foram reali-
zadas durante 06 (seis) meses (julho a dezembro de 2014) nos municípios 
de Acarape, Redenção, Aracoiaba e Baturité. O estudo demonstrou que é 
possível utilizar os resíduos para gerar trabalho e renda e para diminuir 
impactos ambientais. Ainda, validou que representa uma fonte rentável 
para as produtoras(es) da rede Intesol e, ainda, que o artesanato vem se 
destacando economicamente com percentual representativo nos índices 
econômicos do país. 

Palavras-chave: Resíduos. Meio ambiente. Artesanato.
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INTRODUÇÃO

 Os impactos ambientais causados pela indústria têxtil tem sido 
alvo de discussões quanto a que alternativas poderiam ser tomadas para 
diminuir danos, uma vez que este tipo de indústria impacta desde o início 
da produção do fio até a etapa final da confecção. Sabe-se que muitas 
empresas já adotam estratégias de minimização de impactos, como 
reaproveitamento de fios, reutilização da água, utilização de corantes natu-
rais, etc., mas ainda precisa que mais seja feito.

 A pesquisa partiu da hipótese de que é possível minimizar os 
impactos ambientais provocados pelo descarte de resíduos têxteis utili-
zando o artesanato.

 Meio ambiente e artesanato sempre foram dois temas que nos 
fascinaram e esse trabalho foi uma grande oportunidade de escrever sobre 
ambos relacionando um ao outro e, ainda, falar sobre como essa atividade 
pode influenciar na vida das pessoas.

 A Indústria Têxtil Brasileira emprega cerca de 1,7 milhões de 
trabalhadores. O setor têxtil e de confecção destaca-se no cenário mundial 
por ser a sexta maior indústria têxtil do mundo, produzindo 9,8 bilhões de 
peças confeccionadas ao ano, sendo 5,5 bilhões destinados ao vestuário. 
Considerando o índice da produção, não é difícil tentar imaginar a quanti-
dade de resíduos sólidos gerados por esse tipo de indústria.

 A partir dessas informações iniciamos a pesquisa, vinculada ao 
núcleo de estudos da Intesol , partindo da hipótese de que é possível mini-
mizar os impactos ambientais provocados pela indústria têxtil utilizando o 
artesanato e, ainda, gerar renda complementar para famílias.

As questões relacionadas aos resíduos vêm tomando dimensões sociais 
nunca vistas. A ênfase, no entanto, é dada aos resíduos sólidos desde 1998, 

¹ Dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo através da Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental – CETESB.
² Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Popular, Microfinanças e Economia Solidária.

com a implantação da Lei 9.605 de 12 de fevereiro do mesmo ano, atual-
izada em 2012, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre 
as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 
poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis .

 A NBR ISO 14000  foi elaborada com o propósito de trabalhar com 
as estratégias utilizadas pelas empresas para minimizar os efeitos nocivos 
ao ambiente causados pelas suas atividades, avaliando as consequências 
ambientais, a forma como a empresa atende a sociedade, definindo políti-
cas baseadas em indicadores ambientais determinados pela organização 
que podem retratar necessidades desde a redução de emissões de poluentes 
até a utilização racional dos recursos naturais, redução de custos e 
prestação de serviços. Dentre todas essas estratégias, também é pouco o 
que se encontra, de fato, relacionada à destinação de resíduos têxteis.

 Este trabalho teve como objetivo identificar como os resíduos 
têxteis podem ou vêm sendo utilizados para geração de trabalho e renda 
pela rede  de produtores e produtoras apoiada pela Incubadora Tecnológica 
de Economia Solidária (Intesol), da Universidade da Integração da Luso-
fonia Afro-brasileira (Unilab) e que impactos esse tipo de ação pode trazer 
ao meio ambiente. 

 Considerando o tempo que alguns tipos de fibras demoram a se 
decompor bem como os impactos decorrentes disso, utilizamos infor-
mações partindo da hipótese de que é possível reduzir o acúmulo de 
resíduos têxteis utilizando-os para a produção do artesanato e estes são, 
hoje, considerados uma excelente fonte de trabalho e renda.

 A aproximação com as atividades da Intesol facilitou a escolha do 
objeto estudado, bem como a viabilidade na realização da pesquisa. Dessa 
forma, além do estudo exploratório sobre o descarte dos resíduos têxteis e 
suas consequências, fizemos uma investigação sobre a importância do 
artesanato na cadeia econômica e produtiva dos grupos da rede Intesol que 

³ Art. 1° da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
  NBR ISO 14000 é a Norma Brasileira que trata da Gestão Ambiental.
  Rede Produtiva de Arte, Cultura, Artesanato e Agricultura Familiar.
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utilizam resíduos têxteis como fonte de renda. Por último, foram identifi-
cados os tipos de artesanatos utilizados pelos grupos, demonstrando a sua 
contribuição na minimização dos impactos causados ao meio ambiente.

METODOLOGIA

 Foi realizado um estudo teórico sobre os resíduos têxteis, desta-
cando as legislações vigentes e o escoamento comumente dado a estes 
resíduos. Considerou-se a literatura sobre estudos relacionados à utili-
zação dos resíduos para geração de trabalho e renda com enfoque na 
questão ambiental. 

 Em seguida, foram identificados os municípios que fazem parte da 
rede de produtores(as), os que deveriam ser considerados na amostra para 
realizar as observações de campo sobre o destino dos resíduos têxteis e de 
sua relação com o meio ambiente. Posteriormente, identificou-se o que 
vem sendo produzido com esses resíduos para gerar trabalho, ocupação 
e renda.

 Determinou-se o público alvo para se realizar a amostragem, 
obtendo-se as informações necessárias por meio de visitas e encontros de 
orientação aos grupos incubados selecionados. Foram levantadas infor-
mações tais como: razão social, tempo de existência do empreendimento, 
tipos de produtos, principais dificuldades e origem dos insumos. Além 
disso, as visitas foram fundamentais para que pudéssemos observar o 
desempenho das artesãs e artesãos, verificarmos como utilizam os 
resíduos têxteis na confecção de seus produtos e fotografar os mesmos.

 Procedeu-se, como sugere Prodanov (2013, p.49), do ponto de 
vista dos objetivos, uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória 
porque se encontra em fase preliminar e tem como finalidade proporcionar 
mais informações sobre o assunto a ser investigado, possibilitando sua 
definição e facilitando a delimitação do tema. Descritiva porque os fatos 
são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, 
sem a interferência do pesquisador. 

As atividades de campo foram realizadas durante seis meses, de julho a 

dezembro de 2014, considerando os municípios de Acarape, Redenção, 
Aracoiaba e Baturité, tendo em vista suas realidades em relação à 
produção do vestuário e ainda o fato de que parte dos produtores e produ-
toras da rede Intesol pertenciam aos municípios mencionados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Para descobrir se o artesanato se configurava uma alternativa de 
redução dos impactos provocados pelo descarte de resíduos têxteis no 
meio ambiente, foi importante conhecer primeiro algumas opções de mini-
mização de impactos já existentes. Dentre as mais comuns, encontramos 
ações de renovabilidade e customização, além dos populares patchwork e 
fuxico.

 A Intesol, até o momento de realização da pesquisa, estava incu-
bando 02 cooperativas, 12 grupos produtivos e 07 unidades de produção 
familiar, além do funcionamento de quatro projetos, sendo um deles com 
juventude rural no apoio à formação e produção da cajuína; um projeto de 
fortalecimento das instâncias de participação cidadã do Território Maciço 
de Baturité; um projeto para trabalhar a criação de uma rede agroecológica 
no Maciço e um projeto para a realização de um seminário internacional 
sobre desenvolvimento e economia solidária. Vale dizer que o estudo foi 
realizado contemplando somente os grupos produtivos e as unidades de 
produção familiar que trabalhavam com artesanato a partir de resíduos 
têxteis ou sólidos

 Participam do processo de incubação, ao todo, 316 pessoas, sendo 
73% mulheres e 27% homens. Todos os grupos que trabalham com o 
artesanato produzem uma grande variação de artigos como bonecas, 
bolsas, artigos para cozinha, decoração, dentre outros (figuras 1, 2, 3 e 4). 
Para a maioria deles, a principal matéria-prima é o tecido, mas podemos 
encontrar peças produzidas através da utilização da fibra de bananeira, 
garrafas PET, embalagens plásticas e tetrapac, CDs e outros. 
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Figura 1 – Almofada com enfeite de fuxico   

Fonte: Próprio autor, 2014.

Figura 2 – Artesanato com fibras naturais

Fonte: Próprio autor, 2014.

Figura 3 – Sofás de boneca feitos com caixa de leite

Fonte: Próprio autor, 2014.

Figura 4 – Almofada de patchwork

Fonte: Próprio autor, 2014.

 A Intesol contribui não somente para a disseminação da Economia 
Solidária no Maciço de Baturité, mas também no auxílio aos pequenos 
produtores a produzirem de forma inteligente e sustentável.
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CONCLUSÃO

 O estudo demonstrou que é latente a pluriatividade na agricultura 
hoje e que é possível utilizar os resíduos para gerar trabalho e renda e 
diminuir impactos ambientais. Validou que representa uma fonte rentável 
para as produtoras e produtores da rede Intesol e ainda que o artesanato 
vem se destacando economicamente com percentual representativo nos 
índices econômicos do país e como fonte complementar de renda.  

 A pesquisa conseguiu demonstrar a importância do artesanato para 
a diminuição dos impactos provocados pelo descarte de resíduos têxteis. 
Porém, é preciso ressaltar que ações de reciclagem e de reutilização por 
parte do artesanato ajudam a tratar resíduos e a controlar suas consequên-
cias, mas não evitam a produção de novos resíduos. Dessa forma, verifica-
mos que o artesanato, de fato, não se traduz na única alternativa para 
resolver a raiz do problema do desperdício, apenas minimizar seus efeitos 
no meio ambiente. 

 Resumindo, as atividades de reutilização representam uma impor-
tante ferramenta de geração de trabalho e renda já que sugerem mudanças 
na cultura do consumo e na produção exacerbada, entretanto reutilizar não 
resolve os desafios ambientais gerados a médio e longo prazo. 

 Em curto prazo a reutilização relacionada a produção do artesanato 
além de ser uma alternativa rentável, contribui para amenizar os proble-
mas ambientais gerados. Mas é preciso refletir que o artesanato está ligado 
à cultura de uma comunidade e seu valor é transmitido de geração para 
geração, evidenciado as vivências e a tradição de um povo. Dessa forma, 
ele compete num mercado globalizado agora de forma mais apreciada, 
pois seu valor está em sua contribuição em tirar pessoas de categorias 
sociais menos favorecidas de situação de miséria.

 Usando um pouco de criatividade e utilizando técnicas adequadas, 
o artesanato pode sim ser uma excelente fonte de renda e uma ótima ferra-
menta na redução de impactos ambientais. 

REFERÊNCIAS

BRASIL. Política Nacional de Resíduos Sólidos. 2ª ed. Câmara dos 
deputados, 2012.

CETESB. Câmara Municipal do Setor Têxtil. Disponível em:
< h t t p : / / c a m a r a s a m b i e n t a i s . c e t e s b . s p . g o v. b r / c a s - e m -
atividade/camara-ambiental-do-setor-textil/>. Acesso em: 04 maio. 2015.

DIAS, M. I. de C. D. Diagnóstico ao estado dos arquivos fotográficos 
em Portugal: a importância da fotografia nos centros especializados de 
arquivo. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências da Informação e Docu-
mentação) – Variante de Arquivística. 2012.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de.  Metodologia do Trabalho 
Científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.  2ª 
ed. Novo Hamburgo: FEEVALE, 2013.

AGRADECIMENTOS

 Agradecimentos especiais à Unilab e à Intesol pelo apoio na 
pesquisa, as produtoras e produtores que se dispuseram a contribuir e a 
minha orientadora pela disposição e paciência. 

38 39



RESUMO 

A economia solidária e a agricultura familiar aparecem como uma alterna-
tiva para promover o desenvolvimento territorial, com oportunidades de 
inclusão social e estratégias de dinamização de cadeias e redes produtivas. 
Ou seja, dialoga com a Economia Solidária porque fortalece a base 
econômica e as potencialidades locais. Isto faz criar novas oportunidades 
capazes de gerar excedentes, aumentando o conhecimento e o poder de 
renda da população envolvida. Com bases em dados secundários do 
Ministério do Trabalho e Emprego através do Cadastro de Empreendimen-
tos da Economia – CADSOL, foram avaliados empreendimentos da 
economia solidária no Território da Cidadania Central, avaliando suas 
formas de organizações e participação das mulheres. Apresentando como 
resultados dos dados avaliados que os empreendimentos da economia 
solidária do território apresentam duas formas de organização predomi-
nante, em associação com 86,2%, seguido pelas cooperativas com 10,34 
%, um empreendimento não identificado sua forma de organização, o que 
corresponde 3,44%. E que 93,10% dos empreendimentos são organizações 
da agricultura familiar e os 6,90% são empreendimento da economia 
solidária da área urbana. Sendo assim, os empreendimentos da agricultura 
familiar representam a maior dos empreendimentos cadastrados do Terri-
tório da Cidadania Central de Rondônia. 

Palavras-chave: Empreendimentos de Economia Solidária. Organização 
de Mulheres. Agricultores familiares.
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INTRODUÇÃO

 Nos últimos anos, a economia solidária teve um significativo 
aumento no número das iniciativas socioeconômicas coletivas que visam 
promover a cooperação ativa entre trabalhadores e familiares nas áreas 
urbanas e rurais, para viabilizar atividades de produção, de prestação de 
serviços, de crédito, de comercialização e de consumo. Essas organizações 
destacam- se pelas práticas de autogestão, adoção de valores solidários e, 
a não exploração dos trabalhadores, a divisão equitativa de benefícios, a 
produção ética e ambientalmente correta. 

Com oportunidades de inclusão social e estratégias de dinamização de 
cadeias e redes produtivas no âmbito de processos de desenvolvimento 
territorial sustentável (SINGER, 2003). 

 A economia solidária resgata as lutas históricas dos trabalhadores 
que tiveram origem no início do século XIX, sob a forma de cooperativ-
ismo, como uma das formas de resistência contra o avanço avassalador do 
capitalismo industrial. No Brasil, ela ressurge no final do século XX como 
resposta dos trabalhadores às novas formas de exclusão e exploração no 
mundo do trabalho (MTE, 2015).

 O desenvolvimento territorial dialoga com a Economia Solidária 
porque fortalece a base econômica local e as potencialidades locais. Isto 
faz criar novas oportunidades capazes de gerar excedentes, aumentando o 
conhecimento e poder de renda da população envolvida. Ao mesmo 
tempo, o desenvolvimento territorial solidário potencializa um processo 
de democratização do poder visto que a população precisa estar informada 
e mobilizada para poder participar do seu plano de desenvolvimento. Este 
processo exige que se faça o controle social das políticas públicas, o que 
pode acarretar um processo de democratização do Estado (SILVA, 2013).

 No âmbito do desenvolvimento territorial, o Ministério do Desen-
volvimento Agrário – MDA, através da Secretaria Desenvolvimento Terri-
torial – SDT, lança, no ano de 2003, o Programa Territórios da Cidadania 

40 41



que determina território como um espaço físico, geograficamente defi-
nido, geralmente contínuo, compreendendo a cidade e o campo, caracteri-
zado por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a 
sociedade, a cultura, a política e as instituições. Nesse mesmo ano, foi 
constituído o Território Central, objetivando através desse programa 
federal fomentar o desenvolvimento sustentável e solidário dos Territórios 
da Cidadania, por meio do apoio a organização e fortalecimento institu-
cional dos atores sociais locais. E promover a gestão participativa, o fortal-
ecimento da agricultura familiar e o controle social das políticas de desen-
volvimento sustentável e solidário (MDA, 2004). 

 O Território da Cidadania Central apresenta um seu perfil fundiário 
de boa distribuição de terra, onde 34 % das propriedades são menores que 
de 10 hectares e é caracterizado por agricultores familiares, distribuídos 
em 23.242 propriedades rurais com menos de 100 hectares. Desta forma, 
fica visivelmente evidenciado que não há baixa concentração de terras na 
região (PTDRS, 2013). A agricultura familiar está presente em todos os 
municípios do estado de Rondônia, além da diversificação natural da agri-
cultura familiar dentro da unidade familiar, com diversificações de 
produção de acordo com sete regiões do Estado.

 Deve-se destacar, ao longo dos últimos anos, a organização dos 
atores sociais em diversos grupos, tais como associações, cooperativas e 
grupos formais e informais de troca e comercialização, como forma de 
enfrentamento principalmente na comercialização. É sabido que os 
empreendimentos de Economia Solidária abrangem tanto a área rural 
como urbana, no entanto o trabalho teve seu foco na área rural, em especial 
na agricultura familiar, pois o recorte abordado refere-se a um programa 
federal voltado para desenvolvimento territorial e da agricultura familiar e 
pela presença marcante dessa atividade na região central e demais regiões 
do Estado. Sendo assim, o trabalho objetivou avaliar os empreendimentos 
da economia solidária no Território da Cidadania Central de Rondônia 
retratando como são as formas de organização desses empreendimentos e 
a participação das mulheres no processo organizacional.

METODOLOGIA

 O Território Central está localizado na região central de Rondônia 
em uma área de 28.225 Km². Apresenta treze municípios em sua com-
posição compreendendo: Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, 
Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, 
Teixeirópolis, Theobroma, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Alvorada do 
Oeste e Urupá. A população total do território é de 321.719 habitantes, dos 
quais 106.764 vivem na área rural, o que corresponde a 33,19% do total. 
Possui 19.395 agricultores familiares, 7.162 famílias assentadas e 
02 terras indígenas.
 
 Para obtenção dos dados utilizados no trabalho foram feitas buscas 
no sítio do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, especificamente na 
página de cadastro de empreendimentos da Economia Solidária, intitulado 
Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (Cadsol) 
na página <http://cadsol.mte.gov.br/inter/cadsol/ view/empreen 
dimento/main. seam?cid=16>.

 Os dados secundários extraídos referem-se ao recorte aos municí-
pios pertencentes ao Território da Cidadania Central, no entanto não foram 
catalogados todos os municípios, pois nem todos apresentam empreendi-
mento cadastrado, sendo assim, o estudo analisou os seguintes municípios: 
Alvorada do Oeste, Mirante da Serra, Vale do Paraíso Presidente Médici, 
Urupá, Teixeirópolis, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e Jaru, setenta por 
cento dos municípios. Inicialmente, buscou-se os municípios com 
empreendimentos de economia solidária cadastrados. O CADSOL gera 
para cada município as figuras contendo nome do empreendimento, 
endereço, situação, município e unidade federativa, para melhor visuali-
zação no trabalho, as informações foram transcritas para tabelas. Foram 
catalogados vinte e nove empreendimentos de economia solidária em nove 
municípios.

 O CADSOL é a identidade da economia solidária. Os empreendi-
mentos nele cadastrados passam pela análise de uma comissão local e, 
após esse processo, podem receber a declaração de Empreendimento 
Econômico Solidário - DCSOL, um documento emitido via internet e que 

42 43



pode facilitar o reconhecimento dos empreendimentos para acesso às 
políticas de apoio à economia solidária, como o Sistema Nacional de 
Comércio Justo, programas de assessoria, fomento e financiamento, 
entre outros.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Empreendimentos Econômicos Solidários são aquelas organi-
zações coletivas que podem ter vários arranjos como em associações, 
cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes de 
trocas, etc., cujos participantes são trabalhadores dos meios urbano e rural 
que exercem a autogestão das atividades e da alocação dos seus resultados. 
Além dos empreendimentos que já se encontram implantados, em oper-
ação, devem-se incluir aqueles em processo de implantação, que podem 
dispor ou não de registro legal, prevalecendo à existência real ou a vida 
regular da organização (ANTEAG, 2009). Os empreendimentos analisa-
dos no trabalho apresentam duas formas de organização predominante, em 
associação com 86,2%, seguido pelas cooperativas com 10,34% e por 
último um empreendimento não identificado sua forma de organização, 
o que corresponde 3,44%.

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação UF
Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais no Assentamento 
Martim Pescador

Associação dos Produtores Rurais 
da Linha 48 - KM 10

Associação dos Produtores Rurais 
Para Ajuda Mútua Comunitária

Associação dos Produtores 
da Linha 15

Associação dos Produtores Rurais 
da Linha Quizinha Boa Esperança

Associação Pequenos Agricultores 
Rurais da Linha 13

Associação Rural Alvoradense 
para Ajuda Mútua

Linha 70 
Lote 324 g/02

Linha 48
KM 10

Linha Zero 
KM 04

Linha 15 
KM 28

Linha 14 G

Linha 13 Esq. 
Travessão Suruí

Rua Guimarães 
Rosa Nº 4150

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

Alvorada 
do Oeste

Alvorada 
do Oeste

Alvorada 
do Oeste

Alvorada 
do Oeste

Alvorada 
do Oeste

Alvorada 
do Oeste

Alvorada 
do Oeste

RO

RO

RO

RO

RO

RO

RO

Tabela 1 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Alvorada do Oeste

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

 Os empreendimentos analisados de Alvorada do Oeste apresentam 
duas formas organizacionais, onde 66,6% são associações e 22,2% de 
associações todos os empreendimentos da agricultura familiar. Desta-
cando o empreendimento Associação dos Produtores Rurais da Linha 48 
pela participação de um grupo de mulheres, que produzem pães e a inser-
ção em Programas institucionais de compra de alimentos, como Programa 
Nacional de alimentação Escolar – PNAE e Programa de Aquisição de 
Alimentos – PAA. Para Culti (2000) o processo organizativo coletivo da 
economia solidária vem transformar o papel das mulheres na sociedade, 
bem como a identidade a elas relacionada, contribuindo para a imagem 
da mulher enquanto propulsora de ações autônomas.

 

 O município de Presidente Médici apresenta uma especificidade: é 
um empreendimento da área urbana destinado a serviços funerários, sendo 
a Associação Vencedores para Cristo. Esses empreendimentos da econo-
mia solidária apresentam fatores favoráveis como a possibilidade de estar 
trabalhando em um negócio próprio, a transparência da gestão, a menor-
possibilidade de fraudes e desvios de recursos, o uso mais cuidadoso dos 
equipamentos e dos insumos, além da vontade e da garra de vencer as 
dificuldades encontradas (CAMBIAGHI; PASSADOR, 2013).  

Tabela 2 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Presidente Médici

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação UF

Águas Claras 

Associação Vencedores Para Cristo

5ª LH, GL 10, 
ST Leitão, 

Lote 21

Avenida 
Curitiva 
Nº 1548

Cadastrado

Cadastrado

Presidente 
Médici

Presidente 
Médici

RO

RO

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

44 45



 Segundo França Filho, 2007 a economia solidária tem uma 
vocação associativista e cooperativista capaz de envolver os moradores de 
um determinado território na busca pela resolução de problemas públicos 
concretos relacionados à sua condição de vida. O que se observa no 
município de Urupá todos os empreendimentos são associações da 
agricultura familiar.

 O município de Teixeirópolis apresenta um empreendimento de 
economia solidária da agricultura familiar de artesanato com a presença 
massiva de mulheres nessa organização.Segundo Ramos, 2012 a partici-
pação das mulheres rurais em grupos de produção, organizações e movi-
mentos de mulheres têm gerado novos processos e reflexões sobre sua 
própria situação e aquilo que se passa em torno delas. Elas atuam na 
política, nos sindicatos, nas cooperativas, nas associações, bem como em 

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação UF

Associação de Produtores Boa Sorte 

Associação de Produtores Rurais 
(APRUM)

Associação de Lavradores do 
Projeto de Tancredo Neves

Associação dos Produtores 
Rurais Francisco Braga

Linha T10 
Lote, Gleba 18

Linha T10, 
Lote 35, 
Gleba 14

Linha TN 10, 
Gleba 01

Linha TN 6, 
Gleba 01, 
Lote 472

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

Urupá

Urupá

Urupá

Urupá

RO

RO

RO

RO

Tabela 3 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Urupá

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação UF

Associação Artesanal Rural e 
Ind. De Mães e Filhos

Associação de Produtores Rurais 
Agropecuária e Social Salvador

 (ARAUP)

Rua Jasmo 
de Castro, S/N

Linha 37 
KM 22, 
Gleba 12

Cadastrado

Cadastrado

Teixeirópolis

Teixeirópolis

RO

RO

Tabela 4 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Teixeirópolis

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

todo processo produtivo, contribuindo consideravelmente no desenvolvi-
mento socioeconômico. A participação feminina na economia solidária 
é relevante.

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação UF

Associação de Produtores 
Rurais da Linha 204

Linha 204, 
Lote 58, 
KM 10, 
Gleba 29

Cadastrado Ouro Preto 
do Oeste

RO

Tabela 5 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Ouro Preto do Oeste

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação

Associação de Produtores 
Rurais da Com. N. Sr.ª Salete

Linha 56, 
Lote 38, 

Gleba 20M
Cadastrado Mirante 

da Serra

Tabela 6 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Mirante da Serra

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

UF

RO

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação UF

Associação de Produtores Rurais 
da Comunidade Santa Rosa

Associação de Pequenos Prod. 
De São Francisco

Associação Rural Vale do Paraíso 
Organização Para Ajuda Mútua

Linha 614 
KM 72

Linha 202, 
Lote 191, 
Gleba 28

Linha 200, 
Lote 51, 
Gleba 25

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

Vale 
do Paraíso

Vale 
do Paraíso

Vale 
do Paraíso

RO

RO

RO

Tabela 7 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Vale do Paraíso

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

 Nas tabelas cinco, seis e sete os empreendimentos analisados 
referem-se a associações de agricultores familiares que buscam através de 
organização, alternativas para saírem daexclusão de políticas públicas. As 
conquistas da Agricultura Familiar, as políticas públicas são referências de 
crescimento e desenvolvimento, tanto pela ampliação dos incentivos como 
por uma nova compreensão do meio rural. O Programa Nacional 
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da Agricultura Familiar (PRONAF)representa um marco importante da 
luta pelo reconhecimento da agricultura familiar, sendo que a partir da 
efetivação dessas políticas públicas os agricultores descobrem-se como 
atores estratégicos para o crescimento de um País, tendo o poder e capaci-
dade de reivindicar e influenciar as ações públicas a partir de 
então (MDA, 2013).

 
 A cooperativa de produção, talvez a mais importante das empresas 
solidárias, surge muitas vezes como defesa contra a ameaça da pobreza. A 
outra origem importante das cooperativas de produção é a cooperativa de 
consumo. Esta surge como reação à exploração sofrida pelos pobres nas 
mãos do comércio varejista, na época da 1ª Revolução Industrial. Com o 
seu crescimento, o cooperativismo de consumo suscita o de produção, 
oferecendo a este um mercado preferencial. A cooperativa que deu mais 
certo, e até hoje domina segmentos importantes da agricultura, é a de com-
ercialização. Ela surge como reação dos agricultores familiares à 
exploração que eles sofriam na comercialização de seus produtos 
(SINGER, 2006).

 Este empreendimento apresenta importância estadual, devido a sua 
capacidade de comercialização de café orgânico para mercados internacio-
nais e com isso valorizar os agricultores familiares que atuam na produção 
de alimentos agroecológicos.   

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação

Cooperativa dos Produtores Rurais 

Linha 204, 
Lote 58, 
KM 10, 
Gleba 29

Cadastrado Ouro Preto 
do Oeste

Tabela 8 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Ji-Paraná

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

UF

RO

Nome do Empreendimento Endereço MunicípioSituação UF

Asprol Associação Produtores 
Rurais de Leite

Associação das Profis. Empreg. 
Domést. e Lavad de Jaru

Associação de Produtores 
Rurais Santa Luzia

Linha 634 
KM 20

Rua Paraná, 
Nº 2847

BR 364, 
KM 15

Cadastrado

Cadastrado

Cadastrado

RO

RO

RO

Tabela 9 – Empreendimentos da Economia Solidária do município de Jaru

Associação dos Pequenos 
Prod. Rurais Vitória União

Associação de Produtores 
Rurais Vida Nova

Linha 634, 
Lote 43, 
Gleba 70

Linha 627, 
KM 50

Cadastrado

Cadastrado

RO

RO

Fonte: http://cadsol.mte.gov.br

 Para Asseburg (2007), os empreendimentos solidários possuem a 
capacidade de reduzir as desigualdades econômicas, pois os trabalhadores 
como proprietários associados do empreendimento recebem o capital 
excedente e este é convertido em patrimônio pessoal e/ou coletivo, 
fazendo fluir para eles próprios os frutos da atividade econômica. Isso 
pode ser verificado no município de Jaru, pois segundo o representante do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadores de Jaru, esse município 
obteve maior taxa de venda de produtos da agricultura familiar no Estado, 
no ano de 2014, no PAA. Esses agricultores familiares através de suas 
organizações estão alcançando maiores patamares economicamente com a 
produção de alimentos.

 Corroborando nesse processo de empoderamento das mulheres o 
MTE, 2015 diz, que as mulheres são maioria nos pequenos empreendi-
mentos solidários, segundo o Atlas da Economia Solidária, quanto menor 
o porte do empreendimento, maior é a participação relativa das 
mulheres.Elas encontraram um campo fecundo para o enfrentamento da 
exclusão do trabalho, do preconceito, da exploração e da dominação de 
gênero, entretanto, no geral, segundo pesquisa realizada pela SENAES, os 
homens têm uma participação superior à das mulheres. 

48 49



 Deve-se notar que os 93,10% dos empreendimentos de economia 
solidária apresentados nas tabelas de um a nove, que estão cadastrados no 
Cadsol são empreendimentos da agricultura familiar e os 6,90% são 
empreendimento da economia solidária da área urbana. Sendo assim, os 
empreendimentos da agricultura familiar representam a maior dos 
empreendimentos cadastrados do Território da Cidadania Central. Com 
destaque especial para as associações que apresentam o estágio inicial de 
organização dessas comunidades rurais.

CONCLUSÃO

 A importância de mapear esses empreendimentos dá-se por dois 
motivos centrais: a necessidade de trazer à tona a discussão sobre Econo-
mia Solidária e seus empreendimentos, fortalecimento da economia 
solidária no Território Cidadania Central e no estado de Rondônia com a 
inserção em políticas pública, por ser uma linha de enfrentamento ao 
sistema capitalista esmagador de pequenos empreendimentos. 

 A importância socioeconômica presente em pequenos empreendi-
mentos em terem a oportunidade de competir com outras organizações 
maiores, através de organizações maiores com formação de redes de coop-
eração solidária, uma vez que, este tipo de associação constituium meio 
bastante eficaz para os empreendimentos se manterem firmemente no 
mercado globalizado.

 Contudo a economia solidária ainda é incipiente frente ao seu 
papel de enfrentamento na sociedade no estado de Rondônia. Porém algu-
mas ações estão sendo feitas para dar maiores proporções, tais como a 
tramitação na câmara legislativa desse Estado que trata da economia 
solidária e esforços da Secretaria Estadual de Ação Social – SEAS, na 
mobilização dos empreendimentos e as políticas públicas de fortaleci-
mento da agricultura familiar por meio do MDA.
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RESUMO 

A predominância da atividade econômica da região do Maciço de Baturité 
provém da agricultura, pois está localizada no semiárido brasileiro que 
possui um enorme potencial produtivo contando com terras úmidas irriga-
das pelos vários rios semiperenes. É um local onde a produção estende-se 
desde o cheiro-verde ao café ou mesmo orquídeas e rosas. Atualmente, as 
famílias estão retirando da terra apenas o suficiente para sobreviver 
porque, mesmo com uma enorme diversidade de produtos, falta apoio para 
uma produção mais organizada, pois tais atividades são desenvolvidas de 
forma desordenada e sem planejamento. O suporte técnico ou financeiro 
do governo orientaria para o rompimento da cultura tradicional de plantar 
somente para comer. Mesmo com as dificuldades, a atividade econômica 
com maior oferta de trabalho no Maciço tem sido a agricultura, que se 
caracteriza por ser de pequena escala, como a horticultura na Sub-região 
Serrana. Nas sub-regiões dos Vales/Sertão e de Transição têm ocorrido a 
exploração de grãos, caju e cana-de-açúcar. A necessidade no momento é 
organizar todas as cadeias produtivas evidentes no Território Maciço de 
Baturité e fazer delas um instrumento que possibilite a dinamização 
econômica e maior desenvolvimento rural sustentável e solidário.

Palavras-chave: Cadeias produtivas. Atividades agrícolas. Redes 
de Produção.
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ABSTRACT

The predominance of the economical activity of the Baturité region comes 
from the agriculture for it is located in the Brazilian semiarid that has an 
enormous productive potential due to the ground wet and the irrigated 
semi-everlasting rivers. It is a place where the production stretches out of 
the bunch of parsley and spring onion to the coffee or even orchids and 
roses. At the moment, the families are withdrawing of the land only the 
sufficient to survive because even with an enormous products diversity 
support is lacking for a more organized production so such activities are 
developed in the disordered form and without projection. The technical 
and financial support of the government would orientate for the breakage 
of the traditional culture of planting only to eat. Even with the difficulties 
the economical activity with bigger offer work in the area has been the 
agriculture which is characterized because of being of small scale like the 
horticulture in the Mountain Sub-region. In the sub-regions of the Valleys 
and of transition it takes place to grains exploration, cashew fruit and 
sugar-cane. The necessity in the moment is to organize all the productive 
chains that exist in Baturité and to make them an instrument that will make 
possible the economical dinamization and bigger sustainable rural devel-
opment.

Keywords: Production chains. Agricultural activities. 
Production Networks.
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INTRODUÇÃO

 Segundo o Plano de Desenvolvimento Regional do Maciço de 
Baturité (2011), em 1764, Victorino Soares Barbosa, o ouvidor geral da 
Capitania do Ceará, fundou a Vila Real que hoje compreende aos atuais 
municípios associados à AMAB (Associação dos Municípios do Maciço 
de Baturité), com exceção dos municípios de Ocara e Palmácea, pois eles 
pertenciam, respectivamente, a Quixadá e Maranguape. No entanto, só em 
1841 foi adotado o nome de Baturité e, no século XIX, o conjunto de 
cidades do Maciço de Baturité foi se consolidando. Hoje, há alguns 
cenários na região que devemos preservar, como fazendas e sítios de café, 
moradias urbanas, estações ferroviárias, mercados e moradias urbanas. 
Parte do Maciço juntamente com o Sertão de Canindé a cotonicultura e a 
criação de gado foi muito presente na região caracterizando uma rápida 
expansão econômica. Havia uma preferência ao sertão do que a serra, pois 
era mais adequado à agricultura e à criação de gado. 

 Atualmente, a região possui mais da metade da população que 
sobrevive da exploração de atividades rurais, que não são capazes de 
prover renda suficiente para a sua sobrevivência e, o processo de faveli-
zação está presente nessas áreas rurais. A atividade econômica com maior 
oferta de trabalho no Maciço tem sido pela agricultura de pequena escala, 
como a horticultura na Sub-região Serrana; nas sub-regiões dos 
Vales/Sertão e de Transição têm ocorrido a exploração de grãos, caju e 
cana-de-açúcar que se encontra com necessidade de melhorias.

 Percebendo a predominância da atividade econômica da região do 
Maciço de Baturité ser advinda da agricultura, vamos apresentar neste 
trabalho a realidade em que se encontram as cadeias produtivas e as redes 
de produção do Maciço de Baturité e a nossa perspectiva diante dessa 
realidade. O problema observado é que muitos dos agricultores produzem 
de forma rudimentar, não utilizando de ferramentas que podem aumentar 
a sua produtividade e a qualidade dos produtos, dessa forma, analisamos a 
necessidade de um assessoramento técnico e uma maior compreensão das 
políticas públicas voltadas para a agricultura familiar.

DESENVOLVIMENTO

 O Território Maciço de Baturité, localizado na região semiárida 
brasileira, apresenta-se com enorme potencial produtivo, por contar com 
boa parte de terras úmidas irrigadas pelos vários rios semiperenes que 
cortam boas faixas de terras, como também pelo clima ameno da serra, ou 
pela característica de ser uma região chuvosa, em virtude das grandes 
áreas de florestas de mata atlântica preservadas, o que ocasiona maior 
intensidade de chuvas, mesmo em períodos de verão. Além disso, as terras 
são férteis e bastante produtivas, o que faz com que o Maciço de Baturité, 
já tenha sido considerado por alguns, como um dos maiores celeiros 
produtivos do Estado do Ceará. Aqui se produz desde o cheiro verde ao 
café ou mesmo orquídeas e rosas, esses três últimos, produzidos até 
mesmo para o mercado internacional. Apesar de possuir uma enorme cara-
cterística serrana, aqui se experimenta dois climas bem distintos. Se, por 
um lado, o clima da serra é temperado e ameno, atraindo visitantes de 
vários lugares do Brasil e do mundo, que visitam a cidade de Guara-
miranga para festivais internacionais de teatro, jazz e blues, ou mesmo 
para eventos gastronômicos com o “festival café com flores”, temos, no 
outro extremo, um sertão de caatinga semiárida, de sol escaldante, onde 
não fica quase nenhuma vegetação verde nos últimos cinco meses do ano 
(PTDRS Maciço de Baturité, 2011).

 Esse contexto tem sido propício para o desenvolvimento de diver-
sos tipos de atividades agrícolas que aqui se adaptaram, trazidas pelos 
escravos ou pelos desbravadores, juntando com as atividades dos nativos. 
Dessa forma, há uma enorme diversidade de produtos. Tais atividades são 
desenvolvidas de forma desordenada e sem planejamento. Cada um planta 
o que quer, do seu jeito e muitas das fruteiras não foram nem plantadas. 
Elas simplesmente nasceram e são usadas de forma 
extrativista.Simplesmente as atividades foram desenvolvidas de forma 
aleatória sem muito controle ou ordenamento. É o caso por exemplo do 
cajueiro, que somente a partir da segunda metade dos anos 80, após a 
grande seca dos cinco anos, passou a ser cultivado em maior escala no 
Território Maciço de Baturité. Mesmo assim, as atividades não atendiam a 
todos os passos ou caminhos da cadeia produtiva. Por falta de apoio para 
uma produção mais organizada e também pela cultura tradicional de  
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plantar somente para comer, esperando pela chuva, sem apoio técnico ou 
financeiro dos governos (PTDRS Maciço de Baturité, 2011). 

 De acordo com o IBGE (2006), aproximadamente 90% dos esta-
belecimentos do Território Maciço de Baturité são ocupados por agricul-
tores que desenvolvem atividades familiares. No entanto, apenas 45% da 
área é utilizada pela agricultura familiar. A área ocupada pelas proprie-
dades de cunho familiar totaliza 103.422ha com média de 5,8 por estabel-
ecimento. Por outro lado, os estabelecimentos não familiares correspon-
dem a somente 10% do total e ocupam uma área de cerca de 55% do total 
existente, com uma média de 65,5ha por estabelecimento. Conforme as 
informações do PTDRS, a agricultura do Território é, em grande parte, 
pouco desenvolvida, utilizando-se tecnologias ultrapassadas, com práticas 
rudimentares. Nos moldes de produção adotados, em boa parte das 
unidades familiares somente o excedente da produção é comercializado 
(PTDRS Maciço de Baturité, 2011).

 Pensar em uma estratégia que conseguisse organizar todas as 
cadeias produtivas evidentes no Território Maciço de Baturité e fazer 
delas, instrumento que possibilite a dinamização econômica e maior 
desenvolvimento rural sustentável e solidário, tem sido um sonho e um 
apelo constante, das lideranças sociais do Território Maciço de Baturité. 
Pois somente com uma organização sustentável da produção, será possível 
ultrapassar o paradigma de uma agricultura fragilizada de subsistência, 
para uma agricultura empreendedora e competitiva. Na construção do 
Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS, quando 
se fez um aprofundado estudo e um amplo diagnóstico da realidade do 
Território Maciço de Baturité, diversas cadeias produtivas consideradas 
mais evidentes e estratégicas, ao passo em que foram solicitadas ações que 
dessem conta de fortalecê-las e apoia-las (PTDRS Maciço de Baturité, 
2011).

 Nessa lógica, foram demandados estudos sobre pelo menos oito 
cadeias produtivas mais caraterísticas e mais fortes no Território. Eram 
elas: Mandiocultura, Cajucultura, Apicultura, Cafeicultura, Turismo Rural 
Sustentável, Floricultura, Meliponicultura, Olericultura, Pecuária Diversa, 
Bananicultura. Essas demandas não foram atendidas na sua plenitude 

pelos governos. Apenas dois Planos Territoriais de Cadeias Produtivas - 
PTCPs, foram construídos para o Maciço de Baturité, O PTCP da Cajuc-
ultura e o PTCP da Apicultura. Esses planos apresentam estudos com diag-
nósticos aprofundados, das duas cadeias, nos quais são identificadas as 
potencialidades, as dificuldades, as perspectivas, possibilidades e apontam 
caminhos de ações para o seu desenvolvimento. Infelizmente as sucessivas 
secas, a fragilidade das entidades e organizações dos produtores, a falta de 
investimentos governamentais e uma assistência técnica insipiente, invia-
bilizaram que tal desenvolvimento aconteça a contento (PTDRS 
Maciço de Baturité, 2011).

 A cadeia produtiva do caju em regime familiar no Território 
Maciço de Baturité tem como atores principais as famílias camponesas dos 
municípios em questão que desenvolvem a cajucultura dentre suas ativi-
dades. O sistema de produção constituído na referida cadeia não apresenta 
eficiência absoluta quando se analisa a oferta de produto derivado da caju-
cultura como o resultado final do sistema. Ainda que se faça um recorte 
dos elementos dispensados à cultura do caju por esses agropecuaristas para 
definirmos o processo da cadeia, não podemos ignorar a complexidade do 
contexto no qual está inserida a lógica de produção do sistema familiar 
(PTCP da Cajucultura, 2011).

 Segundo Barreto (2011), a cadeia produtiva da cajucultura do 
Território Maciço de Baturité, apresenta-se em condições apropriadas para 
o cultivo do cajueiro, principalmente nos municípios de Acarape, Aracoi-
aba, Barreira, Baturité, Ocara e Redenção, com solos e climas de boa 
qualidade, que oferece as melhores condições para o desenvolvimento de 
florestas de cajueirais. O mesmo reflete ainda as inúmeras dificuldades 
que esta cadeia enfrenta (PTCP da Cajucultura, 2011).

 Já Camilo (2012), aponta que a apicultura praticada no Território 
Maciço de Baturité é, em sua maioria, de base familiar com baixa tecnifi-
cação. Esses fatores que por um lado evidenciam a falta de profissionali-
zação de atividade, apresenta-se também como fator positivo,uma vez que 
a ausência de agrotóxicos em áreas exploradas de forma intensiva confere 
ao produto o rótulo de “mel orgânico”, o que vem a contribuir a facilitar a 
venda para mercados mais exigentes (Agronegócio, 2010).  
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Por outro lado, as técnicas de manejo utilizadas nas propriedades são, em 
muitas localidades, rudimentares e a captação do mel é despadronizada, 
não assegurando o padrão de qualidade exigido pelo mercado (PTCP da 
Apicultura, 2012).
 

 Um território com tantas potencialidades: terras boas e úmidas, 
com recursos hídricos razoáveis, com tanta diversidade produtiva, com 
uma distância relativamente próxima do maior mercado consumidor do 
estado, precisava ser tratado de uma outra forma pelos poderes públicos, 
assim como deveria se apresentar de forma mais proativa do ponto de vista 
da organização dos arranjos produtivos, das diversas cadeias. Mas o que 
tem ocorrido é um enfraquecimento da produção, pois as exigências do 
mercado que requer maior qualidade dos produtos, visto que os órgãos de 
fiscalização e controle sanitária, cobram adequação das unidades de 
processamento de frutas, legumes a animais para a produção de alimentos, 
o que tem sido praticamente impossível para a grande maioria das 
unidades familiares ou comunitárias de produção atenderem, uma 
vez que requer investimentos altíssimos (ADCLSJ, 2015).

 O custo-benefício não compensa e nem tem havido uma flexibili-
zação dos órgãos de controle, no sentido de compreender a situação das 
pequenas unidades familiares ou comunitárias. Por outro lado, não tem se 
percebido nenhum esforço por parte das gestões municipais em viabilizar 
alternativas para enfrentar tais problemas. As prefeituras são obrigadas a 
comprar pelo menos 30% de todo o recurso disponível para a alimentação 
escolar, produtos oriundos da agricultura familiar. No entanto, tem sido 
difícil atender a esta meta, exatamente por conta das fragilidades já 
apontadas (ADCLSJ, 2015).

 Como forma de unir forças, para enfrentar de forma solidária e 
fraterna os problemas comuns, como muitos dos já citados aqui, ou mesmo 
para lutar pela resolução de demandas a nível territorial, nasceu no final de 
2014, a Rede de Produção Agropecuária e Economia Solidária do Terri-
tório Maciço de Baturité, a Rede Maciço.Um espaço de encontro, 
discussão, estudos, debates, troca de experiências, proposição e 
construção de propostas e encaminhamentos de sugestões de políticas 

públicas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário do Território 
Maciço de Baturité. Trabalhar em rede é uma lógica e uma experiência em 
evidência, até mesmo para as grandes corporações e conglomerados 
econômicos. Trata-se de um espaço onde todos se ajudam mutuamente e 
buscam fortalecer o conjunto, como forma de alavancar o crescimento de 
todos. A Rede Maciço ainda está em construção, mas pretende ser um 
espaço bem forte que acolhe cooperativas, associações, sindicatos, grupos 
informais, para unir e fortalecer as organizações e suas experiências 
(ADCLSJ, 2015).

 As redes solidárias oferecem apoio logístico e de cooperação 
econômica para ajudar a articular empreendimentos econômicos 
solidários. O papel das redes é conectar os vários elos da cadeia produtiva 
ou mesmo reunir integrantes de um mesmo segmento. Com esse suporte, 
cooperativas, associações ou mesmo grupos informais, se interligam e as 
redes podem se estender por vários estados. Os empreendimentos 
econômicos solidários também se destacam pela busca da sustentabili-
dade. A economia solidária está na vanguarda desse diferencial cada vez 
mais exigido pelos consumidores. Grande parte da produção é artesanal 
ou em pequena escala (MANCE, 2002).

 Além disso, por trás de um produto há um conjunto de famílias 
beneficiadas, que estavam em condições econômicas precárias e foram 
resgatadas pelo trabalho coletivo. Entre as ações da Incubadora 
Tecnológica de Economia Solidária, da Unilab, está sendo dar conta de 
colaborar com as instituições municipais, na perspectiva de estabelecer o 
Fórum Municipal das Políticas Públicas, como espaços estratégicos de 
reunir as lideranças, os gestores, técnicos, empresas e o povo em geral para 
discutir a realidade local e levar as grandes demandas para a plenária do 
Colegiado de Desenvolvimento Territorial. Sem mencionar que atua em 
cooperação com um projeto de uma das instituições ligadas à Rede 
Maciço, com o propósito de apoiar e fortalecer a Rede Maciço. Além 
disso, por trás de um produto há um conjunto de famílias beneficiadas, que 
estavam em condições econômicas precárias e foram resgatadas 
pelo trabalho coletivo (ADCLSJ, 2015).

As cadeias produtivas representam sistemas integrados de elementos que
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se relacionam nas mais distintas etapas, através das quais passam os 
produtos, bens ou serviços, de sua origem até chegarem ao pleno consumo. 
Para Mance (2002), os insumos que são utilizados no processo da cadeia 
são consumidos ou transformados ao longo das sucessivas etapas, 
gerando, juntamente com outros elementos os custos dos produtos, que 
incorporam valor a ser recuperado com a venda do produto 
(MANCE, 2002). 

 Para Guanziroli (2009) é importante o papel que a cultura do caju 
cumpre na economia rural do nordeste brasileiro ao complementar a renda 
do agricultor com um fluxo monetário no período do ano em que pratica-
mente não existe outra produção. O caju produz na seca, de agosto a 
dezembro, período normalmente de entressafra, criando um pilar na 
economia rural semelhante ao que antes cumpria o algodão. O autor 
ressalta que a castanha de caju, geralmente, representa a única fonte de 
recursos monetários dos agricultores pobres, que destinam o restante 
da lavoura temporária (arroz, feijão, mandioca, etc.) para o consumo, 
vendendo somente a castanha de caju. Também a cajucultura apresenta-se 
adaptada as condições socioeconômicas da agricultura 
familiar (GUANZIROLI, 2009).

 As expectativas para o futuro apontam esperanças para o campo. 
Estima-se que na próxima década, o Brasil será o principal exportador de 
alimentos do mundo e a agricultura familiar será imprescindível para 
garantir a segurança alimentar e nutricional do país. É o que prevê o 
relatório “Perspectivas Agrícolas 2015-2024” lançado recentemente, pela 
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), 
em Brasília. Pela primeira vez, o documento traz um capítulo totalmente 
dedicado à produção agropecuária brasileira. Conforme o estudo, esses 
bons resultados já apresentados pelo Brasil estão ligados aos investimen-
tos governamentais para o setor, como crédito, assistência técnica e desen-
volvimento de pesquisas para o meio rural, que aumentaram a produtivi-
dade nos últimos anos. O relatório aponta que, desde 1990, a produção 
agrícola dobrou e a pecuária triplicou no país (MDA, 2015).

 O próprio ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, 
estima que a próxima década é de consolidação do papel que 

a agricultura brasileira tem desenvolvido, dentro e fora do país. O mesmo 
destacou quinada que: “Queremos investir na agregação de valor dos 
produtos, por meio das nossas agroindústrias; no cooperativismo, que é 
um importante instrumento de desenvolvimento dos produtores familiares 
e na comercialização”.

 O diretor da FAO, José Graziano da Silva, relatou que o cresci-
mento previsto para o Brasil deve ocorrer com foco na preservação 
ambiental, ressaltou em sua fala que:

 Resta saber se estas boas expectativas nacionais, se configurarão 
na região semiárida no nordeste brasileiro, haja vista que os prognósticos 
dos órgãos meteorologia, apontam para a possibilidade do prolongamento 
dos efeitos do fenômeno El Ninho, até março ou abril do ano que vem. A 
se confirmar tal previsão, configura-se como incerto e ao mesmo tempo 
preocupante a situação da agricultura e dos agricultores e agricultoras na 
região semiárida. Visto que já está por demais fragilizada e sofrida a vida 
do nordestino, após esses cinco sucessivos anos de 
seca (FUNCEME, 2015).

CONCLUSÃO

 Dado o exposto, o Território do Maciço de Baturité tem grande 
potencial e associado as várias cadeias produtivas que podem ser encontra-
das nessa região, promete oferecer uma agricultura empreendedora.Porém 
é um plano de expansão que necessita ser auxiliado por técnicas agrícolas 
mais eficazes que proporcionem um aproveitamento melhor de tudo que é 
extraído da terra. A proposta de desenvolver uma Rede de Economia Soli-
daria – Rede Maciço, promove na região uma conexão entre as cadeias 
produtivas e os integrantes de um mesmo segmento dando suporte e 
buscando a sustentabilidade.As boas expectativas para o futuro do campo 
estão baseadas nos resultados do que já foi apresentado pelo Brasil após    

O relatório estima que o país continuará nos próximos anos fortalecendo a 
produção. Esse crescimento deverá ocorrer de forma sustentável, uma vez que o 
Brasil já é referência em iniciativas desse tipo em todo mundo. O documento 
mostra que estamos no caminho certo [...]. 
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os investimentos governamentais para o setor, o que reforça a necessidade 
de maiores investimentos para que essa região do Nordeste cresça e 
proporcione melhores condições de vida para a população.
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DEMAIS SUBMISSÕES 
APROVADAS

RESUMO 

O Projeto Gente Solidária é uma política integrada de apoio à economia 
solidária, fruto de uma articulação entre a Secretaria Nacional de Econo-
mia Solidária – SENAES – e a Prefeitura Municipal de Sobral/Ceará, com 
o intuito de desenvolver uma estratégia de geração de trabalho e renda a 
partir de iniciativas econômicas solidárias e, assim, contribuir para a 
superação da pobreza e para o desenvolvimento local sustentável. Fomen-
tou e disseminou a cultura da economia solidária nas organizações 
econômicas e relações sociais. Estruturou o Centro Público de Economia 
Solidária, o qual presta assessoria a 20 (vinte) empreendimentos econômi-
cos solidários – EES, beneficiando 300 famílias (1500 pessoas). Sua 
abrangência territorial envolve a sede do município e os distritos de 
Jaibaras, Aracatiaçu e Taperuaba. Teve, a princípio, uma duração de dois 
anos (novembro de 2013 a outubro de 2015), sendo prorrogado até março 
2016. O sucesso da experiência está, primeiro, na integração de ações nas 
áreas de governança democrática, com a efetivação do Comitê Gestor; 
ações de formação e assessoria técnica aos empreendimentos, estruturadas 
a partir da realidade e demandas específicas; ações de apoio à comerciali-
zação, com abertura de novos canais tais como loja fixa, feira semanal, 
feiras itinerantes e vendas pela internet; e educação financeira e 
construção de fundos solidários. Além disso, foi crucial a seleção da 
equipe técnica e sua formação, realizadas por entidade executora (IADH) 
com expertise em economia solidária, assim como o compromisso de 
gestores da Prefeitura no sentido de permitir a articulação de ações e outras 
políticas, o que culminou com a promulgação da Lei Municipal de Econo-
mia Solidária.
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INTRODUÇÃO

 Sobral é o único município de grande porte na Região Norte do 
Ceará, com 188 mil habitantes (IBGE 2010) e vem experimentando eleva-
dos índices de crescimento, configurando-se como polo de serviços e 
indústria para toda a região. Entretanto, ainda persistem elevados índices 
de pobreza e de vulnerabilidade social, fruto de um processo de cresci-
mento concentrador incapaz de reverter às desigualdades sociais.

 Uma das formas de reverter essa lógica de concentração 
econômica e de desigualdades sociais é construir novos modelos econômi-
cos voltados para a inclusão social, como é o caso do movimento em torno 
da Economia Solidária. Uma outra economia é possível, com valores, 
princípios, estratégias e finalidades diferentes da economia centrada 
unicamente no mercado.  Esse movimento é representado no Brasil pelo 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), com grande influência 
na construção de políticas públicas, atualmente coordenadas pela Secre-
taria Nacional de Economia Solidária (SENAES). No Ceará, destaca-se a 
Rede Cearense de Socioeconomia Solidária.

 Por isso, desde novembro de 2013, a Prefeitura de Sobral, através 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Extrema Pobreza 
(SDS), vem desenvolvendo, com apoio da SENAES e execução técnica do 
Instituto de Assessoria de Desenvolvimento Humano (IADH), o Projeto 
Gente Solidária, em fase final de implementação.  O objetivo deste artigo 
é apresentar a experiência deste Projeto, seus elementos centrais, sua estra-
tégia metodológica e seus resultados.  O Projeto teve como objetivo imple-
mentar ações de apoio à economia solidária como estratégia de combate à 
pobreza e inclusão produtiva, criando uma ambiência onde a economia 
solidária seja uma centralidade na gestão municipal. Trata-se de ações 
integradas de fomento à economia solidária, com base no enfoque territo-
rial, na promoção da governança democrática e dos princípios da econo-
mia solidária, a incubação, formação e assessoria técnica aos empreendi-
mentos econômicos solidários, apoio à comercialização e o desenvolvi-
mento das microfinanças solidárias.

A economia solidária é um conjunto de atividades econômicas organizadas 

de forma autogestionária, no âmbito das quais não há distinção de classe: 
todos são seus proprietários e todos nelas trabalham. É outra maneira de 
produzir, distribuir e consumir, buscando um novo modelo de desenvolvi-
mento que garanta o desenvolvimento da comunidade como um todo, e 
não apenas de alguns de seus membros. Autogestão, cooperação e tecnolo-
gia social são elementos centrais da economia solidária (SINGER 2002). 
Assim, esta forma alternativa de organização da produção é a primeira 
dimensão-chave da economia solidária. 

 É consenso que a viabilidade das iniciativas de economia solidária 
depende do fortalecimento de cadeias produtivas e construção de redes 
ancoradas em relações que ultrapassam o universo produtivo (MANCE 
2000). Assim, a construção de redes e articulação de cadeias produtivas 
solidárias constitui a segunda dimensão da economia solidária. 
Segundo Singer (1998), as iniciativas de economia solidária só poderão 
ser realmente competitivas se atuarem de forma conjunta, garantindo 
ganhos de escala e integrando-se complementarmente em forma de rede.

 Em síntese, além da união dos trabalhadores em cooperativas de 
trabalho autogestionárias, é preciso integração vertical e horizontal em 
redes, seja para uma gerar demanda para outras, seja para obter economias 
de escala para reduzir custos e aumentar a competitividade de seus 
produtos e serviços.

 Entretanto, a economia solidária significa mais do que formas 
associativas de produção: também inclui um conjunto de atores envolvi-
dos em um processo de institucionalização que apoia essas iniciativas, tais 
como fóruns, conselhos e movimentos sociais que fomentam o trabalho 
cooperativo, os quais, como espaço de democracia participativa, influem 
nas políticas públicas. Daí, a terceira dimensão chave da economia 
solidária está exatamente na sua relação com a esfera pública 
(PARENTE, 2014).  
 
 Quanto ao papel do estado na economia, Pochmann (2002, 2004) 
afirma que a economia solidária surge hoje no Brasil como uma organi-
zação produtiva alternativa para alcançar a inclusão social e o desenvolvi-
mento sustentável, que pode atingir diferentes graus de sucesso, 
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dependendo das possíveis alianças e incorporação de políticas de 
promoção voltadas para esse fim.  Daí, destaca-se a quarta dimensão-
chave da economia solidária: sua influência nos processos 
de desenvolvimento.

 Santos (2002), um dos principais articuladores do Fórum Social 
Mundial, alerta para a necessidade de se buscar alternativas ao modo de 
produção capitalista convencional, buscando um novo modelo de 
convivência social, em que despontem formas inovadoras de produção 
mais justas, solidárias, democráticas e capazes de criar novos padrões
de convivência humana.

METODOLOGIA 

 O projeto teve 04 eixos centrais que, embora com início em 
momentos distintos, eram sistematicamente articulados e integrados:

 i) Estruturação da Casa da Economia Solidária, como lócus físico 
e integrador das diversas ações, em especial a construção de seu 
modelo de gestão compartilhada. 

 Além da sua estruturação física, o primeiro desafio foi selecionar a 
entidade da sociedade civil para prestar assessoria ao Projeto, dado que a 
Prefeitura não contava com gestores nem servidores públicos com essa 
expertise. Após a seleção, o IADH realizou oficina e reuniões de nivela-
mento conceitual e metodológico com a equipe da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Combate à extrema Pobreza (SEDS) e demais secre-
tários municipais. Da mesma forma, foram visitadas entidades da socie-
dade civil com atuação em economia solidária (Cáritas e Incubadora 
da Universidade Estadual – UVA).

 O passo seguinte foi a elaboração do diagnóstico dos problemas e 
potencialidades da economia solidária nos 04 distritos. Para tanto, foram 
realizadas reuniões de mobilização com comunidades de baixa renda, com 
vistas a identificar grupos produtivos já existentes ou em potencial, nos 
diversos segmentos econômicos. 

 O terceiro passo foi construir uma instância de gestão colegiada 
com a participação do poder público, da sociedade civil e de represent-
antes dos empreendimentos apoiados, denominada de Comitê Gestor de 
Desenvolvimento da Economia Solidária.

 No diagnóstico elaborado e apresentado aos grupos/comunidades, 
o Comitê Gestor, já constituído, selecionou os 20 grupos a serem apoiados. 
Paralelamente, o IADH procedeu à seleção e capacitação de agentes de 
desenvolvimento para atuar no Projeto.

 ii) Estruturação das ações de formação e assessoria técnica aos 
empreendimentos.

 Inicialmente, foram realizadas visitas técnicas, para obter infor-
mações sobre a situação atual dos empreendimentos. Posteriormente, 
foram realizadas oficinas de autodiagnóstico, com os grupos apoiados, 
usando a FOFA (matriz com fortalezas, oportunidades, fraquezas e 
ameaças) como instrumental metodológico.

 A partir desse autoconhecimento foi possível estruturar, nos 04 
distritos, atividades de formação, como: formação conceitual básica em 
ECOSOL, elaboração de planos de negócios, oficinas de organização e 
gestão, formações técnicas (gastronomia, artesanato, confecção) 
programadas por empreendimento. Um instrumento utilizado, com ótimos 
resultados, foram os intercâmbios. Também foram organizadas visitas de 
acompanhamento aos grupos e reuniões na Casa da Economia Solidária 
entre consultores e agentes para análise da evolução de cada grupo.

 iii) Estruturação das ações de apoio à Comercialização.

 O passo inicial foi estruturar a loja, um espaço físico, no interior da 
Casa para a venda de produtos dos empreendimentos do artesanato e do 
ramo de confecção. A loja também é um espaço pedagógico para as 
formações e para mobilização de outros públicos. Depois, foi organizada 
uma feira semanal, também nas dependências da Casa, para viabilizar a 
comercialização dos produtos da agricultura familiar. Posteriormente, foi 
possível organizar feiras especiais em cada distrito, com o objetivo de  
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ampliar a comercialização e divulgar as iniciativas de economia solidária. 
A organização da feira de Natal teve também objetos múltiplos, com reali-
zação de cursos técnicos, desfile de modas com produtos da economia 
solidária, estimulando ações coletivas e em rede além de chamar 
atenção da população de Sobral para essa nova economia.
 
 Posteriormente, um instrumento inovador foi pensado e implemen-
tado. O projeto de captação-venda coletiva no site da plataforma Catarse.  
Primero foi desenvolvida uma marcadenominada “Fia-Oficina de 
Artesãs”. Depois a campanha foi preparada, lançada coleção desenvolvida 
com apoio de designer e envolvimento dos grupos produtivos, com meta 
de captar apoios/compra antecipadas de natal no valor de R$25 mil, o 
que foi plenamente superada.

 iv) Desenvolvimento das finanças solidárias

 Inicialmente, estava prevista a implantação do ponto de finanças, 
sem saber como seria a sua estruturação e com quais parceiros financeiros 
poder-se-ia contar. Depois de articulações com os bancos oficiais, 
constatou-se que o Banco do Nordeste era o parceiro que mais se aproxi-
mava do público da economia solidária, embora não dispunha de linhas 
especialmente desenhadas para tal, mas tinha o CREDIAMIGO que pode-
ria ser acessado pelos grupos apoiados. Foi realizada oficina com os agen-
tes de crédito do CREDIAMIGO e os agentes de desenvolvimento do 
Projeto, os quais assessorados, pela consultora especializada do IADH, 
estruturaram visitas de campo aos empreendimentos. Paralelamente foram 
realizadas oficinas de educação financeira em cada grupo, as quais culmi-
naram com a construção dos fundos de finanças solidária, em fase de 
implantação. Os fundos estão sendo formados com recursos de poupança 
voluntária, pactuada entre os grupos e com um percentual das vendas reali-
zadas nos espaços coletivos e com a plataforma catarse.

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 O Projeto Gente Solidária de Sobral apresentou-se como uma 
grande oportunidade de ampliar e consolidar a economia solidária, como 
uma política pública de combate á pobreza no município. dos alcançados:

 i) Estruturação da Casa da Economia Solidária, lócus da política e 
espaço de realização das atividades de formação, comercialização e incu-
bação, com gestores e agentes de desenvolvimento capacitados.

 ii) Fortalecimento de 20 Empreendimentos, com foco na organi-
zação e capacitação das pessoas para o trabalho grupal, associativo e em 
redes, melhoria da qualidade dos produtos e, ao mesmo tempo, na articu-
lação de acesso a outras políticas públicas contribuindo para a sua viabili-
zação na perspectiva da autogestão (Quadro 1).

 iii) Criação da Associação dos Agentes Ambientais da Região 
Leste de Sobral - AGAMSOL, hoje responsável pela coleta seletiva dos 
Distritos de Aracatiaçu e Taperuaba;

 iv) Criação da CONSTRUFORMA – Cooperativa de serviços na 
área da construção civil formada com os alunos egressos do PRONATEC.

 v) Criação da Rede Fia – Oficina de Artesãs, com o desenvolvi-
mento de nova coleção e campanha de vendas pela internet (Figura 1).

Figura 1 – Produtos do FIA: oficina de artesãs

Fonte: Projeto Gente Solidária (2015).
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GRUPOS QUANTIDADE DE FAMÍLIAS

SEDE
Associação Amigos da Saúde Mental – Grupo de 

Confeccionistas da CAPES – Centro de 
Atenção Psicossocial

09

Grupo de Artesanato da Palha de Carnaúba do Sumaré 05

Grupo de Flanelinhas – em incubação 18

Grupo de Catadores de Resíduos Sólidos – em incubação 18

Grupo dos Egressos do PRONATEC 
GRUPO TRANSFORMA

Organização Sobralense dos trabalhadores da 
Construção Civil

33

Grupo do Café Solidário 16

Grupo da Feira da Economia Solidária 
da Agricultura Familiar 21

ARACATIAÇU

Grupo de Artesãs Solidário do Aracatiaçu 07

Grupo de Reciclagem Santo Antônio 18

Colônia de Pescadores do Aracatiaçu Z – 6 15

Grupo de Gastronomia 06

Grupo de criadores de capote da Estiva 12

JAIBARAS

Associação do Pequenos Agricultores do 
Bom Jesus – Setor 06 19

Associação Comunitária de São Domingos 10

Grupo de Mulheres Flor do Trapiá 15

Quadro 1 – Quantidade de famílias atendidas por empreendimentos
Associação Comunitária Padre João Batista Frota 32

TAPERUABA

Artesãs da Comunidade de Vassouras 10

Associação Comunitária Luiz Rodrigues dos Santos 
de Produtores Rurais de Jurema 15

Associação Comunitária Antônio Miguel Elias de Puba II 14

Grupo de Catadores de Resíduos Sólidos 08

TOTAL DE FAMÍLIAS 301

TOTAL DE PESSOAS 1505

Fonte: Projeto Gente Solidária (2015)

 vi) Criação de novos canais de comercialização tais como feira 
semanal da agricultura familiar e solidária, feiras especiais e itinerantes, 
venda de artesanato pela internet através da plataforma Catarse e formação 
para acesso às compras governamentais.

 vii) Estruturação de 03 fundos solidários, com educação finan-
ceira, modelo de gestão dos fundos internalizados, eleição da diretoria 
e regras de funcionamento pactuadas.

 viii) Construção de instância colegiada de gestão, com a partici-
pação de gestores da Prefeitura, entidades da sociedade civil e represent-
antes dos empreendimentos, os quais foram capacitados e envolvidos na 
gestão do Projeto (Quadro 02). 
 
 ix) Institucionalização da política municipal através da promul-
gação da Lei da LEI Nº 1515 de 06 de outubro de 2015 que institui a 
Política de Fomento à Economia Solidária no Município de Sobral.
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GRUPOS QUANTIDADE DE MEMBROS

PODER PÚBLICO

Secretaria de Desenvolvimento Social
 e Combate à Extrema Pobreza 02

Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico 02

Secretaria de Educação 02

Secretaria de Agricultura e Pecuária 02

Secretaria de Conservação e Serviços Urbanos 02

Agentes Comunitários de Desenvolvimento 04

Gabinete do Prefeito 02

SOCIEDADE CIVIL

Cáritas Diocesana de Sobral 02

Incubadora Universitária de Empreendimentos
 Econômicos Solidários da UVA – IEES – UVA) 08

IADH 02

Assessoria do Território da Cidadania 02

TOTAL 32*

*16 titulares e 16 suplentes

Quadro 2 – Composição do Comitê Gestor

16

16

Fonte: Projeto Gente Solidária (2015)

CONCLUSÕES

Em Sobral, a economia solidária legitima-se cada vez como uma alterna-
tiva de desenvolvimento inclusivo. Uma das formas de vivenciá-la é 
através dos depoimentos, da práticae da comprovação da ampliação da 
renda e da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas.  
A experiência de Sobral comprova que ações integradas de apoio à econo-
mia solidária é uma estratégia apropriada para redução da pobreza e 
inclusão socioprodutiva. Apesar de todos os avanços alcançados por partes 
dos empreendimentos econômicos solidários, percebe-se que há muito o 
que ser feito com eles. Parte das famílias saiu da extrema pobreza, mas os 
EES ainda apresentam fragilidades diante da economia de mercado. 
Além disso, ainda há diversos desafios a serem vencidos. Entre outros, 
destacamos, a manutenção do nível de participação e engajamento dos 
grupos produtivos, a capitalização dos fundos rotativos, a garantia do 
processo de comercialização da produção e a regulamentação da Lei que 
institucionaliza a Economia Solidária, em virtude da escassez de recursos 
e a falta de compreensão e dificuldade de articulação de políticas por 
parte dos gestores públicos.
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RESUMO 

A Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (Intesol) é uma das 
incubadoras universitárias pioneiras em articular a economia solidária à 
perspectiva do desenvolvimento territorial, tendo como principal eixo de 
suas ações, a agricultura familiar. O objetivo deste trabalho é apresentar 
como a Intesol contribui com o fortalecimento das instâncias de partici-
pação cidadã do território Maciço de Baturité, no Ceará. Entende-se terri-
tório como um espaço físico-geograficamente delimitado, continuamente 
estruturado – material e imaterialmente – por agentes sociais diversos. O 
território articula múltiplas dimensões, evidenciando potencialidades e 
restrições ao desenvolvimento rural sustentável. O território Maciço de 
Baturité é composto por 13 municípios, destacando-se em sua cadeia 
produtiva, a apicultura, cajucultura, fruticultura, agricultura urbana e 
periurbana e atividades não-agrícolas como o artesanato e o turismo comu-
nitário. A Intesol vem atuando no fortalecimento do Colegiado Territorial 
do Maciço de Baturité, inclusos o Núcleo Dirigente, os Núcleos Técnicos 
e os Comitês Temáticos, através do Núcleo de Extensão em Desenvolvi-
mento Territorial do Maciço de Baturité (NEDETEMB). Para tanto, 
realiza a orientação, assessoramento técnico e a formação dos seus mem-
bros. Além disso, promove a articulação das sociedades política e civil 
locais, agregando em média 78 entidades e movimentos sociais, dentre 
assentamentos, sindicatos, federações, associações de produtores, coop-
erativas e redes de produtores, bancos oficiais, organizações não governa-
mentais e empresas, mobilizando jovens, mulheres, comunidades 
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tradicionais e agricultores/as familiares que formam o colegiado territo-
rial. Contribuindo, dessa forma, para a implantação e controle das políticas 
públicas de desenvolvimento na região com rebatimentos para os países 
parceiros da Unilab. 

Palavras-chaves: Desenvolvimento Territorial. Economia Solidária. 
Nedetemb.

ABSTRACT

Intesol is one of the pioneering university incubators working in the social 
economy from the perspective of territorial development with the main 
axis of the demands of their actions, family and farming. It is understood 
as a geographically defined area and characterized by some multidimen-
sional space criteria. These criteria are defined as economics, culture, poli-
tics and others who make up a large web in sustainable rural development. 
The Baturité Territory consists of 13 municipalities and stands out in its 
supply chain, beekeeping, cashew cultivation, horticulture, urban and 
peri-urban agriculture and non-agricultural activities such as crafts and 
community tourism. The objective of this paper is to present as Intesol has 
contributed to the strengthening of instances of citizen participation in the 
massive territory of Baturité in Ceará. The Intesol has been active in 
strengthening the Territorial Board, Center Director, Technical Center and 
thematic Committees of the Massif Baturité Territory through the Exten-
sion Center on Territorial Development of the Massif Baturité (Nedetemb) 
performing the guidance, technical advice and training for their members. 
Articulation involving the government and local civil society, totaling on 
average 78 institutions from settlements, trade unions, federations, asso-
ciations of producers, cooperatives and producer networks involving 
youth, women, traditional communities and farmers / family and with 
character institutions territorial officials as banks, non-governmental 
organizations, companies that make up the territorial council. Contributing 
thus to the implementation and monitoring of public development policies 
in the region with repercussions for the Unilab partner countries.

Keywords: Territorial Development. Solidarity economy. Nedetemb.

INTRODUÇÃO

 A Economia Solidária expressa um conjunto de experiências cole-
tivas de trabalho, produção, comercialização e crédito que assumem 
princípios solidários e formas diversas: cooperativas e associações de 
produtores, empresas autogestionárias, bancos comunitários, “clubes de 
trocas”, “bancos do povo” e diversas organizações populares urbanas e 
rurais (SINGER, 1999). Vem se caracterizando como um sistema 
econômico em formação com experiências exitosas nos mais diversos 
territórios nacionais e internacionais, como é o caso do território Maciço 
de Baturité através do Projeto Política Integrada de Economia Solidária do 
Governo Federal.

 Nesse sentido, a Economia Solidária pode contribuir para o desen-
volvimento socioeconômico, político e cultural em diversas escalas terri-
toriais. Cabe indicar que as experiências e análises indicam tensões entre a 
economia solidária e as relações capitalistas de produção e propriedade e 
os modelos hegemônicos de desenvolvimento. Em alguns casos, a econo-
mia solidária parece se restringir a garantir a livre participação de todos os 
indivíduos e a competição entre eles, se enquadrando em mais um ciclo de 
transformações do capitalismo, “colaborando” na recomposição das forças 
do grande capital, sem de fato se mostrar à sociedade como um ideal 
eminentemente revolucionário e emancipador dos trabalhadores. Os laços 
com o Estado corroboram essa preocupação e suspeita, mas ao mesmo 
tempo, fornecem a semente para o surgimento de um possível novo 
modelo econômico que possa até vir a superar o capitalismo (SILVA, 
2014).

 Localizado no estado do Ceará, a uma distância média de 100 km 
da Capital Fortaleza, o território Maciço de Baturité é formado por 13 
municípios, com características bem parecidas, prevalecendo dois climas 
distintos: as serras úmidas e frias e o sertão semiárido. Sua área geográfica 
é de 4.820 km², compreendendo os municípios de Acarape, Aracoiaba, 
Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Itapiúna, Guaramiranga, 
Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção (IPECE, 2010). A popu-
lação de 274.634 habitantes tem densidade média de 57 habitantes por 
quilômetro quadrado, com 64,5% da população residindo em localidades
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urbanas e 35,5% na zona rural, refletindo o processo de urbanização do 
Brasil nas últimas décadas (IPECE, 2010).

 Este artigo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre o desen-
volvimento pautado nos preceitos da economia solidária e o importante 
papel da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
brasileira (Unilab), através da Incubadora Tecnológica de Economia 
Solidária (Intesol), do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR). Será 
analisada a experiência do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do 
Território Maciço de Baturité (CODETEMB), em suas potencialidades de 
impactar a implantação e controle social das políticas públicas no terri-
tório, através dos diálogos e ações efetuados por representantes da socie-
dade política e da sociedade civil. Essa experiência é animada pela Incuba-
dora Tecnológica de Economia Solidária (INTESOL), através da orien-
tação, assessoramento técnico e formação dos seus membros, via Núcleo 
de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território Maciço de 
Baturité (NEDETEMB).

 Os resultados demonstram que a Intesol vem desempenhando 
relevante papel no que se refere ao fortalecimento das instâncias de 
participação cidadã do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do terri-
tório Maciço de Baturité (Codetemb), através da intervenção do Núcleo de 
Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território Maciço de
Baturité (NEDETEMB).

METODOLOGIA

 A Intesol parte dos conceitos de campo e de rural para refletir sobre 
as políticas territoriais, tendo como recorte a agricultura familiar camp-
esina em contribuição ao debate das políticas públicas e aos grupos, 
empreendimentos, cooperativas, unidades familiares de produção, 
artesãos e empresas. Seu locus de intervenção é o território Maciço de 
Baturité que apresenta características e resultados específicos sugerindo 
maior incidência e impacto das políticas públicas, porém sua contribuição 
a esse debate se estende aos países parceiros da Unilab – Cabo Verde, 
Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor Leste e 
Portugal.

 O Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Terri-
tório Maciço de Baturité (NEDETEMB) foi instalado na Intesol visando, 
especialmente, fortalecer o Codetemb e suas instâncias – Núcleo 
Dirigente, Núcleo Técnico e Comitês Temáticos no que concerne a 
implantação e controle social das políticas públicas locais. Refere-se, 
portanto à aproximação da Unilab nas ações do território e ainda, viabi-
lizar respostas ao papel que se propõe a realizar em relação a qualificar a 
gestão social com ações de ensino, pesquisa e extensão. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A conformação da economia solidária no Brasil, vem contando 
com a participação de diversos atores sociais – organizações não governa-
mentais, movimentos sociais, organizações religiosas, governos em suas 
diversas instâncias, universidades, dentre outros. Nas universidades, 
podemos destacar o importante papel desempenhado pelas incubadoras 
como instrumentos de extensão, mas que vincula o ensino e a pesquisa.
 Para Costa (2015),

 Segundo Cançado et al., (2013), “hoje depois de quase vinte anos 
de estrada, pode-se dizer que esta atividade de extensão se consolidou em 
diversos campis espalhados pelo Brasil nos mais diversos formatos e com 
as mais diversas nomenclaturas”. Os avanços são demonstrados pela 
integração entre a extensão, o ensino e a pesquisa presentes 
nas incubadoras. 

 Embora algumas experiências tragam na sua nomenclatura o 
conceito de desenvolvimento, pouco se tem conhecimento de incubadoras 

O papel da extensão universitária é importante nesse cenário, pois agrega alguns 
fatores fundamentais ao desenvolvimento da economia solidária. O primeiro 
deles compreende o comprometimento social e comunitário implícito na missão 
da Universidade brasileira. O segundo ponto engloba o potencial de desenvolvi-
mento tecnológico e metodológico adequados ao fomento e apoio aos 
empreendimentos econômicos solidários por meio da ação integrada entre exten-
são e pesquisa. Por fim, é possível ressaltar a função de formação de profissionais 
preparados para atuarem com a temática da economia solidária, compreendendo 
suas especificidades e contribuindo para seu fortalecimento no país (COSTA, 
2015 p. 3).
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com intervenção voltada ao desenvolvimento territorial, talvez, por que a 
noção de território em relação ao surgimento das incubadoras não foi um 
conceito trabalhado na perspectiva de vinculá-lo à intervenção nas univer-
sidades. Acreditamos que aos poucos, as experiências vão assimilando 
suas intervenções diante do importante papel social e político que vem 
assumindo esse conceito no desenvolvimento do país.

 Andrade (1995) contribui evidenciando que “o conceito de terri-
tório não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, estando muito 
ligado a ideia de domínio ou de gestão de determinada área”. Reforça que 
a composição do território deve proporcionar às pessoas que nele vivem, a 
consciência crítica e participativa, motivando-os a compreender o sentido 
de territorialidade de forma subjetiva, criando a noção de confraternização 
entre as pessoas, para que se possa pensar em desenvolvimento com 
sustentabilidade.

 Haesbaert (2002), pautado nas concepções de Guattari, expressa 
que o território envolve subjetividade individual e coletiva já que possi-
bilita aos grupos a se manifestarem sobre determinadas articulações com 
resistências em contraposição à hegemonia imposta pela ordem social e 
política dominante.

 Quando se atem a compreender esse conceito sob a óptica do que 
defende a Política Nacional de Desenvolvimento Territorial brasileira, 
território é visto como um espaço físico, geograficamente definido, geral-
mente contínuo, compreendendo cidades e campos caracterizados por 
critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a socie-
dade, a cultura, a política, as instituições, e uma população com grupos 
sociais relativamente distintos, que se relacionam por meio de processos 
específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam 
identidade e coesão social, cultural e territorial (BRASIL, 2010). 

 Partindo da visão conceitual definida pela Política Nacional de 
Desenvolvimento Territorial brasileira, proposta pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Secretaria de Desenvolvi-
mento Territorial (SDT), descentralizada nos estados pelas Secretarias de 
Desenvolvimento Agrário (SDA), como é o caso do Ceará, a Intesol vem 

buscando correlacionar a categoria desenvolvimento territorial com a 
economia solidária como forma de contribuir na promoção do desenvolvi-
mento do território maciço de Baturité e  países parceiros da Unilab – 
Cabo Verde, Guiné Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, 
Timor Leste e Portugal.

 O desenvolvimento tem sido prioridade nas agendas da Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Além de reafirmarem que 
a língua portuguesa constitui entre os respectivos Povos – Angola, Brasil, 
Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor Leste – 
um vínculo histórico e um patrimônio comum, mesmo com uma realidade 
cultural e plurinacional que confere identidade própria a cada país, as 
questões relativas ao desenvolvimento dos territórios tem sido debatidas 
considerando a “integridade territorial e a não-ingerência nos assuntos 
internos de cada Estado, bem como o direito de cada um estabelecer as 
formas do seu próprio desenvolvimento políticos, econômico e social 
(DECLARAÇÃO CONSTITUTIVA CPLP, 1996).

 Conforme apresentado em documento da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2009), o diálogo entre os 
países membros da CPLP está focado em propostas de ação e, criação de 
capacidades locais de governos e comunidades rurais para responder aos 
desafios do desenvolvimento rural sustentável e, consequentemente, a 
redução da pobreza. A exemplo, considerando a necessidade de promover 
o desenvolvimento a partir de “um amplo e sustentável acesso à terra, à 
agua e demais recursos rurais, a comunidade CPLP apoiou a realização da 
Conferencia Nacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural 
(CIRADR), em 2006”, cuja intenção foi apresentar compromissos para 
validar as metas de desenvolvimento sustentável e objetivos de desen-
volvimento do milênio – OM/ODS.

 O referido documento faz uma análise situacional de cada país 
membro, sugerindo a forma de intervenção no desenvolvimento. Em Cabo 
Verde, por exemplo, o Ministério de Desenvolvimento Rural (MDR), tem 
investido no desenvolvimento do setor realizando projetos de construção 
de barragens, elevação da produção de alimentos locais a partir da indução 
ao pequeno agricultor local, e ainda a capacitação dos seus técnicos para 
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intervir no desenvolvimento rural. No período de agosto e setembro de 
2015, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) da 
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 
(Unilab), através da Intesol realizou formação de formadores com os 
técnicos do MDR de Cabo Verde, sobre organização de produtores e 
gestão da qualidade no pós-colheita, beneficiando 50 técnicos, 
representados pelas diversas ilhas do país. 

 No Brasil, o desenvolvimento territorial tem sido assumido pelos 
governantes a partir da conformação dos territórios da cidadania e terri-
tório rurais. No contexto da sociedade civilorganizada, a luta caminha para 
que a referida política não se figure apenas como política de governo, mas 
que se consolide como uma política de Estado. O papel mais importante 
nesse debate é das representações dos Colegiados Territoriais, instâncias 
de participação cidadã com representação paritária entre os governos 
estaduais e locais e a sociedade civil organizada.

 De acordo com o relatório da Rede Nacional de Colegiados Terri-
toriais (2014), no Brasil existem atualmente, 239 territórios, sendo que 13 
destes estão situados no estado do Ceará. Os colegiados territoriais se 
apresentam como espaços de construção e debate das políticas públicas de 
desenvolvimento rural, confirmando a abordagem territorial como 
elemento de destaque da dinâmica nacional e internacional que dialogam 
com o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário 
(PNDRSS), descentralizado para as demais esferas governamentais 
(PNDRSS, 2015).

 O referido documento citado explicita que tanto nacional como 
internacionalmente, o desenvolvimento está nas pautas governamentais 
enfatizando, dentre outros fatores, a produção alimentar em quantidade e 
qualidade como elementos de afirmação social e política da agricultura 
familiar.  Ressaltando que os territórios devem ser vistos como local de 
vida, de produção e reprodução sociocultural que pode ser evidenciado 
pelos processos de construção participativa das políticas públicas, asso-
ciado às agendas de lutas sociais, representando conquistas, dando visibili-
dade às diversidades socioprodutivas da agricultura familiar.
 

 No Brasil, a materialização de políticas públicas como o Fome 
Zero; a aprovação do Plano Safra da Agricultura Familiar, a aprovação do 
II Plano Nacional de Reforma Agrária (IIPNRA), no ano de 2003, bem 
como a publicação da Lei da Agricultura Familiar (Lei Nº 11.326/2006) 
que reconhece os diferentes sujeitos sociais e públicos prioritários de 
políticas públicas, são exemplos dos avanços desse debate. 

 O PNDRSS (2013), lançado em 2015 reforça essa questão quando 
explicita que são exemplos de conquistas das políticas públicas dado o 
debate entre os diversos segmentos sociais e políticos:

 Trazendo esse debate para a Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), a situação não é muito diferente em termos de vonta-
des governamentais. O Programa das Nações Unidas, vem incentivando 
desde de 2006, o aumento da produção de alimentos de qualidade e, conse-
quentemente, a valorização da agricultura familiar. Em Cabo Verde, por 
exemplo, a Lei nº 89/VIII/2015, institui o Programa Nacional de Alimen-
tação e Saúde Escolar. Semelhante ao PNAE brasileiro, o referido 
programa insere a agricultura familiar nas compras governamentais e sua 
base está discutida no desenvolvimento de Cabo Verde, não como uma 
ação isolada, mas vinculada aos instrumentos políticos e sociais de estru-
turação do território como soberania e segurança alimentar, acesso a 
alimentos saudáveis, aumento e valorização da produção local, qualifi-
cação técnica, acesso a mercados, dentre outros (ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO PARA O PNAE, 2012).

 O Nedetemb, através da Intesol, assume o papel de mediar as 
relações entre o poder público e a sociedade civil contribuindo para a 

[...] a institucionalização da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Pnater) e do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (Pronater) − Lei nº 12.188/2010; e 
a criação e fortalecimento de programas de compras públicas e institucionais de 
produtos da agricultura familiar, por meio de iniciativas como o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae), que articulam as ações de superação da fome com a geração de renda e 
incentivo à estruturação da produção da agricultura familiar para a comerciali-
zação (PNDRSS, 2013, p.8).
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efetividade das políticas públicas no território.Colabora, especificamente, 
para fortalecer e ampliar a participação das diversas instâncias no terri-
tório. Para tanto, atua com uma equipe de bolsistas, professores pesquisa-
dores e assessores especializados. Atualmente, vem apoiando o Núcleo 
Dirigente na realização das plenárias territoriais e na mobilização de 
plenárias de políticas públicas; pesquisas; realiza a formação dos comitês, 
Núcleo Técnico e Núcleo Dirigente e ainda aborda de dois em dois meses 
os Ciclos de Encontros Temáticos sobre políticas públicas. A Intesol 
através do Nedetemb de dezembro de 2014 a outubro de 2015, já realizou 
02 atividades formativas com o Núcleo Dirigente, contribuiu na realização 
de 04 plenárias territoriais; realizou 1 ciclo de debate e está em processo 
de preparação para a realização da Plenária Territorial de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER).

 Resta, claro, a importância do debate do desenvolvimento pautado 
na perspectiva da territorialidade. Todavia, quando relacionamos essa 
situação à questão da economia solidária, percebemos que ainda não tem 
se concretizado uma articulação que vincula os processos econômicos e 
socioculturais nas agendas governamentais. Há, sim, ações isoladas de 
desenvolvimento e, com muita representatividade social como é o caso do 
Brasil, do papel da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) 
e do envolvimento do movimento social, representado pelas muitas 
conquistas e, especialmente, pela visibilidade da necessidade de inserir no 
debate a vinculação com o desenvolvimento dos territórios.

 Considerar o desenvolvimento pautado nos preceitos da economia 
solidária, significa situá-lo como expansão das liberdades substantivas e, 
consequentemente, orientar suas ações para os fins que o torna significa-
tivo e importante, recolocando o indivíduo e a sociedade, no centro dessa 
discussão. Essa é uma concepção básica para a economia solidária. 
Aparentemente, não tem distinção no que vem sendo trabalhado pelo 
conceito de desenvolvimento territorial na atualidade. Entretanto, a “nova 
economia” convive com uma dualidade. Por um lado, se pauta por práticas 
solidárias e por uma nova “racionalidade” nas relações de produção, com-
ercialização e troca; por outro, se insere na grande economia capitalista, 
ainda que de modo intersticial (pequeno espaço), como condição para 
sobreviver (SILVA, 2014).

 A "nova economia" se insere num contexto de reafirmação de 
outros princípios ordenadores do comportamento econômico, no processo 
de desenvolvimento que nas palavras de Chanial e Laville (2006) acaba 
conformando um conjunto de atividades que permite a realização da 
ponderação dos valores e normas da vida econômica, onde o trabalho 
retoma seu caráter produtor de vínculos sociais e laços cívicos. 

CONCLUSÃO

 A Intesol vem assumindo importante papel no processo de desen-
volvimento do território maciço de Baturité, dando visibilidade à Unilab, 
especialmente no que se refere à interiorização do ensino superior e suas 
relações com as políticas públicas de desenvolvimento.

 Contribui expressivamente no debate da integração da economia 
solidária como importante instrumento para alavancar o desenvolvimento 
territorial, recolocando o foco da discussão econômica sobre o trabalho, 
sobre produção, sobre a sustentabilidade e, principalmente na questão da 
repartição do produto do trabalho agrícola e não agrícola oriundo da agri-
cultura familiar. A partir do apoio aos grupos incubados e da relação com 
as instâncias de participação cidadã do território maciço de Baturité, em 
relação à esfera econômica da produção, vem contribuindo para dissemi-
nar um modelo de desenvolvimento social e humano concebido como uma 
“nova sociedade” que possa unir as múltiplas formas de produção com 
aorganização comunitária da vida social, e onde os benefícios da expansão 
econômica sejam apropriados pela maioria. 

 Em termos estritamente educativos, voltados para a inclusão 
produtiva, quando traz o debate da economia solidária na perspectiva do 
desenvolvimento territorial, busca apresentá-la como uma alternativa de 
contraposição ao modelo de desenvolvimento capitalista apoiando, espe-
cialmente, as práticas de atividades que o grande capital considera ainda 
pouco rentável como por exemplo, a reciclagem, produção artesanal, 
produção, consumo e comercialização de alimentos da agricultura familiar 
e outros. 

 Apesar de enfatizar na sua intervenção os desafios e limites que
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devem ser enfrentados pelo modelo de desenvolvimento pautado na 
perspectiva da economia solidária, tem clareza que os grupos, empreendi-
mentos, cooperativas, unidades de produção familiar e empresas não 
possuem a capacidade de ofertar produtos e serviços na mesma escala das 
congêneres capitalistas, e consequentemente, permitir uma grande expan-
são econômica, mas, defende que os sistemas de comércio justo, de 
produção autossustentável e de finanças solidárias demonstram clara-
mente que ela distingue o fator econômico como um dos determinantes da 
transformação social no processo de desenvolvimento.
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RESUMO 

Inserida na região Noroeste do estado do Ceará, a Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA), através da Incubadora de Empreendimentos 
Econômicos Solidários (IEES), vem desenvolvendo ações de pesquisa/ 
extensão, em conjunto com diversas comunidades do Noroeste Cearense, 
buscando uma apropriação coletiva da realidade que aponte elementos 
para sua transformação, tendo como base o protagonismo das variadas 
formas de organizações populares. Este artigo tratou do trabalho de 
pesquisa-ação efetivado pela IEES no Território aqui denominado de 
Grande Juá, distrito de Juá, município de Irauçuba (CE), juntamente com 
associações locais, a exemplo da Associação dos Jovens Empreendedores 
do Juá (AJE) e da Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de 
Juá (ACOMDIJU), num esforço de delinear contornos do perfil socioec-
onômico deste território, que culminaram com um seminário de reflexão e 
consolidação das informações, de forma a possibilitar elementos para a 
sua transformação. Para levar a termo a pesquisa optou-se por uma 
metodologia que possibilitasse uma apropriação e reflexão crítica da reali-
dade de forma conjunta pela academia e representações locais, a partir 
mesmo da etapa de pesquisa de campo que convergiu em um momento 
posterior para a análise e avaliação das informações na forma do citado 
seminário. Observou-se, neste sentido, que as ações efetivadas 
contribuíram para uma maior apropriação da realidade local tanto pela 
academia como pelos moradores locais, na perspectiva da consolidação de 
procedimentos metodológicos de pesquisa e extensão, em meio a 
contribuição para o fortalecimento de um processo de transformações na 
perspectiva dos paradigmas da economia solidária.

Palavras-chave: Pesquisa-ação. Economia Solidária. Desenvolvimento 
Local.
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ABSTRACT

The Business Incubator for solidarity-based economy (IEES) at the State 
University Vale do Acaraú, located in the Northwest region of the state of 
Ceara, has been conducting research and outreach programs with different 
communities in the region in an endeavor to understand their reality and to 
find elements in the popular organizations that could transform these com-
munities. The aim of the article is to present the findings of the research 
conducted by the IEES in an area called Grande Jua, in the district of Juá, 
located in the city of Irauçuba, together with local associations such as the 
Association of Young Entrepreneurs of Jua (Associação dos Jovens 
Empreendedores do Juá) and Community Association of Residents of the 
Jua District (Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de Juá) in 
an effort to identify the socioeconomic profile of the region. The findings 
were discussed in a seminar to reflect on the information collected in order 
to find the elements to transform the community.  The methodology 
chosen to carry out the research was to promote the understanding and 
critical reflection of reality. The information collected during the field-
work stage was later analyzed and assessed during the seminar.  Thus, we 
found that the actions greatly contributed to the understanding of the local 
reality due to the consolidation of the methodological research and 
outreach programs and promoted changes regarding the paradigms of 
solidarity economy.

Keywords: Research actions. Solidarity Economy. Local Development.

INTRODUÇÃO

 Este artigo remete à experiência conjunta de docentes e discentes 
da Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários da Universi-
dade Estadual Vale do Acaraú (IEES-UVA), mediante parceria com o 
CNPq , e representações comunitárias da aqui denominada “Grande Juá” , 
compreendendo a sede e os outros adensamentos populacionais inseridos 
no Distrito de Juá, localizado no município de Irauçuba, estado do Ceará.

 Situado na zona noroeste do Ceará, Nordeste brasileiro, Irauçuba é 
um município do sertão cearense que sofre com longos e danosos períodos 
de estiagem, comuns na região. Irauçuba com seus 22.324 (vinte e dois mil 
trezentos e vinte e quatro) habitantes, segundo censo do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010, é formado por vários distri-
tos que configuram o município geograficamente. Dentre estes, encontra-
se o de Juá situado na região oeste do município, aqui compreendido como 
território do “Grande Juá”, compreendendo a sede do distrito e algumas 
localidades de reduzidos adensamentos populacionais no seu entorno, 
entre os quais territórios de assentamentos, frutos de reforma agrária 
dentre outros movimentos. Estas localidades somam um pouco mais de 
3.666 (três mil trezentos e sessenta e seis) pessoas entre homens, mulheres 
e crianças.

 A importância do trabalho se insere no debate da própria natureza 
de uma universidade pública com as peculiaridades da UVA, permeada por 
uma conjuntura de contradições, onde as consequências das cíclicas crises 
do capitalismo se aviltam perante condições ambientais desafiadoras. 
Nesse quadro, segundo CHAUÍ (2003), a universidade pública se mani-
festa enquanto instituição social, “(...) uma ação social, uma prática social 
fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e de suas 
atribuições (...)” (CHAUÍ, 2003).

 Nessa perspectiva, a IEES-UVA tem se consolidado com ativi-
dades que priorizam a integração entre pesquisa e extensão, trabalhando 
conjuntamente com comunidades, buscando contribuir para a transfor-
mação da realidade a partir dos paradigmas da economia solidária, enten-
dida pela SENAES (2006) como o “conjunto de atividades econômicas – 
de produção, distribuição, consumo e crédito – organizadas e realizadas 

   Projeto “Incubadora IEES-UVA: Ciência, Tecnologia e Sociedade no Semiárido”, por ocasião da CHAMADA 
MCTI/SECIS/MTE /SENAES/CNPq Nº 89/2013.
   Terminologia adotada pelo grupo da IEES-UVA.
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solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma coletiva e 
autogestionária” (SENAES, 2006, p. 11).

 Assim, a Incubadora busca valorizar o ser e estar no mundo a partir 
dos princípios da cooperação, solidariedade, protagonismo e autogestão, 
evidenciando o diálogo crítico entre a universidade e a sociedade. Nesse 
sentido se deu o encontro com a população do Distrito de Juá, que ensejou, 
a partir da preocupação local com a realidade socioeconômica e ambiental, 
concomitante com o desejo de mudanças, o compromisso da construção 
conjunta de um trabalho de pesquisa-ação.

 Trabalho que procurou assumir o significado delineado por Franco 
(2005), uma pesquisa ação crítica, na medida em que o trabalho de 
pesquisa e a ação para a transformação da realidade se dão de forma 
concomitante, transformação esta entendida como necessária desde o 
princípio do trabalho do pesquisador em conjunto com o grupo, através de 
um processo onde há a valorização “(...) da construção cognitiva da 
experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, com vistas à emanci-
pação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera opressivas 
(...)”.

 Portanto, ao mesmo tempo em que se constituiu como elemento de 
reflexão sobre os processos socioeconômicos locais, buscou contribuir 
para a transformação da realidade, e, para a consolidação de uma metodo-
logia de trabalho da Incubadora.

 Especificamente este trabalho buscou refletir essa interação da 
IEES-UVA com movimentos sociais do “Grande Juá”, especialmente, a 
Associação dos Jovens Empreendedores do Juá (AJE) e a Associação 
Comunitária dos Moradores do Distrito de Juá (ACOMDIJU), através da 
pesquisa denominada Perfil Socioeconômico dos Moradores do Grande 
Juá e do “Seminário de Reflexão e Consolidação do Processo de Pesquisa 
Pró Grande Juá”, que debateu as informações obtidas,, no sentido de refle-
tir uma estratégia de transformação da realidade local no contexto da 
economia solidária.

METODOLOGIA

 A metodologia utilizada no trabalho se prendeu essencialmente à 
pesquisa-ação, que envolveu um caráter descritivo e exploratório, na 
medida em que caracterizou a realidade socioeconômica da população da 
Região aqui compreendida como Grande Juá. O trabalho em si foi iniciado 
com o contato entre pesquisadores da IEES-UVA e organizações sociais 
locais que manifestaram várias dificuldades e preocupações diante da 
realidade. A partir daí esses atores em conjunto idealizaram a realização de 
uma pesquisa socioeconômica, envolvendo o cenário em estudo, a fim de 
se conhecer de uma forma mais aprofundada o perfil da população, e refle-
tir em torno das possibilidades de transformações.

 A princípio houve a elaboração de uma proposta do projeto de 
pesquisa socioeconômica pela equipe da IEES/UVA, que foi submetida a 
discussões e definições com os moradores locais, quando se decidiu 
também a logística para a sua viabilização e o(s) auxilio(s) necessário(s) 
para o seu desenvolvimento, ações realizadas de forma conjunta. Diálogo 
que se estendeu, inclusive, quando do momento de chancela das infor-
mações obtidas e sistematizadas em um seminário na sede distrital.

 A pesquisa socioeconômica utilizou-se de questionários que 
abrangeram indicadores relacionados ao gênero, idade, escolaridade dos 
entrevistados, número de pessoas e filhos residentes no imóvel, ocupação 
e renda, relações de propriedade e condições da moradia, aquisição de 
bens não produzidos, pagamento de contas, recebimento de benefícios 
sociais e aposentadoria. Tais dados foram levantados no início de 2013 
mediante entrevistas diretas com 260 moradores da zona urbana e rural do 
Território,  valor correspondente a, aproximadamente, 24% do número de 
famílias estimado inicialmente, baseando-se no conhecimento prévio e 
superficial da região, considerando uma média de 05 pessoas/família, e 
utilizando um erro amostral (Probabilidade de 5% da amostra não repre-
sentar a realidade da população) de 6,11%, dentro de um nível de confi-
ança (Probabilidade de que um intervalo referente a uma amostra estatís-
tica realmente inclua o parâmetro da população) de 95%, aplicados 
conjuntamente por moradores locais e a equipe da IEES-UVA,  de acordo 
com a amostra previamente determinada.
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 Por fim, convém ressaltar que o questionário contemplou outras 
questões, a saber, grau de interação dos entrevistados, conhecimento sobre 
iniciativas vinculadas à economia solidária e questões relativas a produção 
e comercialização de produtos, a serem analisadas em outra etapa do 
trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O trabalho efetivado demonstrou resultados interessantes, a partir 
mesmo da metodologia empregada, pois ficou evidenciada a construção 
coletiva da pesquisa, tendo sido reveladora a afirmação dos participantes 
do maior conhecimento da realidade local a partir do próprio processo de 
coleta de informações.

 Entre os dados levantados na pesquisa alguns suscitaram mais 
comentários e debates por parte dos representantes locais presentes ao 
seminário de validação e complementação das informações.

 No aspecto da educação (tabela 1), sobressaiu-se a questão da 
maioria dos entrevistados terem declarado possuir apenas o ensino funda-
mental incompleto, informação que foi enriquecida com comentários 
relatando a dificuldade do acesso à escola e a necessidade de trabalhar para 
complementar a renda.

ESCOLARIDADE NUMERO DE 
INDICAÇÕES % SIMPLES

Sem escolaridade                                       46          17,69
Ensino fundamental incompleto            133          51,15
Ensino fundamental completo            17          6,54
Ensino médio incompleto                         14          5,38
Ensino médio completo                         33         12,69
Ensino superior incompleto                         05          1,92
Ensino superior completo                         08          3,08
Outro                                                                 04          1,54

TOTAL 260 100,00

Fonte: Próprio autor, 02/2013.

Tabela 1 – Entrevistados quanto ao grau de escolaridade

 A ocupação mais significativa foi a de agricultor, entretanto, 
proventos oriundos do governo se mostraram igualmente importantes na 
composição da renda familiar (tabelas 2 e 3). Renda que se explicitou 
reduzida, pois 48,03% declararam receber menos de 01 salário mínimo por 
mês (tabela 4). Os debates neste contexto convergiram para a necessidade 
da luta pela reforma agrária, pois são poucos os assentamentos existentes, 
enquanto instrumento de melhoria nas condições de trabalho e renda.

Nota: Para efeito da discriminação da ocupação principal, 37 pessoas 
deixaram de responder (14,23% do total de entrevistados). Dos 223 que o 
fizeram (85,77% do total), quatro pessoas indicaram duas ocupações, de 
tal forma que totalizou 227 respostas.

OCUPAÇÃO PRINCIPAL NÚMERO DE 
RESPOSTAS

% - TOTAL 
DE RESPOSTAS

Tabela 2 – Entrevistados quanto a ocupação principal

Agricultor                                                 137            60,35
Apicultor                                                  01                          0,44
Criador de animais                                     03            1,32
Pescador                                                  00                          0,00
Feirante                                                  00                         0,00
Artesão                                                  01                          0,44
Pedreiro                                                  03                          1,32
Dono(a) de casa                                     25            11,01
Doméstico                                                  02                          0,88
Comerciante                                                  01                          0,44
Comerciário                                                  00                          0,00
Servidor público                                     25           11,01
Aposentado                                                  21                          9,25
Outro                                                               08               3,52

TOTAL 227 100,00

Fonte: Próprio autor, 02/2013.
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FONTE DE RENDA PRINCIPAL NÚMERO DE 
RESPOSTAS

% - TOTAL 
DE RESPOSTAS

Tabela 3 – Entrevistados quanto a fonte de renda familiar principal

Agricultura                                                    98              46,01
Apicultura                                                     0                0,00
Criação de animais                                        4                1,88
Pesca                                                                   0                0,00
Feira                                                                   0                0,00
Artesanato                                                      1                0,47
Serviços de pedreiro                                         3                1,41
Serviços de doméstica                                         2                0,94
Comércio (proprietário)                            1                0,47
Comércio (trabalhador)                            0                0,00  
Serviço público                                        26               12,21
Aposentadoria                                                     42               19,72
Programas de governo                          29               13,62
Outro                                                                   7                 3,29

TOTAL 213 100,00

Fonte: Próprio autor, 02/2013.

Nota: Para efeito da discriminação da fonte de renda familiar principal, 50 
pessoas deixaram de responder (19,23% do total de 260 entrevistados). 
Dos 210 que o fizeram (80,77%), três indicaram duas respostas, de tal 
forma que se considerou um total de 213 respostas.

FAIXAS DE RENDA VALOR 
ABSOLUTO

% - TOTAL DE 
QUESTIONÁRIOS 

RESPONDIDOS

Tabela 4 – Distribuição dos entrevistados quanto a faixa de renda

Menos de 01 salário mínimo                        122             48,03
De 01 a menos de 02 salários mínimos         126             49,61
De 02 a menos de 05 salários mínimos          05               1,97
De 05 a mais salários mínimos            01               0,39

TOTAL 254 100,00

Fonte: Próprio autor, 02/2013.

Nota: Para efeito da discriminação da faixa de renda familiar, 5 pessoas 
deixaram de responder (1,92% do total de entrevistados). Dos 255 que 
responderam (98,08% do total), uma delas teve a resposta invalidada pois 
indicou duas faixas de renda, de tal forma que se considerou um total de 
254 respostas válidas.

 Quanto às relações de compras e recebimentos de proventos 
(tabela 5), os moradores adquiriam apenas uma pequena parcela do que 
não produziam em bodegas próximas, localizadas no próprio Distrito, pois 
significativo percentual da população, beneficiária de programas públicos, 
recebiam seus emolumentos em agências bancárias localizadas fora do 
Juá, onde efetivavam relações comerciais (tabela 6). Entretanto, o Banco 
Popular existente na localidade, que já tem parceria com a Caixa 
Econômica Federal, poderia, na opinião dos presentes, ampliar o convênio 
para fins de recebimento destes benefícios, tendo um papel mais 
incisivo na economia (tabela 7).

Nota: Para efeito da discriminação dos locais de compra dos produtos que 
precisam e não produzem, 5 pessoas deixaram de responder (1,92% do 
total de entrevistados). Dos 255 que responderam (98,08% do total), 1 
pessoa indicou 4 locais e 6 pessoas informaram 2 locais, de tal forma que 
se considerou um total de 264 respostas.

LOCAL ONDE ADQUIREM 
OS PRODUTOS

VALOR 
ABSOLUTO

% TOTAL 
DE RESPOSTAS

Tabela 5 – Distribuição dos entrevistados quanto ao local onde o
btém os produtos que precisam e não produzem

Bodega próxima                                      74           28,03
Mercadinho                                                    96           36,36
Supermercado                                                    89           33,71
Armazém                                                    01             0,38
Feira                                                                 03            1,14
Vizinho                                                    01            0,38

TOTAL 264 100,00

Fonte: Próprio autor, 02/2013.
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INSTITUIÇÃO BANCÁRIA VALOR 
ABSOLUTO

% TOTAL 
DE RESPOSTAS

Tabela 6 – Distribuição dos entrevistados quanto às instituições 
bancárias de recebimento dos benefícios sociais

Banco do Brasil                                 29                  14,29
Caixa econômica/ lotérica                   165                  81,28
Bradesco                                               08                    3,94
Banco comunitário juazeiro                     01                    0,49

TOTAL 203 100,00

Fonte: Próprio autor, 02/2013.

Nota: Para efeito da discriminação das instituições bancárias de recebi-
mento dos benefícios sociais, 62 pessoas deixaram de responder (23,85% 
do total de entrevistados). Dos 198 que responderam (76,15% do total), 
cinco pessoas indicaram duas opções, de tal forma que se considerou um 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA VALOR 
ABSOLUTO

% TOTAL 
DE RESPOSTAS

Tabela 7 – Distribuição dos entrevistados quanto ao recebimento
 de benefícios oriundos de programas sociais do governo

Beneficiário        176                   74,89
Não beneficiário                                 59                   25,11

TOTAL 235 100,00

Fonte: Próprio autor, 02/2013.

Nota: Para efeito da discriminação do recebimento ou não de benefícios 
de programas sociais públicos 25 pessoas deixaram de responder (9,62% 
do total de entrevistados), de tal forma que se considerou um total de 235 
respostas.total de 203 respostas.

 Ao final, o seminário foi avaliado como uma experiência que 

ensejou um reconhecimento da realidade do Território, tendo sido 
sugerido o aprofundamento do trabalho, abrangendo questões como 
organização social e produção, na perspectiva de fortalecer iniciativas já 
existentes ou propiciar novas iniciativas, enquanto processo de 
desenvolvimento local.

CONCLUSÃO

 A experiência relatada mostrou um interessante encontro da 
academia com a realidade local, refletindo aspectos socioeconômicos e 
ambientais, e, vislumbrando possibilidades de transformação desta reali-
dade, a partir de organizações locais como a AJE e a ACOMDIJU, com o 
apoio dialógico da IEES-UVA.

 Alguns aspectos sobressaíram no trabalho. Inicialmente a questão 
das fragilidades quanto à escolaridade formal, que, se por um lado estão 
sendo amenizadas por Programas Públicos recentes, continuam sendo 
impactadas/impactando pela/a realidade de um reduzido nível de renda 
familiar, reflexo da falta de condições adequadas ao exercício da ocupação 
predominante – agricultura, a partir mesmo do acesso à terra, bem como 
das reduzidas alternativas de trabalho e renda.

 Em complemento, a dinâmica da economia do Juá, em parte 
baseada nos Programas de Transferência de Renda, não tem estimulado 
expressivamente o comércio local, pois a maior parte dos proventos são 
dispendidos fora do Distrito. Em contrapartida, o Banco Popular existente, 
na medida em que tenha uma maior participação da comunidade, em 
conjunto com a intensificação dos debates e efetivação de ações em torno 
de iniciativas socioeconômicas coletivas, fator que ensejou a convivência 
com a IEES-UVA, mostram-se instrumentos potenciais para um processo 
de desenvolvimento solidário local que priorize o protagonismo da popu-
lação.
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RESUMO 

Na última década, o mundo capitalista vivencia uma crise econômica 
global que repercute nas condições reprodutivas das populações pobres, 
aumentando o mapa da exclusão social. Se contrapondo a essa realidade, 
há experimentos sociais reais que se apresentam como formas de super-
ação das condições existentes dessas populações. Elas se reinventam, 
reagem e lutam, evidenciam as contradições genéticas do capital: aumento 
da riqueza exponencialmente de um lado e, do outro, as dificuldades cada 
vez maiores da reprodução social através do trabalho assalariado. A Vila 
Emater II, conhecida como antigo lixão, é um assentamento precário 
localizado em Maceió, Alagoas, formado basicamente por catadores de 
materiais recicláveis. 50 mulheres catadoras optaram por uma organização 
autogestionária, como forma de geração de trabalho e renda: a Coopera-
tiva de Catadores da Vila Emater II – COOPVILA. Este artigo visa expli-
car como o processo de autogestão social e cooperativa pode se transfor-
mar num espaço de luta e construção de uma nova consciência eviden-
ciando um ser genérico se fazendo. A metodologia utilizada na pesquisa 
baseia-se nos supostos da pesquisa-ação. Observa-se que a cooperativa, 
apesar de toda a precariedade ao redor da vida das trabalhadoras, busca 
construir formas de produção, emancipando-se dos limites burgueses, do 
trabalho assalariado, ainda que, contraditoriamente, aproveitem as poten-
cialidades locais, preservando o vasto potencial dos recursos naturais 
existentes e se reproduzem a partir de suas próprias habilidades. 

Palavras-chaves: Autogestão. Cooperativismo. Emancipação.
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ABSTRACT

Over the last decade, world capitalism has experienced a global economic 
crisis that affects social conditions with an increase of excluded popula-
tions. However, there are real social experiments that are presented as a 
means of overcoming the existing conditions. Evidence thus genetic 
contradictions of capital: an unpredictable side elevation of the productive 
forces and the other the lack of necessity of wage labor. The Emater II 
Village, known as former landfill, is a slum located in Maceió, Alagoas, 
which is basically formed by waste pickers. Only 50 women pickers have 
opted for a self-managed organization, as a way of generating employment 
and income: Collectors Cooperative Emater Village II COOPVILA. This 
article aims to explain how the process of social self-management and 
cooperative can become a space of struggle and construction of a new 
consciousness be showing a generic is doing. The methodology used in the 
research is based on the ‘action research’. It´s observed that cooperative 
despite all the insecurity around the workers’ life, she seeks to build forms 
of production, freeing up the bourgeois limits, even contradictory, take 
advantage of the local potential, preserving potential of natural resources.

Keywords: Self-management. Cooperatives. Emancipation.

INTRODUÇÃO

 Nestas décadas iniciais do século XXI, o mundo capitalista abre 
suas portas experimentando uma nova e acirrada crise econômica global 
que repercute de forma vigorosa nas condições sociais da existência, 
aumentando o percentual dos excluídos socialmente do trabalho assala-
riado. Entretanto, por outro lado, cria-se uma série experimentos sociais 
que se apresentam como forma de superação dessas condições existentes.

  Esses experimentos apontam os limites da vida, sob as condições 
burguesas de existência, assinalam que o assalariamento já não cobre com 
seu manto toda a população que vive do trabalho e clarificam as contra-
dições genéticas do capital: de um lado, elevação imprevisível e, de outro, 
em escala infinita das forças produtivas, a desnecessidade do
trabalho assalariado.

 Reemerge, neste contexto, as organizações sociais em suas mais 
variadas formas, como as cooperativas, as associações, como resposta às 
grandes contradições do capitalismo. Se, por um lado, acentua-se a crise, 
por outro, a classe trabalhadora constrói-se em movimentos na busca por 
saídas alternativas e em manter suas condições de vida, modificando 
substantivamente o espaço da exclusão. Lutam política e economicamente 
buscando determinar-se em uma nova razão, ao rebelarem-se contrários à 
razão burguesa. Ainda que esta luta apareça inserida nos domínios 
burgueses, ela também expressa a busca por novas possibilidades de 
produção que superem o assalariamento, como caminho único da classe 
trabalhadora se reproduzir.  

 A Vila Emater II, localizada na cidade de Maceió, no estado de 
Alagoas, conhecida como “Antigo Lixão”, é um assentamento humano 
precário localizado em área pública pertencente ao Governo do Estado de 
Alagoas, ocupada por 250 famílias em situação de risco social. É formada 
basicamente por catadores de materiais recicláveis.

 Quando o lixão foi fechado no ano 2010, os moradores continu-
aram a reproduzir sua subsistência com aquela atividade que já 
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conheciam: a de “catador de lixo”, como eles se denominam. Aproximada-
mente cerca de 600 catadores atuavam no lixão da Vila Emater II e, desses, 
50 mulheres optaram por uma organização autogestionária, como forma 
de geração de trabalho e renda: a Cooperativa de Catadores da Vila Emater 
II – COOPVILA. Este artigo visa explicar como o processo de autogestão 
social e cooperativa pode se transformar num espaço de luta e de geração 
de emprego e renda. Assim, a cooperativa apresenta-se como luta que 
busca alterar suas condições de vida sob a forma de organização coletiva 
do trabalho. Seus protagonistas diretos encontram-se pressionados, de um 
lado, pela crise estrutural do mercado de trabalho e, por outro lado, se 
veem motivados pela ação mobilizadora dos movimentos sociais, que 
buscam criar alternativas para a crise estrutural do trabalho assalariado e 
às formas de precarização. 

 Este trabalho é resultado da pesquisa instrumentada através do 
programa de extensão Pibip-Ação da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL) e da reflexão de alguns professores. Caracteriza-se como um 
processo interativo de (re)educação do trabalho assalariado para o trabalho 
cooperativo, unindo o “saber científico” ao “saber popular” na tentativa de 
transformação da prática cotidiana. A metodologia pressupõe a interação 
teórico-prática entre os participantes e parceiros de modo a articular as 
ações e reflexões a partir das condições dadas. Trata-se da condução em 
que os diversos parceiros interagem a partir de práticas em que estão 
envolvidos. O ponto de partida são sempre as condições reais e contra-
ditórias dos próprios grupos. Sendo assim, a metodologia pode ser inter-
pretada na concepção da pesquisa-ação, na qual o pesquisador deixa claro 
a relevância da prática e intervenção no processo de investigação promov-
endo diálogos.

 Assim sendo, o artigo busca construir uma avaliação sobre esse 
fazer que una o saber científico com o saber popular pela ação reflexiva. 
Em um segundo momento apresenta o conceito de autogestão construído a 
partir dessas experimentações como ponto de partida dos grupos que 
procuram reproduzir sua existência como cooperação e solidariedade. Em 
seguida, apresentaremos a caracterização da COOPVILA em Maceió, 
Alagoas, cooperativa de catadoras de materiais recicláveis, se apresentam 

alguns resultados e por último constroem-se as considerações finais.  

 Trabalhos de pesquisa e extensão feitos a partir de algumas 
Universidades Públicas brasileiras têm evidenciado as buscas e experi-
mentações da classe trabalhadora buscando refletir sobre seus significa-
dos. Esses trabalhos também produzem novas formas de se relacionar com 
esses sujeitos, refletir sobre o processo educativo e de aprendizado que 
fazem parte destes processos, marcam ainda, uma maior consciência dos 
sujeitos envolvidos, tanto dos pesquisadores como dos autores destas lutas 
sociais que definem a espacialização da solidariedade e da autogestão 
como caminhos possíveis.

1 CONHECIMENTO, APRENDIZADO E EMANCIPAÇÃO 
HUMANA: ALGUMAS NOTAS INICIAIS

 Conhecer, debruçar-se sobre uma realidade, interagir com sujeitos 
que produzem suas vidas a partir de si mesmo e buscar superar uma reali-
dade terrivelmente precarizada, tem como sentido fundamental a perspec-
tiva da superação dessas condições. São lutas que, em determinados graus, 
apontam a “desalienação” das trabalhadoras que tomam consciência de 
suas condições e se contrapõem a elas. Lutam sem pré-condições, a partir 
de suas parcas e restritas possibilidades.  A rebeldia aparece como 
primeiro momento que desencadeia em uma série de ações que indicam a 
busca por novas possibilidades, uma vez que retornar ao assalariamento é 
já uma condição que sabem que pode não ser mais o seu caminho único. 
Organizam-se política e economicamente para encontrar formas de se 
reproduzirem. E, ao se expressarem como seres rebeldes, mostram os 
limites da realidade burguesa, confrontam-se com ela, interagem entre si 
pela solidariedade, autogestão, cooperação e formatam organizações que 
expressam essa consciência nova em construção, ainda que permeada de 
contradições.

 Muito embora o processo de tomada de consciência de si e para si 
não signifique uma ruptura com a ordem vigente por si só, ela parece 
acenar para a construção de um ser genérico, um ser muito mais livre e 
emancipado, desatrelando-se dos liames do capital e das relações
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burguesas, o salário e o lucro. Essa construção pela classe trabalhadora 
parece se fazer, tanto na luta cotidiana, como também através de estudos 
formais e informais que vão caracterizando suas experimentações, porque 
também buscam outros órgãos para auxiliá-los como as Universidades e o 
próprio Estado.

 Aqui a busca por conhecer nunca poderá estar restrita à medida que 
for apreendida e aplicada à realidade concreta, no sentido de ser simples-
mente operativo. Conhecer é, neste processo, também transformar-se, é 
também fazer e construir história. Conhecer significa emancipar-se, 
conceito contrário de dependência, de submissão, de dominação, de falta 
de perspectiva. A educação como processo de construção de conheci-
mento, neste caminho adquire um caráter emancipatório. Um caráter 
necessariamente crítico e transformador. 

 A passagem da primeira década do século XXI vem marcada por 
ondas de crises econômicas e sociais que relembram as primeiras décadas 
do século XX, sem que ocorra uma repetição histórica. Naquelas 
cumpria-se a completude da revolução industrial e a crise existente mar-
cava o fim de um século de liberalismo econômico plasmado pelo ideário 
da livre concorrência. Aqui a marca da crise existente e todos os seus 
movimentos na Europa e nos EUA e aqui na América Latina acenam para 
uma grande insatisfação humana para com todos os males gerados pelo 
capitalismo, desde a degradação ambiental, à miserabilidade de uma 
grande parcela da população, aliada a falta de perspectivas humanas e 
sociais de outra. O consumismo, visitas aos shoppings centers, ao que 
parece, já não é suficiente para conter a insatisfação das massas. 

 Pensar a emancipação da classe trabalhadora a partir dessa reali-
dade econômica e social tornou-se muito mais complexo, especialmente 
no contexto da busca por produzir conhecimento a partir desta realidade. 
Faz sentido, portanto, recuperar as críticas sociais construídas essencial-
mente por Marx e Gramsci no sentido de "desfetichizar" o real, ao fazer 
ciência e vinculá-la aos sujeitos emancipatórios. O que significa pensar 
uma ação educacional, de pesquisa e extensão emancipatória? Como um 
desafio às leis de reprodução social impostas pela ordem burguesa?

Karl Marx constrói sistematicamente uma crítica ao direito, a filosofia 
hegeliana e a economia política clássica, no sentido de estabelecer os 
limites dessas apreensões da realidade, essa produção de conhecimento, 
embora importante, era ainda insuficiente a apreensão da realidade 
econômica e social dinamizada pelo capital, portanto ela ainda não 
continha os elementos necessários à emancipação humana, à construção 
de uma nova práxis histórica. Isto é, eram conhecimentos insuficientes à 
classe trabalhadora adquirir consciência de si mesmo como 
classe revolucionária. 

 O filósofo Antônio Gramsci também deu uma contribuição funda-
mental para criticar os conhecimentos estabelecidos à sua época, constru-
indo uma crítica ao senso comum para chegar ao bom senso, propondo 
uma educação com caráter emancipatório e uma escola que formasse 
sujeitos emancipados, capazes de pensar criticamente.

 Engels, na Dialética da Natureza, refletiu sobre a revolução 
burguesa que despontava no século XV, expandindo-se violenta e inexo-
ravelmente até meados do século XVIII, onde opoder real, apoiado pelos 
habitantes das cidades derrubou a nobreza feudal, constituiu as nações 
modernas e a sociedade burguesa. Como produto deste vigor histórico na 
Itália, na França e na Alemanha nasceu uma literatura nova, estendendo-se 
à Inglaterra e à Espanha.  O autor enaltece esses fatos históricos expli-
cando que “romperam-se os limites do velho Orbis Terrarum”, só então 
foi “descoberto o mundo”. Assentaram-se as bases para a superação do 
artesanato pela manufatura e das forças desta fez emergir a indústria 
moderna e o caminho para o materialismo do século XVIII. 

Foi essa a maior revolução progressista que a humanidade conheceu até então; foi 
uma época que exigiu gigantes e que forjou gigantes pela força do pensamento, 
pela paixão e o caráter, pela universalidade e a erudição. Dos homens que 
lançaram as bases do atual domínio da burguesia pode-se dizer qualquer coisa, 
mas de modo algum que pecaram pela limitação burguesa. Pelo contrário: todos 
eles se achavam dominados, em maior ou menor medida, pelo espírito de 
aventura inerente à época. Não havia praticamente nem um só grande homem que 
não houvesse realizado longas viagens, não falasse quatro ou cinco idiomas e não 
brilhasse em vários domínios da ciência e da técnica. Leonardo da Vinci não foi 
só um grande pintor, mas um exímio matemático, mecânico e engenheiro, ao qual 
devemos importantes descobertas nos mais diferentes ramos da física. [...] 

110 111



Maquiavel, foi o homem de Estado, historiador, poeta, além de ter sido o primeiro 
escritor militar digno de menção dos tempos modernos. Lutero não só limpou os 
estábulos de Augias da Igreja, como também os do idioma alemão, foi o pai da 
prosa alemã contemporânea [...] (MARX; ENGELS, 2011, p. 73-74).

 Nessa compreensão é que Marx e Engels situam à divisão do 
trabalho e sua restrição à formação integral humana, tornando-a 
desconexa, fragmentando-a, prosseguem na sequência da citação: “Os 
heróis daquele tempo ainda não eram escravos da divisão do trabalho, cuja 
influência dá à atividade dos homens, como podemos observá-lo em 
muitos de seus sucessores, um caráter limitado e unilateral” (idem, p.74).

 Cita, logo em seguida, como a pena, o pincel, a tinta, as palavras, 
as descobertas, à “aventura” vivida pelos heróis daquela época não era 
forjada na individualidade de um “templo”, isto é, eram homens que 
também faziam parte das lutas de sua época, colocavam-se nelas e 
delas participavam ativamente:

O que mais caracteriza os referidos heróis é que quase todos viveram plenamente 
os interesses de seu tempo, participavam de maneira ativa na luta política, 
aderiam a outro partido e lutavam, uns com as palavras e a pena, outros com a 
espada, e outros com ambas as coisas ao mesmo tempo. Daí a plenitude e a força 
de caráter que fazem deles homens de uma só peça. Os sábios de gabinete eram 
nessa época uma exceção: eram homens de segunda ou terceira linha, ou 
prudentes filisteus que não desejavam sujar os dedos (idem, p.74).

 Com a divisão cada vez mais acentuada do trabalho, de lá (Sec. 
XIX) para cá (Sec. XXI), as ciências dividiram-se cada vez mais novos 
ramos de conhecimentos se impuseram e a institucionalização do saber e 
do conhecimento só se fez avançar. Nas Universidades Públicas Brasilei-
ras esse formato organizou-se nos três eixos sistêmicos: ensino, pesquisa 
e extensão.

 Talvez, uma possível superação da fragmentação e o reconheci-
mento de que o saber não emerge somente de espaços institucionais seja 
dado pelo deslocamento do eixo da extensão para o centro do debate 
acadêmico, não separado da pesquisa e do ensino, não aparecendo como o 
“primo-pobre” da construção de um saber totalizante e universal. 

Talvez, nessa busca de um diálogo de saberes, seja possível avançar para 
além da fragmentação imposta pela divisão do trabalho.

 Nesse sentido é que entendemos a definição de homem como um 
ser genérico posto por Karl Marx, conceito que nasce do pensamento de 
Hegel e constrói o reconhecimento do ser para si, – que se faz evidenciar 
na classe trabalhadora como um todo, na medida em que elasupera o 
mundo alienado e compreende-se como ser histórico. Caracterizando as 
lutas da classe que vive-do-trabalho, pela superação das condições dadas, 
precarizadas, desumanizadas que estão à porta dessas gentes.

 Marx constrói uma significativa definição da espécie humana 
como a que exerce “atividade livre e consciente”. Entretanto, como na 
sociedade capitalista essência e aparência não se confundem, o homem 
precisa, pela materialidade, superar essa dicotomia para se autorrealizar 
como ser para si, ou seja, para além da forma física das coisas reconhecer 
nelas sua objetividade. O autor, nesse sentido, faz uma crítica a divisão do 
trabalho e seu estranhamento, como um trabalho imposto e alienado que 
cria obstáculos à “atividade livre e consciente”. Pensar a suprassunção 
positiva dessa contradição entre trabalho e estranhamento implica, em 
Marx, pensar a superação do modo de produção capitalista. Aqui, 
portando, levantam-se alguns elementos possíveis como germes de uma 
nova materialidade, germes, portando de um novo pensar e de um novo 
apropriar-se dos conhecimentos.

 A produção de conhecimento não foge à regra produtiva do capital,

O animal é imediatamente um com a sua atividade vital. Não se distingue dela. É 
ela. O homem faz da sua atividade vital mesma um objeto da sua vontade e da sua 
consciência. Ele tem atividade vital consciente. Esta não é uma “determinidade” 
(Bestimmtheit) com a qual ele coincide imediatamente. A atividade vital consci-
ente distingue o homem imediatamente da atividade vital animal. Justamente, [e] 
só por isso, ele é um ser genérico. Ou ele somente é um ser consciente, isto é, a 
sua própria vida lhe é objeto, precisamente porque é um ser genérico. Eis por que 
a sua atividade é atividade livre. O trabalho estranhado inverte a relação a tal 
ponto que o homem, precisamente porque é um ser consciente, faz da sua 
atividade vital, da sua essência, apenas um meio para sua existência (MARX, 
2004, pp. 84-85).
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, a atividade vital dos trabalhadores, incluindo os vinculados à educação, 
tece-se sob esses mesmos parâmetros, os do trabalho estranhado. A própria 
estrutura acadêmica está inserida nesta lógica. Entretanto como o homem 
tem atividade vital consciente, e esta não é uma determinidade e sua ativi-
dade é atividade livre, se faz possível pensar em movimentos emanci-
patórios, revolucionários, ainda que em germe, no tempo presente, que 
podem estar moldando um futuro outro, que não o do capital. Nesse 
sentido se faz possível construir uma mediação entre conhecimento e 
emancipação humana (entre atividade vital e emancipação humana).

 A luta dos trabalhadores no modo de produção capitalista tem indi-
cado uma apropriação consciente em grau cada vez maior da sua existên-
cia, isto é, tem construído um ser genérico, um ser consciente em si e para 
si, germes dessa construção podem ser percebidos nas lutas cada vez mais 
coletivas dos trabalhadores  e em experimentos outros de organização da 
produção e do trabalho.

 Como expressão da emergência de uma atividade vital não estra-
nhada situa-se a apreensão de que o conhecimento e o saber acadêmico 
que se universalizou no capitalismo tem sido também determinante na 
construção de uma atividade vital liberta, não estranhada, portanto, para 
além da propriedade privada, ainda que a universidade pública seja 
expressão da divisão social do trabalho e forme homens para atuação 
dentro dos limites das escolhas profissionais existentes no capitalismo.

 A despeito desses limites, ela é também um espaço crítico e só 
nesse sentido é possível aprendê-la como produtora de conhecimento e 
não simples reprodutora das exigências impostas pelo limite da proprie-
dade privada. Nela, configura-se um espaço de produção da criticidade, 
portanto do apontamento desses limites, e do ir para além deles, de trans-
formação, emancipação. Só nesse sentido ela é passível de defesa 
ardorosa nas e pelas lutas dos trabalhadores no tempo
presente. A universidade pública também como expressão do movimento 
da base produtiva, de um determinado tempo histórico e para além dele. 

   Para maiores detalhes sobre processos transitórios vide: GRADE, Marlene .. dissertação mestrado, UFSC 2004 
e GRADE, Marlene, Tese de Doutorado, UFSC, 2008.
8

Movimento esse que afirma o mundo burguês e dialeticamente também o 
nega e o supera.

 O tripé sobre o qual se assenta a universidade pública: o ensino, a 
pesquisa e a extensão, aparecem, portanto, também como um tempo desse 
movimento, assim sendo, se faz possível pensar novos formatos. A exten-
são somente surge como espaço de produção de conhecimento (portanto 
também de ensino e pesquisa), na medida em que a atividade vital humana 
vem exigindo novas mediações. É o movimento dessa luta que vamos 
construir no próximo item que está dado na práxis da classe-que-vive-do-
trabalho e em suas construções. Neste artigo, o caso da Vila Emater II em 
Maceió, Alagoas.

2  A AUTOGESTÃO COMO FORMA DE LUTA

 Em suas condições atuais a sociedade capitalista apresenta proces-
sos contraditórios nos quais, por um lado, exclui trabalhadores do processo 
de produção e, por outro, cria condições para a superação dessa exclusão. 
Essa criação, entretanto, dá-se pela classe trabalhadora porque precari-
zada, desumanizada, procura superar essas condições e para isso move-se 
de formas diversas e formata suas lutas política e econômica. Toma 
consciência sobre si mesmo, rebela-se e constrói os caminhos que se 
fazem possíveis para sair de sua desumanização. A solidariedade e a 
autogestão se transformam em um vínculo possível e a partir deles vão 
tecendo suas vidas.

 Assim é que a cooperação, a solidariedade e a autogestão 
apresentam-se como alternativa possível para a classe-que-vive-do-
trabalho que consolidam a economia solidária como forma de superação 
das condições dadas, transformando-se numa política pública de caráter 
transversal. Isto faz com que, a economia solidária seja também um instru-
mento de construção de conhecimento, de aprendizagem, de interação 
com essas lutas que podem estar apontando uma nova razão, uma maior 
consciência dos produtores diretos sobre si mesmo, sobre o mundo que os 
rodeia, fazendo emergir um ser genérico.
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 Os grupos e cooperativas que possuem formas de organização 
produtiva têm como característica principal serem grupos de trabalho 
coletivo, geralmente, em situação econômica e produtiva extremamente 
frágil, que se reúnem através de seu próprio saber-fazer, corroboram 
tecnologia social que têm em si mesmos sua maior força, porque carentes 
da tecnologia criada pelo capital. Os fatores positivos: sua organização 
movimenta os grupos e cria possibilidades de uma existência mais digna 
ainda que contraditória no processo da acumulação do capital. Esses 
fatores relacionam-se com o trabalho autogestionário, cooperativo 
e solidário.
 
 Vários autores, como Nascimento (2011) e Singer (2000), salien-
tam o ressurgimento da economia solidária como expressão dialética deste 
tempo. Nascimento (2011) frisa: “Na verdade, ela foi reinventada. O que 
distingue este “novo cooperativismo” é à volta aos princípios, o grande 
valor atribuído à democracia e à igualdade dentro dos empreendimentos, a 
insistência na autogestão e o repudio ao assalariamento”.

 A economia solidária e seu caráter autogestionário se fundamenta 
na tese de que as contradições do capitalismo criam oportunidades de 
desenvolvimento de organizações econômicas cuja lógica se contrapõe à 
do modo de produção capitalista. Como se nessas lutas, duas razões se 
confrontassem, a razão solidária e a razão do capital. Essa rebeldia carac-
teriza a tomada de uma nova consciência, em que o assalariamento aparece 
se esgotando e um ser genérico aparece com maior evidência. A democra-
cia e o respeito à natureza também aparecem como elementos centrais 
nesses espaços em construção.

 Singer (2002a) salienta que economia solidária pode ser definida 
como um modo de produção que se caracteriza pela igualdade da proprie-
dade e das retiradas entre todos os envolvidos neste movimento. A 
autogestão é a forma com que se gerenciam essas organizações coletivas 
são os próprios trabalhadores coletivamente de forma democrática que 
definem os rumos de seus caminhos. 

 Tauille (2004) argumenta que o surgimento da economia solidária 
se apresenta como expressão da criação de grande número de cooperativas 
urbanas, sejam de produção, trabalho, consumo ou crédito, dentro de um 
movimento cada vez mais combinado entre a sociedade civil e as políticas 
públicas progressistas. O mais notável é que esse tipo de empreendimento, 
constituído por atores engajados e interessados em seu sucesso, frequente-
mente é, por isso mesmo, não só viável, como sustentável ao longo do 
tempo, promovendo, portanto, o desenvolvimento humano, econômico 
e social.

 Grade (2010) interpreta a economia solidária como processo 
revolucionário dos homens produtores diretos, em sua práxis histórica 
determinada que sob o modo de produção capitalista engendrem elemen-
tos para a superação de sua alienação. A solidariedade aparece como forma 
de superação do capital e de suas categorias: salário e lucro. A solidarie-
dade é apontada como um espaço transitório para a construção de uma 
nova forma de produção da vida.
  
 Luis Razeto (2002) explica que os grupos solidários funcionam 
com recursos escassos, técnicas rudimentares, baixa tecnologia, saber 
fragmentário e capacidade de gestão rudimentar ou intuitiva. No entanto, 
nesses grupos surge uma racionalidade diferente, que evidencia a força da 
solidariedade que combinada a esses poucos recursos potencializa os 
resultados obtidos. É a solidariedade e a força que converte em viáveis e 
eficientes as experiências produtivas. A solidariedade como força 
econômica dimensionada através do que ele chama de fator “C”, que é um 
novo fator que se integra aos modelos e análises econômicas junto ao 
trabalho, o capital e a tecnologia. O fator “C” tem impacto ao nível do 
desenvolvimento individual que contribuem para outro tipo de desenvolvi-
mento alternativo da sociedade. 

 A autogestão e cooperativismo podem ser uma ponte capazes de 
direcionar estas iniciativas para além do econômico, pode ser um instru-
mento privilegiado na emancipação das classes-que-vivem-do-trabalho, 
articulando as iniciativas produtivas, cujo aumento de sua capacidade  
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política pode se dar a partir das redes solidárias, na perspectiva da 
reprodução ampliada da vida.  Este é entendido como sendo um processo 
de fomento de novas forças produtivas e de instauração de “novas relações 
de produção, de modo a promover um processo sustentável de crescimento 
econômico, que preserve a natureza e redistribua os frutos do crescimento 
a favor dos que se encontram marginalizados da produção social e da 
fruição dos resultados da mesma” (SINGER, 2004, p.1).

 Existe uma dicotomia evidente na autogestão, na solidariedade e 
no cooperativismo, ao mesmo tempo em que necessitam ser eficientes e 
eficazes economicamente em sua atividade, buscando racionalização dos 
recursos para ser viável segundo as regras do mercado, buscam também a 
eficiência social o bem-estar, a emancipação e a autonomia dos trabal-
hadores e garantir que as decisões e as ações sejam coletivas, democráticas 
e solidárias. Falta-lhes a construção de tecnologias que reflitam a sua 
razão, aparecem ainda como contraditórios, ainda é espaço em construção, 
ao mesmo tempo em que sabem de si e de seus limites, rebelam-se, lutam, 
buscam novas e outras tecnologias e confrontam-se com o mundo burguês 
e sua razão, sua lógica e sua competitividade.

 Há ainda uma carência na questão metodológica e teórica dos 
elementos gestionários que possam contribuir para alcançar viabilidade 
social e econômica. Os trabalhadores dessas organizações geralmente não 
possuem o conhecimento sobre técnicas de autogestão e as informações 
necessárias para tomar decisões coletivas de maneira eficiente e eficaz e 
que se mantenha na coerência com seus princípios sociais éticos. Assim, a 
autogestão é o nexo principal entre a universidade, a educação, o aprendi-
zado, o saber científico e o saber popular, sendo esta última vista como 
prática de democracia participativa e cidadania de seus participantes.

 É assim que vemos surgir com vigor a partir da década de 80 novas 
formas de organização produtiva que buscam superar a exclusão social e 
os padrões da acumulação capitalista. Essas formas emergem tendo como 
seu elemento central resolver o problema de sobrevivência de milhares de 
pessoas especialmente no estado de Alagoas que apresenta, indicadores  

sociais muito preocupantes. Faz assim necessário entendê-las, apreende-
las e localiza-las. É aqui que a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 
em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
através do projeto de extensão poderá identificar o universo social, 
contribuindo para entender e fortalecer essa construção.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA COOPVILA

 A COOPVILA é uma cooperativa formada por vinte e três mul-
heres cooperadas fundada em dezembro de 2008 a partir de ações do 
Centro de Estudo de Educação Ambiental São Bartolomeu (CEASB). 
Essas ações estavam relacionadas a palestras sobre cooperativismo e a 
possibilidade de construção de uma cooperativa com os catadores do 
antigo lixão a céu aberto, fechado em 2010. Contavam inicialmente com 
10 cooperadas e sua primeira renda foi de R$ 20,00, conforme nos conta 
Dona Eliane, líder da cooperativa. 

 As mulheres, que atualmente formam a cooperativa, têm em média 
uma faixa etária que varia entre 30 a 50 anos, todas são alagoanas, com 
uma escolaridade que não passa a 8ª série do ensino fundamental, 20% 
delas são analfabetas. Todas tiveram outro tipo de emprego antes da coop-
erativa como o de cortadoras de cana, de catadoras de lixo e de emprega-
das domésticas. Todas recebem o benefício ‘bolsa família’ do governo 
federal, fato que complementa a renda da cooperativa. Ao ingressar na 
cooperativa todas receberam capacitação, considerando como muito útil e 
espaço onde se “empoderam” e encontram novas possibilidades de vida.

 A sede da cooperativa está situada do lado do antigo lixão do bairro 
Cruz das Almas, a menos de 1 km da praia e 7 km do centro. O terreno era 
propriedade do governo do Estado e atualmente ele foi doado e está em 
tramitação para loteamento e regularização. As pessoas procuram a coop-
erativa para trabalhar, na Assembleia Geral dá-se a decisão da inclusão do 
novo cooperado. Logo após inicia-se o processo de capacitação técnica 
para fazer a triagem do material reciclável, recebem a farda, botas e luvas 
para o trabalho.As trabalhadoras são registradas no INSS e quando estão 
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doentes a cooperativa paga 15 dias e o resto fica incluído no INSS. Tudo o 
que acontece na cooperativa é discutido entre as cooperadas, elas dividem 
as tarefas segundo afinidades. Os depoimentos indicam que os membros 
se aproximam da cooperativa muitas vezes por estar perto de suas casas e 
pela dificuldade de acesso e falta de transporte para sair da Vila. No 
entanto, àquelas que antes trabalhavam no lixão sustentam que agora “o 
trabalho na cooperativa está bem melhor”. Isso é observado na fala das 
integrantes: “no lixão ninguém ajudava a ninguém”; “quando chegava o 
caminhão cada um saía na frente do outro para pegar o melhor”; “a sacola 
do lixo pesava muito nas costas”. 

 Sua produção consiste em separar e reciclar garrafas ‘pet’, latin-
has, metal e papelão. Os copos plásticos e o isopor não têm mercado no 
Estado de Alagoas por não encontrar empresas que realizem o processa-
mento. Possuem um espaço de trabalho comum com máquinas e equipa-
mentos, entre elas, duas balanças, duas prensas, elevador de carga, e uma 
trituradora que ainda não está funcionando. A trituração do papel se faz 
“na mão”. Essas máquinas foram doadas por diferentes entidades. 
Possuem dois caminhões de colheita, mas só funciona um com motorista 
contratado com carteira assinada. O outro caminhão não funciona porque 
a renda não é suficiente para contratar outro motorista. Entretanto, está se 
cogitando a ideia da possibilidade de duas cooperadas fazerem o trabalho 
de motorista, tirando a carteira correspondente, fenômeno interessante 
no sentido da divisão do trabalho e da cooperação. 
 

 Além disso, possuem uma cozinha industrial, seis máquinas de 
costura industrial e uma máquina de estampa que atualmente não estão 
funcionando. Essas máquinas foram fruto de doação e serviram para 
confeccionar as fardas da cooperativa. Nesse momento foram contratadas 
costureiras da comunidade e que quando necessário, são chamadas para 
realizar trabalhos específicos. 

 Dentro da cooperativa, há uma loja de artesanato produzido pelas 
cooperadas, entre eles, cerâmica de argila, e produtos da reciclagem do 

do material das garrafas ‘PET’ (lâmpadas e vassouras). Duas cooperadas 
fizeram curso de capacitação para a confecção de vassouras que foram 
vendidas a R$ 8,00 cada uma, gerando renda extra para repartir entre as 
integrantes. São produtos bem-acabados que podem servir como outra 
fonte de renda, mas ainda não tem uma divulgação nem comercialização 
dos mesmos. 

 Mostraram sua produção como fruto de muito esforço, não 
possuem esteira de triagem, a separação é feita no chão, muitas vezes 
agachadas ou em posição corporal não saudável. A cooperativa não possui 
uma renda fixa, pois depende da doação do material. A média mensal é de 
R$ 300,00.

 Participam de atividades na comunidade como o Baú de leitura e a 
peça de teatro realizada pela CEASB que teve como título: Histórias Reci-
cladas. Nessa interação com a comunidade as cooperadas fazem parte de 
uma peça e declaram “eu me considero uma atriz, é muito bom”. 

 Todas reiteraram a importância da cooperação e da solidariedade 
para continuarem na cooperativa. Isto pode ser observado nos depoimen-
tos: “as pessoas são mais solidárias aqui do que no lixão”; “agradeço a 
Deus pela cooperativa embora aqui ganhe menos, é bem melhor”; “a coop-
erativa mudou minha vida”. As expectativas futuras são que a cooperativa 
mantenha as portas abertas para acolher as pessoas que precisarem acred-
itando que “a cooperativa vai dar certo [...]” “aqui nós temos um futuro”, 
segundo depoimentos. 

3  RESULTADOS 

 A partir do trabalho de pesquisa realizado na COOPVILA foram 
observadas diferentes dificuldades, as quais se tornam uma característica 
que limitam o seu desenvolvimento. 

 Como resultado do processo de pesquisa considerando o trabalho 
de campo realizado com a cooperativa obteve-se o diagnóstico da situação 
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socioeconômico do grupo apresentado no Quadro 1. Nesse diagnóstico, 
tentou-se avaliar as características que poderíamos chamar de “positivas” 
no sentido que elas fortificariam o empreendimento e facilitariam o 
caminho para a sua reprodução. 
 
 Como mostra o Quadro 1, os “pontos fortes” encontrados como 
características na cooperativa relacionam-se a união, a divisão do trabalho, 
a criatividade e originalidade, a vontade de aprender e ensinar; e a procura 
pelo produto. Os “pontos fracos” estão relacionados com as dificuldades 
de comercialização, a falta de matéria-prima e de recursos financeiros, a 
dependência dos doadores de materiais recicláveis, a pouca mobilização 
social no sentido da incorporação de novas pessoas ao empreendimento, o 
espaço físico, as máquinas (automação, tecnologias) e a capacitação e 
gerenciamento. 

Quadro 1 – Pontos fortes e fracos da COOPVILA

Pontos Fortes:
1. União;
2. Divisão de trabalho;
3. Criatividade e originalidade 
(artesanal);
4. Partilha;
5. Mobilização;
6. Perseverança;
7. Aprender e ensinar;
8. Compromisso.

Pontos Fracos:
1. Matéria-prima;
2. Sede / espaço;
3. Equipamentos / máquinas;
4. Recursos;
5. Venda / comercialização;
6. Capacitação / cursos;
7. Falta de capital de giro para 
obter mais insumos;
8. Falta de Mobilização social;
9. Falta de Capacitação.

Fonte: Dados primários.

 Pode-se observar, considerando as avaliações realizadas, que os 
pontos fortes da cooperativa se relacionam com os aspectos sociais que 
mostram a importância de cada uma dessas mulheres como possuidoras de 
qualidades que as ajudam a se reproduzir como grupo apesar da precarie-
dade ao redor da vida delas. Tomam consciência de si como seres 
criativos, se humanizam.  Essa identificação dos pontos fortes surge a 
partir da pesquisa do projeto de extensão com as próprias mulheres, sendo 
elas a centralidade do processo de trabalho. Assim, essa forma própria de 
levar adiante a cooperativa faz emergir uma nova forma de entender a 
economia, tecendo a economia solidária.

 Em distintas áreas da ciência nos últimos anos tem havido um 
esforço para analisar esta nova forma de produção, tanto em âmbito 
nacional quanto na América Latina, um olhar diferente das relações de 
produção.  Vários autores, entre eles Singer (2002), Gaiger (2002), Corag-
gio (1991), Monteagudo (2002), Razeto (2000), Grade (2000) têm 
trabalho na perspectiva de criar esse novo campo teórico de análise dos 
empreendimentos de produção coletiva e solidária.   

 Assim, nas suas variadas visões e interpretações podemos definir 
que a economia solidária se apresenta como uma possibilidade de 
construção de um novo espaço, transitório na perspectiva da emersão de 
novo modo de produção para além do burguês, ainda que contraditório 
porque submerso no mundo do capital, que recupera a centralidade do 
homem, suas habilidades produtivas e criativas, unidos por laços de coop-
eração e solidariedade, ao invés da acumulação de capital em si e para si. 
A economia solidária se concretiza como uma proposta que propicia o 
desenvolvimento de relações sociais que tentam satisfazer necessidades 
sociais e materiais, recuperando os direitos dos homens trabalhadores. A 
lógica que se apresenta como impulsionadora dessas relações vem se 
manifestando como solidariedade e autogestão.

 As avaliações feitas a partir do trabalho de pesquisa e extensão do 
projeto Pibip-Ação podem ser relacionadas com essas produções teóricas 
sendo que os pontos fortes encontrados como características da 
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cooperativa se transformam em pontos de sustentação do empreendi-
mento. Essas características da cooperativa muitas vezes perpassam pelas 
habilidades criativas das cooperadas sendo elas sua maior riqueza.  Os 
pontos fracos podem ser relacionados com aspectos econômicos como a 
falta de uma infraestrutura adequada, recursos, instalações, matérias-
primas, comercialização e outras, que condicionam o desenvolvimento do 
empreendimento. Detecta-se que há uma deficiência na utilização dos 
recursos, fundamentalmente porque há máquinas em desuso que poderiam 
gerar outra fonte renda e aumentar o número de cooperados. 

 Isto nos leva a pensar sobre a política social realizada na última 
década, que melhora os indicadores sociais e as condições de vida das 
populações em pobreza extrema, no entanto, ainda com problemas a serem 
resolvidos. Nesse sentido é de vital importância estudar os limites do novo 
papel do Estado por meio da forma que adotam as políticas sociais, para 
que elas realmente possam provocar o desenvolvimento desta classe 
social.   

CONCLUSÃO

 A humanidade caminha por experimentos reais tendo como base as 
condições dadas e a necessidade de sua superação. O que buscamos nos 
experimentos de cooperativismo e economia solidária é entender e 
apreender como os processos organizativos dos homens trabalhadores 
diretos tentam superar a exclusão social. Como esses autores, através 
desses experimentos tomam consciência de si, constroem-se cheios de 
novas possibilidades, ainda que contraditórias, e apontam que outro 
mundo é possível. Tomam, portanto, consciência sobre si mesmos e lutam 
para se construírem de outra forma, e vão assim emergindo como um ser 
genérico. 

 Observamos que apesar da precariedade existe um surgir de outra 
consciência dos homens que indica que é necessário repensar as práticas 
sociais e econômicas, ao mesmo tempo em que abrem caminhos e possibi-
lidades de mudança desta sociedade. Na verdade, esse experimento

coletivo nos evidencia o avesso de uma sociedade regida pelo capital. 
Assim, o cooperativismo, a solidariedade e a autogestão apresentam-se 
como alternativas de milhares de trabalhadores que buscam alterar suas 
condições de vida sob a forma de organização coletiva do trabalho 
nas mais diversas regiões do pais. 
 
 Nos depoimentos das trabalhadoras da cooperativa COOPVILA 
observou-se que a solidariedade e a cooperação significam uma melhora 
nas condições de trabalho se comparadas com as pretéritas, buscando 
aproveitar as potencialidades locais preservando o meio ambiente e 
tomando consciência sobre si mesmas, manifestam-se como autoras de 
suas vidas. 

 Se no século XIX, a emancipação política e social dos escravos era 
sem dúvida a transformação de maior importância. No século XX, a eman-
cipação das classes trabalhadoras foi marcada por avanços e retrocessos.  
No século XXI, que apenas começou, a emancipação apresenta-se como 
um objetivo que está vinculado também a experimentos organizativos na 
produção, caracterizando um novo formato, tendo por base a solidariedade 
e a autogestão. 

 A busca pela emancipação diz respeito a pessoas que sofrem as 
consequências de algum tipo de desigualdade econômica e social. Essa 
busca se concretiza quando as pessoas conseguem superar os obstáculos 
ligados a sua condição e alcançam níveis de conhecimento mais elevados 
a partir dos quais poderão exercer atividades desafiadoras que superam as 
condições nas quais existiam.
 
 Uma ação vinculada a classe trabalhadora, proposta como ativi-
dade de ensino e extensão que se propõem entender essa realidade, com 
um propósito emancipatório. É um desafio às leis de reprodução social, 
gerando transformações sociais a partir do fato de as camadas desfavoreci-
das terem acesso a uma série de conhecimentos, não apenas acesso ao 
vigente elitizado, mas, sobretudo a condição de construir conhecimentos 
novos, em termos de conteúdo, formas e usos. Portanto, na interação entre  
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sujeito e objeto, rompe-se com os padrões estabelecidos, interagem efeti-
vamente entre si, resultando na construção de caminhos novos, tanto do 
conhecimento, quanto do caráter produtivo da organização. 

 O caráter emancipatório também está em disponibilizar a esses 
grupos o acesso a saberes, a conhecimentos que não teriam alcançado de 
outra forma. Caracteriza uma ruptura em suas vidas, emergindo novas 
possibilidades como a tomada de conhecimento sobre si mesmas, forta-
lecendo e ampliando suas vidas com maior liberdade.
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RESUMO 

O estudo apresenta indicadores de acesso e uso de serviços financeiros e 
práticas financeiras por parte da população de baixa renda do Território do 
Maciço de Baturité, tanto no que se refere a crédito, poupança e gastos 
familiares. Mostra a inadequação entre a oferta de serviços financeiros e a 
real necessidade das famílias de baixa renda, bem como mostra o elevado 
grau de endividamento das famílias. O Programa Bolsa Família tem 
funcionado como colchão amortecedor da vulnerabilidade financeira das 
famílias, as quais  se utilizam desse recurso para comprar alimentos e 
pagar contas de água e luz. Mesmo assim e diante da ausência de serviços 
financeiros de forma mais permanente e próxima das comunidade, as 
famílias recorrem a outras modalidades informais de endividamento, sobr-
etudo no comércio local.  Faz uma revisão bibliográfica dos conceitos de 
microcrédito, microfinanças e finanças solidárias. Sugere aproximar as 
iniciativas de economia solidária e desenvolvimento territorial com as 
instituições financeiras e promover instrumentos de finanças solidárias, 
com mobilização de poupança popular.

Palavras-chave: Microfinanças. Inclusão financeira. Finanças Solidárias.

RESUMEN

El estudio presenta indicadores de acceso, el uso de servicios financieros 
y prácticas financieras por parte de la población de bajos ingresos del 
macizo del territorio de Baturité, tanto en términos de crédito, ahorro y 
gastos familiares. Muestra la inadecuación entre la oferta de los servicios 
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financieros y la real necesidades de familias de bajos ingresos, asi como 
demuestra el alto nivel de endeudamiento de los hogares. El programa 
“Bolsa Familia” ha trabajado como hogares de colchón amortiguadores de 
vulnerabilidad financiera, que utilizan de este recurso para comprar 
comida y pagar cuentas de agua y luz. Aún así y en la ausencia de servicios 
financieros más sustentables y cerca de la comunidad, las familias recur-
ren a otros accesos informales de deuda, especialmente en el comercio 
local informal.  Fue hecho una revisión bibliográfica de los conceptos de 
microcrédito, microfinanzas y finanzas solidarias. Sugiere tornar mas 
cercas las iniciativas de economía solidaria y desarrollo territorial con las 
instituciones financieras y promover instrumentos de financiamiento de 
solidaridad, con la movilización del ahorro popular.

Palavras-clave: Microfinanzas. Inclusión financiera. Finanzas Solidarias.

 

INTRODUÇÃO

 O governo do Brasil na última década intensificou políticas públi-
cas para a erradicação da pobreza e inclusão produtiva. A extrema pobreza 
vem sendo reduzida desde 2003 com expressiva velocidade, mas a 
inclusão financeira da população de baixa renda ainda é um desafio. 
O Banco Central do Brasil define inclusão financeira como o processo de 
efetivo acesso e uso pela população de serviços financeiros adequados às 
suas necessidades, contribuindo para sua qualidade de vida. Desde 2010, o 
Banco Central tem publicado Relatório sobre Inclusão Financeira no 
Brasil (BANCO CENTRAL, 2010, 2011), que nos permite analisar o 
avanço de indicadores de acesso e uso de serviços financeiros de forma 
agregada para o país, mas não se conhece essa realidade em nível de terri-
tórios.  A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
brasileira (UNILAB) é membro do núcleo dirigente do Colegiado 
Territorial do Maciço de Baturité (Codetemb) e testemunha o problema da 
falta de acesso a serviços financeiros por parte da população de 
baixa renda.
 
 A despeito do avanço na oferta de programas de crédito governa-
mentais voltados para os micro e pequenos produtores como o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar (Pronaf) e o Micro-
crédito Produtivo Orientado (Programas CRESCER/Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil e CREDIAMIGO/Banco do Nordeste), chegam 
com muita dificuldade aos territórios, em especial junto aos produtores e 
agricultores familiares de baixa renda, dentre os quais se encontram os 
grupos em processo de incubação apoiados pela Incubadora Tecnológica 
de Economia Solidária (Intesol) da UNILAB. Daí a importância em 
conhecer, no âmbito do território, evidências de acesso e uso de serviços 
financeiros por parte da população de baixa renda, tanto no que se refere a 
crédito quanto à poupança.

 De outra parte, do lado da demanda (uso dos serviços financeiros 
disponíveis) sabe-se que houve ampliação no país do número de contas-
corrente e de poupanças por parte da população de baixa renda por conta 
do Programa de transferência de renda Bolsa- Família. Entretanto, 
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, segundo o Banco Central grande parte dessas contas, estão atualmente 
inativas. Isso significa que o passo inicial de inclusão bancária por meio de 
abertura de uma conta não avançou em termos de inclusão financeira, ou 
seja, de efetivo uso e acesso a serviços financeiros por parte da população. 
 
 Diante disso, o objetivo geral da pesquisa foi identificar oportuni-
dades de inclusão financeira para a população de baixa renda, a partir da 
análise do comportamento financeiro das famílias do território do Maciço 
de Baturité. Os objetivos específicos foram:

 a) Levantar indicadores de acesso e uso de serviços financeiros em 
nível do território do Maciço de Baturité: oferta de serviços financeiros; 
uso de serviços de crédito; conta corrente; poupança; 

 b) Identificar práticas financeiras utilizadas pelas famílias de baixa 
renda, em especial os beneficiários do Programa Bolsa Família;

 A hipótese central é a de que existe uma inadequação entre a oferta 
de serviços financeiros e a real necessidade de serviços financeiros por 
parte da população de baixa renda.  Primeiro o sistema financeiro privado 
não se interessa por esse público. Segundo, os programas de créditos 
governamentais chegam de forma inadequada. Terceiro, a população de 
baixa renda, em especial os beneficiários do Bolsa-Família, não têm 
conseguido acessar esses programas de crédito, nem os serviços de 
poupança.  

 Outra hipótese a ser verificada é a de que ampliar linhas de crédito, 
seja para produção ou para consumo, sem educação financeira pode elevar 
os níveis de endividamento e perda de oportunidades por parte da popu-
lação beneficiária. A inclusão financeira dessas pessoas pobres pressupõe 
ser a “Educação Financeira” de fundamental importância. 

METODOLOGIA

 Foram percorridos os seguintes passos:

 - Nivelamento conceitual e metodológico sobre inclusão financeira 
e microfinanças para toda a equipe envolvida na pesquisa.

 - Visita ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Caixa Econômica 
Federal e Banco do Brasil (BB) para verificar a disponibilidade de infor-
mações sobre a oferta de programas de crédito direcionados para a popu-
lação de baixa renda.

 - Planejamento da investigação de campo: definição da amostra e 
construção do instrumental de coleta das informações; A amostra partiu 
das famílias dos empreendimentos econômicos solidários incubados pela 
Intesol/Unilab.  

 - Treinamento da equipe de bolsistas na aplicação dos instrumen-
tais de coleta de informações, aplicação do Pré-teste, ajustes no ques-
tionário e agenda de campo.

 - Elaboração da estrutura do banco de dados estatístico. Foi utili-
zado o sistema SPSS – software de aplicação analítica em pesquisa cientí-
fica.

 - Coleta de dados.  Foram entrevistadas 94 pessoas, entre as quais 
agricultores familiares que desenvolvem atividades agrícolas e não agríco-
las em comunidades rurais e feirantes que atuam na cidade de Redenção. 

 - Alimentação do banco de dados e sistematização de resultados.
 
 - Análise e discussão dos resultados. Foi realizada oficina com os 
bolsistas para análise e interpretação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Do ponto de vista da teoria econômica, o mercado de crédito não 
funciona de acordo com os principios neoclássicos, onde os preços (no 
caso a taxa de juros) determina o equilibrio entre demanda e oferta.  Como 
a percepção de risco dos bancos com respeito à população pobre e seus 

134 135



negócios é muito negativa  e está  vinculada aos altos custos de  transação 
das operações de pequena monta, os bancos preferem maximizar suas 
receitas racionando o  crédito (STIGLITZ; WEISS, 1981). No âmbito da 
academia, a Universidade de Ohio (USA) tem liderado um novo marco 
teórico para tratar a inclusão financeira, o qual tem influenciado o debate 
sobre esse tema (HULME; MOSLEY, 1996).

 Atualmente, reconhece-se que o microcrédito é uma ferramenta 
poderosa para combater a pobreza. Isso se comprova com a história do 
microcrédito e através da experiência pioneira do Grameen Bank, quando 
YUNUS (2008) mostrou ao mundo que o microcrédito pode mudar a vida 
das pessoas. No entanto, oferecer serviços financeiros aos mais pobres é 
um desafio mundial.

 Durante a década de 1980, as experiências de microcrédito se 
disseminaram e novas tecnologias microfinanceiras foram desenvolvidas 
e difundidas. Três são os princípios que formam o núcleo das novas técni-
cas: conhecimento do mercado, uso de técnicas que reduzam os custos 
administrativos e aplicação de técnicas especiais que incentivam o paga-
mento de empréstimos (CHRISTIEN; RHYNE; VOGEL, 1995). Durante 
os anos 1990, o debate sobre microcrédito evoluiu para incorporar novas 
questões como a importância dos serviços de poupança, a busca da autos-
suficiência das instituições de microfinanças e, o desafio de alcançar os 
mais pobres entre os pobres (RHYNE; OTERO, 1998).

 Nos anos 2000, as camadas mais pobres da população continuam 
distantes dos serviços financeiros.  Continua o dilema das Instituições 
Microfinanceiras (IMFs) entre a autossustentabilidade e a cobertura. 
Crescem as denúncias de falta de ética e transparência com relação à prática 
de serviços financeiros destinados aos mais pobres, como também os casos 
de superendividamento de clientes. Em meados dos anos 2000, o debate 
gira em torno de como as microfinanças podem de fato ajudar os pobres, se 
os impactos prometidos de redução da pobreza, estímulo a pequenos negó-
cios e empoderamento das mulheres estão sendo alcançados, que tipo de 
serviços financeiros os pobres de fato mais necessitam, quais os mecanis-
mos de empréstimo que tem atingido boa performance nas IMFs.

Segundo Morduch (2005), as microfinanças apresentam ótimas possibili-
dades de ampliar mercados, reduzir a pobreza e promover mudanças 
sociais. Entretanto não funcionam da mesma forma para todos e em 
qualquer lugar. Para ele, ofertar adequados serviços de poupança e seguro 
pode ser mais importante e relevante para os mais pobres, que desejam 
reduzir a volatilidade de seu meio de vida, do que o microcrédito em si. 

 Da mesma forma, Roodman (2012) aprofunda as críticas às micro-
finanças, diante das crises da indústria de microfinanças na Bósnia, Nica-
rágua, Paquistão, Nigéria e Índia nos anos 2008 e 2009.  Ele analisa as 
implicações da teoria de SEN em seu livro Desenvolvimento com Liber-
dade para defender que a fortaleza e contribuição das microfinanças não é 
jogar dinheiro nas mãos dos pobres para que eles sejam empreendedores e 
sim aumentar a liberdade dos pobres para gerenciar suas finanças.  As 
pessoas pobres têm as mesmas necessidades financeiras que os ricos (fazer 
transações e remessas, ampliar ativos, sustentar o consumo), mas enfren-
tam circunstâncias diferenciadas de escassez e volatilidade, necessitando, 
portanto de serviços financeiros adequados e acessíveis para todos os 
momentos.  Para ele os serviços financeiros podem ampliar liberdades, 
mas não de forma automática e sempre, dado que o crédito, por exemplo, 
tem natureza dual, ora como fonte de possibilidades ora como 
uma corrente opressora. 
 
 Em termos práticos, Roodman não enfatiza crédito puro, nem 
crédito subsidiado, porque geram riscos. Prioriza a poupança e seguro 
porque podem ajudar em momentos difíceis. Defende a construção de 
instituições financeiras orientadas para os clientes pobres, que massi-
fiquem os serviços e cubram seus custos com tarifas e taxas de juros. Para 
tanto aposta nas modernas tecnologias de informação tais como telefones 
celulares e leitoras de cartão.  

 As críticas acima não negam os avanços e a importância das micro-
finanças para melhorar a vida dos pobres, apenas alertam para problemas, 
falsas expectativas e deficiências na gestão das entidades operadoras, 
governos e doadores.  Com as críticas às microfinanças centradas no mer-
cado e diante da própria crise do capitalismo global, ganha força outra
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outra abordagem das finanças para os pobres que é as finanças solidárias.  

 As microfinanças solidárias têm origem em uma lógica distinta do 
enfoque das microfinanças oriundas dos microcréditos. Da mesma forma 
que o sistema cooperativista de crédito, que teve origem no século 
passado, os primeiros sistemas monetários complementares surgiram no 
Canadá na década de 1980 e depois se espalhou para outros países. Mas foi 
na década de 1990 que se multiplicaram as experiências de moeda social e 
clubes de troca, entre as quais se destaca a Argentina.

 Outras iniciativas de finanças solidárias foram se multiplicando 
nos países em desenvolvimento (grupos solidários, bancos da vila, fundos 
rotativos). A evolução dessas práticas fez surgir pequenas organizações 
com características únicas e diferentes das instituições iniciais de micro-
crédito.  Seu objetivo vai além do acesso ao crédito, construindo uma nova 
lógica de relação entre o dinheiro, as pessoas e a economia local.  Elas 
radicalizam os princípios da economia solidária em todo o fluxo 
econômico do consumo, produção, marketing e distribuição. As estreitas 
relações, a mediação social e a construção de redes sociais permeiamas 
relações econômicas e a autogestão dos serviços financeiros (PARENTE; 
FAHEINA, 2014). No Brasil, o caso mais emblemático que tem sido refer-
ência é o Banco Palmas, no bairro Conjunto Palmeiras, na periferia de 
Fortaleza (INSTITUTO PALMAS, 2013).

 Da mesma forma, as cooperativas de crédito são um exemplo 
concreto de economia solidária em si, e é uma das formas que incorporam 
a prática das microfinanças como ferramenta para o desenvolvimento 
local. Promovem a poupança, oferecem crédito para estimular o investi-
mento e financiamento externo para os territórios, embora os seus mem-
bros sejam produtores de baixa renda. Eles são os donos e ao mesmo 
tempo os beneficiários dos serviços de cooperativas (BURIGO, 2010).

 Essas organizações de caráter solidário atuam com metodologias 
que reforçam a educação no processo de inclusão financeira dos mais 
pobres. Ao estudar o caráter educativo na oferta de microcrédito produtivo 
orientado, Silva (2013)  mostra que as instituições microfinanceiras

utilizam a educação para conter riscos institucionais e para elevar a capaci-
dade operativa e de gestão dos seus clientes, muito embora, dependendo 
dos métodos e técnicas educacionais utilizados possam também concorrer 
para elevar o endividamento.
 
 Segundo Parente (2014), quando as iniciativas de economia 
solidária se integram com as iniciativas de desenvolvimento territorial e o 
sistema financeiro em nivel local funciona, os resultados se potencializam, 
tanto em termos econômicos como sociais, gerando um grande impacto na 
inclusão socioeconômica da população mais pobre.  Ela menciona que, em 
geral, os serviços financieros não chegam a todos os territórios da forma 
adequada para atender a demanda dos pobres. Entretanto, constata em 
alguns casos que o nível de organização e a capacidade de articulação dos 
empreendimentos solidários aproximam comunidades das instituições 
financeiras. Por fim aponta para o potencial das finanças solidárias, articu-
lada às iniciativas de desenvolvimento territorial, como forma de resolver 
essa inadequação entre oferta e demanda financeira dos mais pobres. 

 Optou-se por estudar a oferta de serviços financeiros na Cidade de 
Redenção, cidade de maior influência urbana entre as famílias pesquisadas 
e onde está localizada a Unilab. Na Tabela 1observa-se os principais dados 
socioeconômicos do Município de Redenção. 

Tabela 1 – Dados econômicos de redenção

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita 
dos domicílios particulares permanentes – Rural

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 
domicílios particulares permanentes – Urbana

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por

 situação do domicílio – Rural

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar – Urbana.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 
(IDHM 2010)

R$ 180,00

R$ 255,00

R$ 819,36

R$ 1.124,57

0,626
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População residente

Pessoal ocupado total – PEA

Incidência da Pobreza

Índice de Gini

Depósitos a prazo

26.415 pessoas

2.227 pessoas

0,40

R$ 10.579.681

54,56 %

Depósitos à vista – governo

Depósitos à vista – privado

Número de Agências - Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica

Operações de Crédito

Poupança

R$ 1.924.487

R$ 6.995.790

R$ 45.091.254

R$ 22.792.356

3

Fonte: Banco Central do Brasil, Registros Administrativos, 2013

 A cidade de Redenção tem três agências bancárias: Banco do 
Brasil, Bradesco e Caixa Econômica. Os microempreendedores têm 
acesso a empréstimos em Redenção, por meio dos Bancos Oficiais – 
Banco do Brasil, CAIXA, que possuem agência no Município e do Banco 
do Nordeste que opera em Redenção por meio de sua agência em Baturité. 
Estes bancos do governo atuam com as menores taxas de juros do mer-
cado. O Bradesco não atua com a metodologia do microcrédito.

 A Caixa Econômica Federal é responsável pelos programas de 
benefícios sociais governamentais, Bolsa-Família, PIS, Seguro-
desemprego, Minha Casa Minha Vida (habitação popular), Transferência 
de Renda e é uma das instituições responsáveis pelo pagamento das 
aposentadorias, pensões ou auxílios devidos pela Previdência Social, atua 
em todo o Brasil. 

 Além destes produtos a Caixa oferece o Microcrédito Produtivo 
Orientado MPO-CAIXA, como um dos agentes financeiros do governo 
federal desde novembro de 2011; oferece crédito para investimentos e 
capital de giro e concede atenção especial às mulheres autônomas e ao 
público beneficiado pelo Bolsa-Família (Tabela 2).

Tabela 2 – Política de microcrédito da caixa

Microcrédito Produtivo Orientado MPO CAIXA

Capital de giro, Investimento, Conta fácil e Poupança fácil

Pessoas Físicas empreendedoras informais; Empreendedores 
Individuais formais (EI), na forma Individual ou Grupo solidário 

de 3 a 6 pessoas; pessoa jurídica com faturamento até R$ 120.000,00 

Taxa de juros = 2,4%a.m. Taxa de abertura de crédito TAC= 3%.

R$ 300,00 a R$ 15.000,00

- Ser maior de 18 anos ou emancipado e possuir conta na Caixa;

- Não ter nome em cadastros de inadimplentes, como CADIN, 
SERASA, SINAD e SCPC;

- O valor do crédito depende da análise do crédito e da capacidade 
de pagamento do empreendimento;

- A primeira contratação pode ser de até R$ 2.000,00 para Giro e, a p
artir do segundo contrato, até R$ 4.000,00 para Investimento;

- Você movimenta o crédito pela conta corrente, poupança ou conta 
Caixa Fácil;

O prazo é de 04 a 24 meses, dependendo da finalidadePrazo

Condições 
para 

acesso

Valores

Juros 

Público-alvo

Produtos

Fonte: site www.caixa.gov.br (set.2015).
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 Até o momento de realização da pesquisa, o Banco do Brasil 
operava o Programa Microcrédito Produtivo Orientado – BB Microcrédito 
Empreendedor nas agências, com seus funcionários, usando Crediscore 
para realizar sua análise de risco. Para ter acesso, é necessário ser corrent-
ista por pelo menos seis meses, apresentar garantia pessoal de terceiros 
(em alguns casos ela pode ser dispensada), ser empreendedor informal ou 
Empreendedor Individual – EI ou microempresa com renda ou fatura-
mento bruto anual de até R$ 120 mil. Além disso, o endividamento no 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) não pode exceder R$ 40 mil, 
excetuando-se desse limite as operações de crédito 
habitacional (Tabela 3). 

Tabela 3 – Política de microcrédito do BB

BANCO DO BRASIL-BB EMPREENDEDOR

Mínimo de R$ 100,00 e máximo de 15.000,00

2,8% ao mês e TAC de 3% sobre o valor da operação

Giro: de 4 a 9 meses
Investimento: de 4 a 12 meses

Giro: de 4 a 12 meses
Investimento: de 4 a 18 meses

Valor para 
operação

Taxa de juros

Prazo PF

Prazo PJ

Fonte: www.bb.com.br

 O Banco do Nordeste conta com o Crediamigo desde 1998, maior 
programa de microcrédito da América do Sul, voltado para microempreende-
dores. O programa oferece capital de giro e valores para investimentos, além 
do seguro vida e seguro prestamista.  O crédito é ofertado de acordo com o 
perfil do cliente, de forma solidária (4 a 7 pessoas), individual ou por meio de 
Crediamigo-comunidade, grupo maior de pessoas de uma comunidade que se 
reúnem para tomar empréstimos, e se avalizam mutuamente (Tabela 4).  O 
BNB não possui agência em Redenção, mas atua com agentes de crédito do 
Crediamigo que se deslocam na região para atender os clientes.  

Tabela 4 – Política de microcrédito do BNB-CREDIAMIGO

BNB-CREDIAMIGO 
Capital de giro, Investimento, Seguro de vida, Seguro prestamista.
 Modalidades individual, grupo solidário e Crediamigo-comunidade

Pessoas Físicas empreendedoras informais; Empreendedores 
Individuais EI; Empreendimentos com faturamento até R$ 120.000,00

Giro: de 4 a 12 meses

- Investimento: de 4 a 18 meses

-Taxa de juros de 0,99% ao mês + TAC (Taxa de Abertura de Crédito) 
de 3% sobre o valor liberado;

- Prazo de 4 a 12 meses;

- Pagamentos fixos e mensais;

- Admite-se que até 20% dos integrantes do grupo solidário estejam
 iniciando atividades produtivas. Os demais deverão ter, no mínimo, 
06 meses de atividade em funcionamento;

- Garantia: grupo solidário de 3 a 10 pessoas

Crediamigo Comunidade:

Crédito para capital de giro produtivo, melhoria da infraestrutura do 
local do empreendimento ou moradia e aquisição de pequenas 
ferramentas.

- Empréstimos de R$ 100,00 até R$ 1.000,00;

- Taxa de juros de 0,99% ao mês + TAC (Taxa de Abertura de Crédito) 
de 3% sobre o valor liberado;

- Prazo de 4 a 12 meses;

- Pagamentos fixos e mensais;

- Admite-se que até 20% dos integrantes do Banco da Comunidade 
estejam iniciando atividades produtivas;

- Garantia: grupo solidário de 11 a 30 pessoas

Produtos 

Público-alvo

Características:

142 143



Giro Solidário: Recursos para aquisição de matéria 
prima/mercadorias e pequenos equipamentos.

- Empréstimos de R$2.100,00 a R$ 15.000,00 para grupos solidários;

- Taxa efetiva de juros de 1,80% ao mês + TAC (Taxa de Abertura de 
Crédito) de 3% sobre o valor liberado;

- Prazo de 4 a 12 meses;

- Pagamentos fixos e mensais;

- Garantia: grupo solidário de 3 a 10 pessoas

Giro Investe: para operações de giro ou investimento na forma 
individual, a taxa efetiva de juros sobe para 1,80% ao mês + TAC 
de 3% sobre o valor liberado, sendo que o valor vai até R$15.000,00 
e prazo pode ir até 24 meses.  O cliente precisa ter um negócio
próprio já estabelecido há seis meses.
Os empréstimos destinados para investimento fixo, podendo 
admitir até 35% do crédito para capital de giro associado.

Características:

Seguro Vida Crediamigo: garante o pagamento de indenização ao(s) 
beneficiário(s) no caso de falecimento do segurado:

- Prêmio no valor de R$ 25,00, pago em parcela única;

- Capital Segurado: R$ 3.000,00 / Auxílio Funeral: R$ 840,00 / 
Cesta Básica: R$ 840,00;

- Participação em quatro sorteios mensais de R$ 1.500,00 cada

Seguro Prestamista: garante a quitação da(s) operação(ões) 
de crédito de titularidade do segurado, no caso da sua morte, 
propiciando tranquilidade à sua família e estabilidade financeira 
aos seus coobrigados.
.

Seguros

Fonte: set.2015. Site do BNB: www.bnb.gov.br.

 O AGROAMIGO foi criado em 2005, para atender os agricultores 
familiares do BNB no meio rural e já se constitui o maior programa de de 
microfinanças rurais da América do Sul. O Programa atende de forma

pioneira no Brasil, a milhares de agricultores (as) familiares, enquadrados no 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 
que desenvolvem atividades produtivas agropecuárias e não agropecuárias. 
Utiliza metodologia própria, adaptada às condições do meio rural, cuja princi-
pal característica é o atendimento integral, a partir da presença do Assessor de 
Microcrédito nas comunidades, a exemplo do Crediamigo. 

 Sobre o perfil das famílias estudadas, constata-se um razoável nível de 
escolaridade, onde mais da metade dos entrevistados possuem o nível médio 
completo. Constata-se o caráter multifuncional das famílias no meio rural. A 
maioria dos entrevistados tem como atividade principal a agricultura familiar, 
embora 80% deles declararam que a família tem outras fontes de renda. Dentre 
as fontes complementares de renda da família destacam-se o Bolsa Família 
(54%), a aposentadoria de algum membro (35%), sendo que 28% afirmam 
trabalhar em outra atividade.
 
 Essa tem sido a estratégia de sobrevivência das famílias pobres no 
meio rural, as quais conseguem compor sua renda com atividades agrícola e 
não agrícolas exercidas por mais de ummembro da família e tendo como com-
plemento os benefícios sociais da aposentadoria de um dos membros e do 
Bolsa Família.
 
 Traduzindo em termos numéricos, a pesquisa confirma o baixo nível 
de renda das famílias no meio rural, onde a renda pessoal de 70% dos entrevis-
tados situa-se até um salário mínimo. Quando indagados sobre a renda do 
conjunto da família, 80% das famílias ganham até dois salários mínimos.  São 
famílias relativamente numerosas (mediana entre quatro e cinco pessoas), 
sendo que 3 a 4 membros dependem da renda dos que trabalham e 1 a 2 mem-
bros da família trabalham.

 Quanto ao grau de “bancarização”, constatou-se um baixo número 
relativo de famílias que tem conta em bancos (apenas 52,1%). Por outro lado, 
causou surpresa positiva a constatação de que 36,7% das famílias tem 
poupança em instituições financeiras.  E mais, 35,6% das famílias poupam 
também sob a forma de guardar dinheiro em casa ou comprar animais.  
Quando indagados sobre a motivação da sua poupança, 33,8% das famílias

144 145



afirmaram que era para melhorar o seu negócio, 30,9% poupam como forma 
de seguro para enfrentar doenças, 8,8% desejam fazer reforma e 5,9% para 
ocasiões especiais como casamentos, aniversários e nascimentos.

 Assim, pode-se concluir que, a despeito de sua baixa renda, as famílias 
pobres também poupam e tem os mesmos desejos de poupar e consumir que 
tem as famílias da classe média. Devido à ausência de serviços financeiros de 
proximidade no meio rural, as famílias poupam de outras formas, sem 
nenhuma remuneração pelo capital investido. Isso significa que tem um 
grande potencial para programas de mobilização de poupança popular no meio 
rural, desde que sejam serviços próximos e desburocratizados, porém articula-
dos com outras iniciativas que ganhem a confiança das famílias rurais, mesmo 
porque foi elevado o número de mulheres que trabalham e respondem pelas 
decisões financeiras da família.

 Sobre o acesso a crédito, verifica-se um elevado percentual de famílias 
que já tiraram empréstimo (62,4 %), a grande maioria em bancos, refutando a 
hipótese de que as pessoas não têm acesso a financiamento. O que é preciso 
analisar é se esses financiamentos chegam de forma adequada para atender as 
necessidades das famílias pobres.
  
 Analisando a finalidade dos empréstimos, 41,4% tomaram emprésti-
mos e compraram mercadorias para vender, 32,8% compraram equipamentos 
para sua atividade produtiva, 10,3% pagou dívidas, 12,1% para outros fins, 
que deve ser para consumo. Grande parte, 39,7% dos entrevistados,  tomou o 
emprestimo com prazo curto (de 3 a 6 meses)  bem próprio das operações do 
Crediamigo, já 29,3% tiraram  o empréstimo com prazo superior a 12 meses, 
tipico de operações no meio rural, do Agroamigo, dois programas de micro-
crédito presentes no território. 

 Outra preocupação é com a capacidade de pagamento das famílias 
pobres, já que 27,8% dos entrevistados afirmaram que não conseguiram pagar 
seus empréstimos, o que implica que o crédito causou aumento no nível de 
endividamento e não foi a solução de problemas. 

 Esse resultado confirma a hipótese de que, quando o crédito ofertado

não é adequado, do ponto de vista do tamanho, prazo e metodologia de entrega 
e acompanhamento, pode gerar endividamento, piorando a situação de 
vulnerabilidade da família.  Essa situação também pode ocorrer quando é 
baixo o nível de educação financeira da família. Daí a importância de se 
pesquisar o comportamento dos gastos da família. 

 Sobre o comportamento financeiro das famílias, a grande maioria das 
famílias preferem comprar à vista e compram alimentos com a renda de seu 
próprio negócio (68,5%), sendo que 28,3% compram comida com o Bolsa 
Família, confirmando seu caráter de segurança alimentar para a população de 
baixa renda.  Com respeito à  conta de água e luz, elas também recorrem ao 
dinheiro do bolsa família para pagar suas contas (29,7%), quando a renda do 
negócio não é suficiente.

 Da mesma forma, a  maioria das famílias compram roupas e eletrodo-
mésticos com a renda de seu próprio negócio (54,8% ) ou com dinheiro do 
Bolsa Família (12,1%), sendo que 9,7% tomam crédito em carnê nas lojas. 
 Um resultado preocupante foi o elevado nível de atraso das famílias 
junto aos seus fornecedores: 35,5 das famílias tem conta em atraso na 
bodega/mercadinho e 25,8% deve a lojas, o que corrobora com a conclusão do 
elevado nível de endividamento no qual se encontram as familias estudadas. O 
prazo médio para quem compra comida  é de apenas  16 a 30 dias.
 
 Tudo indica que a oferta aparentemente facilitada de crédito para a 
produção juntamente com o crédito aberto no comércio, sem a devida 
educação financeira e reflexão sobre a real capacidade de pagamento tem 
gerado elevado endividamento por parte das famílias.
 
 O medo do endividamento foi detectado ao indagarmos sobre a 
vontade de tirar empréstimo se tivessem oportunidade, 25,8% responderam 
que não tem interesse em obter empréstimos. 52,8% disseram que tirariam 
empréstimo para ampliar sua atividade rural,   19,1% para comprar mais 
mercadoria para diversificar sua atividade, 12,4% querem comprar equipa-
mentos e máquinas e 9% gostariam de reformar sua casa.
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CONCLUSÕES

 Diante do acima exposto pode-se concluir que:

 i) As famílias no meio rural tem um caráter multifuncional, atuando 
em seus pequenos negócios, seja em atividades rurais ou urbanas e comple-
mentando sua renda com os benefícios sociais da aposentadoria de algum 
membro e do Bolsa Família.

 ii) A oferta de crédito para os pequenos negócios, sejam urbanos 
quanto rural , existe e chega às pessoas de forma desarticulada da organização 
socio-produtiva a qual estão inseridas e de outras políticas públicas de 
fomento.

 iii) O Programa Bolsa Família tem funcionado como colchão 
amortecedor da vulnerabilidade financeira das famílias, as quais  se utilizam 
desse recurso para comprar alimentos e pagar contas de água e luz. 

 iv) Mesmo assim e diante da ausência de serviços financeiros de forma 
mais permanente e próxima das comunidade,  tais como conta-corrente, 
poupança popular e microseguros, as famílias recorrem a outras modalidades 
informais de endividamento, sobretudo no comércio local.

 v) O endividamento ocorre não apenas pela indadequação entre a 
oferta de empréstimos (microcréditos produtivos) e a real necessidade dos 
pequenos negócios, mas também pela variação do fluxo de caixa da família, 
que se endivida no comércio local para comprar alimentos e outras necessi-
dades.

 vi) Considerando o nível de vulnerabilidade das famílias, volatibili-
dade de sua renda e diante da falta de educação financeira no meio rural, tem 
aumentado o grau de endividamento das famílias, comprometendo a renda 
familiar auferida.

 vii) Uma das formas de reverter essa situação seria aproximar as 
iniciativas de economia solidária e desenvolvimento territorial com as 

instituições financeiras que ofertam microcréditos no território, bem como 
atuando fortemente com educação financeira para as famílias mais pobres.

 viii) Paralelamente, é preciso desenvolver instrumentos de finanças 
solidárias, com ações de mobilização de poupança popular e microcrédito, 
conduzidas diretamente pelas lideranças e organizações de base comunitária, 
as quais poderiam se conectar com instituições governamentais do sistema 
financeiro.
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RESUMO 

O processo de expansão dos Bancos Comunitários fomentado pela Secre-
taria Nacional de Economia Solidária (Senaes) do Governo Federal 
brasileiro desde 2003, aqui denominado de institucionalização, motiva a 
presente comunicação, fruto de minha pesquisa de doutorado, que anali-
sou o processo de constituição e organização político-institucional dessas 
experiências, indagando como elas originaram uma complexa rede de 
relações sociais envolvendo o Estado, o mercado e a sociedade, com reba-
timento nas políticas públicas. Fundamentadas numa metodologia difun-
dida pelo Instituto Palmas, tais iniciativas são geridas por entidades vincu-
ladas a diversos atores sociais (jovens, mulheres, agricultores familiares, 
entre outros) configurando um campo de relações sociais e de sentido 
denominado de finanças solidárias. Os achados da pesquisa indicam que o 
referido processo gerou laços sociais entre organizações governamentais e 
da sociedade civil, conjugando diferentes lógicas de atuação, tendo acarre-
tado dilemas e distintas perspectivas de institucionalização, fundamental-
mente, nas fronteiras entre a inclusão financeira e a democracia 
econômica.
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INTRODUÇÃO

 O processo de expansão dos Bancos Comunitários fomentada pelo 
Governo Federal brasileiro desde 2003 motiva a presente reflexão, fruto 
de minha pesquisa de doutorado, cujo objetivo foi compreender a singu-
laridade, a dinâmica e o alcance destas práticas num contexto de mundiali-
zação financeira, notadamente marcado por estratégias de combate à 
pobreza baseadas na inclusão produtiva através do microcrédito. Funda-
mentadas numa metodologia difundida pelo Instituto Palmas, tais iniciati-
vas são geridas por entidades vinculadas a diversos atores sociais (jovens, 
mulheres e agricultores familiares) configurando um campo de 
relações sociais e de sentido denominado de finanças solidárias.

 Após breve análise do contexto que possibilitou o surgimento das 
finanças solidárias no Brasil nos anos 1990, enfatizo o papel desempen-
hado pelo Banco e Instituto Palmas, principalmente após a criação da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), no Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), no primeiro mandato do Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, em junho de 2003. Na sequência, discuto o modo 
como os bancos comunitários passaram a se constituir como um segmento 
específico, organizado em redes, por meio de eventos (encontros, confer-
ências temáticas, plenárias etc.), momentos privilegiados para definição 
de estratégias de ação e incidência nas políticas públicas, notadamente, na 
disputa pelos Editais de apoio lançados por instituições diversas, 
vinculadas ao Governo Federal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Por institucionalização, entendo o reconhecimento público, a 
normatização e a expansão das iniciativas criadas pela sociedade até então 
marginais ao Estado, ou seja, livres do poder exercido pela esfera da 
“regulação”, no dizer de Sousa Santos (2002). A noção de institucionali-
zação das práticas de economia solidária vem sendo discutida por vários 
autores, dentre eles Alcântara (2005), ), Schiochet (2009), Cunha (2012), 
indicando que o termo está associado a “processos de regulamentação e 
rotinização como ação do Estado” (ALCÂNTARA, 2005), 

envolvendo, principalmente, os poderes Executivo e Legislativo, por meio 
de leis, decretos, editais de apoio e fomento, entre outros. Não se trata, 
portanto, de abordar o processo de formalização dos movimentos sociais 
interpretado por vários autores como um meio de cooptação desses movi-
mentos ou aparelhamento do Estado, principalmente quando lideranças 
atuantes nesses espaços passam a assumir cargos nas esferas de governo. 
Optei por trilhar o caminho pavimentado por Sousa Santos (2002), Dag-
nino (2002), Avritzer e Costa (2004), que analisam o referido processo 
com base na teoria dos novos movimentos sociais e na criação de espaços 
públicos em que ocorrem interações entre Estado e sociedade civil, 
segundo formulação de Habermas (2003). Ou seja, tomo como referência 
teórica o deslocamento conceitual de um determinado modelo de movi-
mento social tradicionalmente organizado “contra o Estado” para um 
modelo assentado numa maior permeabilidade, à medida que foram 
criadas algumas vias para a participação da sociedade civil mediante luta 
permanente pela democratização do Estado brasileiro. Desenvolvem estu-
dos nessa perspectiva Abers, Serafim e Tatagiba e (2014), entre outros. 
Nesse sentido, é importante notar que o reconhecimento das finanças 
solidárias ocorre por intermédio do suporte legal, materializado pelos 
programas e projetos concebidos pela Senaes/MTE e outros órgãos públi-
cos regionais, estaduais e municipais, bem como pelos editais de chama-
das públicas nos quais constam os sujeitos da política, seus propósitos, sua 
metodologia de intervenção e o aporte de recursos necessários à sua 
sustentação. Outros indícios do respaldo das experiências em finanças 
solidárias podem ser observados mediante significativo número de even-
tos específicos realizados sobre a temática, criando espaços de debate com 
relevância na construção política e também no arcabouço conceitual 
sistematizado por intelectuais de diversas áreas, fato que gerou maior 
publicização do tema junto aos diferentes segmentos sociais.
 
 Conforme assinala França Filho (2002), os bancos comunitários 
são uma expressão das práticas em finanças solidárias e se constituem num 
fenômeno recente no Brasil. O estado do Ceará tem assumido uma posição 
de destaque devido à projeção assumida pelo Banco Palmas, por esta ser 
considerada a primeira e mais bem-sucedida iniciativa criada no Brasil. 
Contudo, para além do pioneirismo, importa notar que esse 

152 153



modelo vem sendo replicado no Brasil e no mundo, tendo recebido incen-
tivos de ordem objetiva e também simbólica, como prêmios de diferentes 
organizações públicas e privadas, a exemplo da Fundação Banco do Brasil 
(FBB), da Financiadora de Projetos (FINEP) etc.

 O enfoque metodológico pautou-se numa pesquisa qualitativa 
realizada junto a três bancos comunitários no Ceará (Banco Paju, Banco 
Quinamuiú e Banco Dendê Sol), leitura de bibliografia sobre o tema e 
a participação em diferentes eventos do setor.

CONCLUSÃO

 Os achados empíricos, analisados à luz das atualizações do conceito haber-
masiano de esfera pública pelos autores anteriormente citados, indicam que o 
processo de institucionalização dos bancos comunitários estimulou a criação de uma 
esfera pública singular, caracterizada pela criação de laços de reciprocidade entre o 
Estado, o mercado e organizações da sociedade civil, reposicionando tensões entre 
os aspectos econômicos, políticos e culturais, afirmando os princípios da 
economia solidária.
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RESUMO 

O artigo investiga cenários e desafios para a atuação de cooperativas que 
passaram por processo de incubação em Incubadora Tecnológicas de 
Cooperativas Populares. O estudo adotou uma abordagem qualitativa e as 
entrevistas foram conduzidas com atores-chaves de três cooperativas, a 
fim de avaliar o processo de incubação, os desafios e as soluções encontra-
dos para atuarem em um mercado competitivo, bem como as característi-
cas organizacionais comuns. A trajetória histórica evidenciou os momen-
tos críticos, os fatores de sucesso e as principais dificuldades no processo 
de desenvolvimento das cooperativas. Conclui-se que as cooperativas se 
apresentam como ambientes propícios a resultados mais sociais do que 
econômicos, tendo a melhoria da qualidade de vida dos sócios-cooperados 
como um resultado de destaque. Contudo, demandam significativas 
melhorias organizacionais para alcançarem um desempenho satisfatório, 
sobrevivência e competitividade no mercado.
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INTRODUÇÃO

 Sabe-se que as organizações são criadas a partir da percepção de 
necessidades de mercado que podem ser por elas atendidas. Nesse impera-
tivo, há uma crescente e diversificada quantidade de organizações 
constituídas a cada ano, na qual o ato de empreender acompanha os inter-
esses de seus responsáveis, que, em muitos casos, se lançam a empreender, 
não pela visualização de oportunidades de mercado, mas – primeiro – por 
uma necessidade pessoal de enfrentamento e superação de 
condições adversas.

 Por mais popular que tal ato venha a se tornar, ainda será balizado 
por idealizações e desafios não limitados ao momento de constituição 
organizacional, sobretudo pelo o que será vivenciado após a sua constitu-
ição, exigindo desenvolvimento e concretização de resultados. Criar e 
desenvolver uma organização não é algo fácil, principalmente quando se 
tem em vista a exasperação da competição entre organizações no mercado 
e das exigências dos clientes.

 Ciente disso, sob a esperança de contribuir com a criação e com o 
crescimento de diferentes organizações em ambientes de mercado, 
realiza-se o trabalho das incubadoras, incluindo as incubadoras tecnológi-
cas de cooperativas populares (ITCPs), engendrando num movimento 
nacional. O trabalho das ITCPs é semelhante ao das incubadoras neona-
tais. Todavia, em vez de bebês fortalecidos, o trabalho dessas incubadoras 
visa organizações e projetos melhor preparados para se inserirem e sobre-
viverem no mercado.

 Para Bocayuva (2009), as ITCPs focam a inserção social, por via 
da organização de grupos populares e formas de trabalho associativo, 
relacionando a experiência democrática em sua fase autogestionária com o 
reconhecimento e a institucionalização das associações e das 
cooperativas populares.

 Girelli (2009) faz alusão ao processo de incubação pautado em 4 
etapas: a) pré-incubação; b) incubação; c) encerramento do processo de
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incubação (graduação); e d) pós-incubação. Manoel e Duarte (2004), por 
sua vez, ressaltam que a incubação nas ITCPs se organiza, essencialmente, 
como um processo de vivência, capacitação de compartilhamento e 
criação de conhecimento. Os recursos humanos e conhecimentos da 
Universidade são utilizados na formação e assessoria de trabalhadores, em 
alternativas de organização econômica fundamentadas na igualdade (de 
recursos e de poder) e na solidariedade, e que favoreçam sua inclusão no 
mercado formal de trabalho.

 Contudo, o que ocorre quando as organizações pelas incubadoras 
assistidas são graduadas? Quais são as suas características comuns e prin-
cipais dificuldades? Diante de indagações sustentadas pela curiosidade de 
pesquisadores, realizou-se esta investigação, tendo o objetivo de analisar 
cenários e desafios para a atuação de organizações que passaram por 
processo de incubação. Em especial, cooperativas cearenses de costura e 
artesanato que foram assistidas por ITCPs. A investigação proporciona 
uma série de lições aprendidas, as quais são capazes de ampliar a com-
preensão das habilidades necessárias acerca das 
cooperativas pós-incubadas.

METODOLOGIA

 Esta pesquisa classifica-se como Qualitativa, do tipo 
Exploratório-descritivo, com base em casos múltiplos, balizado no alcance 
de 3 cooperativas do segmento de produção e artefatos artesanais, têxtil e 
confecção. O estudo contemplou cooperativas oriundas de incubadoras 
tecnológicas de cooperativas populares (ITCPs). Inicialmente, foram defi-
nidas as cooperativas que viriam ser o objeto de estudo, pela aproximação 
com as 2 ITCPs atuantes no estado do Ceará: Incubadora de Cooperativas 
Populares de Autogestão do Ceará e Incubadora Tecnológica de 
Empreendimentos Populares e Solidários.

 Foram selecionadas as cooperativas do segmento de confecção e 
artesanato como alvo da pesquisa, por sua representatividade no cenário 
nacional e nordestino (MTE, 2010). Consequentemente, um conjunto de 7 
cooperativas inicialmente corresponderam ao segmento de interesse da

da pesquisa. Além de ter uma ITCP como fonte de referência para o deline-
amento dos empreendimentos-alvo da pesquisa, o período superior a 2 
anos também foi ponderado, uma vez que esse prazo é considerado 
razoável para consolidação de empreendimentos e de suas atividades 
produtivas (SEBRAE, 2007; RTS, 2005).

 No entanto, a concretização do alcance dessas 7 cooperativas não 
foi possível por: a) não terem concluído o processo de incubação, b) não 
atender ao período de 2 anos ou, c) não existirem mais. Alcançou-se, 
então, um conjunto de 3 cooperativas: Cooperativa de Grupos de Produção 
Solidária (COOPSOL); Cooperativa de Confecção de Artefatos Têxteis 
Passo Firme (COOPFIRME); Cooperativa Social do Centro de Atenção 
Psicossocial (COOPCAPS), conforme elencado no quadro 1.

 

 O trabalho de campo foi desenvolvido durante o ano de 2011. 
Utilizou de entrevistas, junto aos representantes das cooperativas, como a 
principal técnica para coleta de dados, sob 2 roteiros: o primeiro, destinado

Quadro 1 – Sujeitos da Pesquisa

Cooperativas 
Pesquisadas Sujeitos da Pesquisa Tempo de Atuação Cargo 

Cooperativa de Grupos 
de Produção Solidária

COOPSOL.01

COOPSOL.02

Sócio-fundadora

4 anos

Costureira e Presidente

Serígrafo e Conselheiro

Cooperativa de 
Confecção de 

Artefatos Têxteis 
Passo Firme 

COOPFIRME.01

COOPFIRME.02

COOPFIRME.03

COOPFIRME.04

Sócio-fundadora

3 anos

Sócio-fundadora

2 anos

Costureira e Conselheira

Presidente

Artesã e Revisora

Costureiro

Cooperativa Social do 
Centro de 

Atenção Psicossocial

COOPCAPS.01

COOPCAPS.02

COOPCAPS.03

Sócio-fundadoras

Artesã e Conselheira

Artesã e Presidente

Artesã e Conselheira

Fonte: pesquisa de campo (2011)
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aos sócios-gestores, estruturado sob 5 blocos contemplando questões 
sobre o perfil do entrevistado, a trajetória histórica do empreendimento, os 
desafios e características organizacionais, o desempenho econômico – 
quanto à comercialização e faturamento – e as perspectivas para o futuro 
da cooperativa; o segundo roteiro, destinado aos sócios “não-gestores”, 
com questões distribuídas nos blocos: perfil do entrevistado, trajetória 
histórica no empreendimento, desafios organizacionais e perspectivas 
para o futuro. 

 Para a análise dos dados, adotou-se a técnica de Análise de Con-
teúdo (BARDIN, 2000), tendo o interpretativismo como paradigma. A 
Análise de Conteúdo contemplou a transcrição das entrevistas, a leitura, a 
reflexão e o agrupamento dos dados coletados e a confrontação com os 
fatores determinantes para a atuação das cooperativas pesquisadas no mer-
cado. Em seguida, foi utilizada a técnica de Path Dependence (HOFF, 
2008), com o intuito de analisar os fenômenos dependentes da trajetória 
das cooperativas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A baixa escolaridade e inexistente qualificação profissional, acom-
panhadas de desemprego e de discriminação foram condições que ante-
cederam a criação das cooperativas pesquisadas. Em paralelo às condições 
antecedentes, frisou-se que as pessoas envolvidas tinham como principais 
motivações os enfrentamentos dessas condições, almejando, sobretudo, a 
inserção social e econômica através do trabalho, esperando afastar-se 
assim do estigma de estarem desempregados ou serem considerados, de 
ampla forma, incapazes.

 A marginalização que inicia a trajetória dessas cooperativas condiz com 
as condições antecedentes registradas na literatura sobre as primeiras incubado-
ras tecnológicas de cooperativas populares, as quais voltam os seus serviços para 
o atendimento de pessoas em condições de extrema pobreza. Também, sabe-se 
que a criação e desenvolvimento com o auxílio de ITCPs têm como motivo 
maior o entendimento de que esses empreendimentos serem uma alternativa ao 
desemprego (MTE, 2010; GIRELLI, 2009; SANTANA, 2008).

 O processo de incubação comportou-se como momento crítico, 
pois a partir desse processo grupos informais puderam ser capacitados e, 
cooperativas legalmente constituídas, desencadeando novos rumos para os 
antigos grupos e seus participantes.

 Nesses rumos, sequências autorreforçantes e reativas fizeram-se 
presentes. Dentre as sequências autorreforçantes que contribuíram positi-
vamente para as trajetórias das cooperativas pesquisadas, destacou-se o 
apoio de algumas organizações e o fato de alguns grupos produtivos terem 
sido formados antes do processo de incubação.

 Com a legalização, o que era tido como grupos informais passou a 
atuar sob o crivo de cooperativas. Proporcional às experiências conquista-
das foram surgindo outras necessidades, principalmente as reforçadas 
pelas limitações pelas cooperativas percebidas.

 Com isso, o exercer do princípio de cooperação entre cooperativas 
comportou-se como fator autorreforçante para a continuidade dos 
empreendimentos pesquisados, os quais compartilham de encomendas ao 
dispor da capacidade produtiva da cooperativa parceira para conseguir 
atender a demanda pelos seus produtos. Contudo, tal fator autorreforçante 
confrontou-se com a dificuldade comercial comum a todos as pesquisadas.

CONCLUSÃO

 Foi marcante o enfrentamento da marginalização decorrente do 
desemprego e da discriminação pelas cooperativas pesquisadas. O que 
representou mudanças não só para os indivíduos, como também para suas 
comunidades, mudanças refletidas na tentativa de inclusão social e 
econômica deles. Tentativa, pois as cooperativas pesquisadas apresenta-
ram tímidos resultados decorrentes das suas atividades econômicas que, 
por sua vez, se refletiram num também tímido poder de inclusão 
econômica dos sujeitos e comunidades envolvidos.

 Apesar de terem passado por um processo de incubação numa ITCP, 
tendo assessoria  para sua constituição legal e desenvolvimento de sua gestão, 

160 161



as cooperativas sofrem dificuldades comerciais. Situação que veio a ques-
tionar se a evidenciação da viabilidade econômico-financeira dos 
empreendimentos pesquisados foi devidamente realizada.

 Os resultados da pesquisa endossaram o latente desafio dos 
empreendimentos oriundos do processo de incubação numa ITCP de se 
inserirem no mercado e, sobretudo, de conseguirem nele sobreviver. 
Esperava-se que, por terem concluído o processo de incubação, os 
pesquisados estivessem numa situação diferente da levantada pela 
pesquisa, com o devido amadurecimento organizacional e ousados resulta-
dos. Em vez disso, problemas primários acerca da organização interna, do 
exercício da capacidade produtiva e da comercialização foram apresenta-
dos como preocupantes barreiras para se competir e conquistar desejados 
resultados econômicos.
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RESUMO 

O trabalho intitulado “Economia Solidária e Agricultura Familiar: inter-
faces com a formação e perspectiva de trabalho dos jovens estudantes do 
Curso de Agroindústria e Finanças da EEEP Francisco das Chagas 
Vasconcelos, Santana do Acaraú-Ceará”, faz parte de atividades de exten-
são e pesquisa do Projeto “Incubadora Universitária de Empreendimentos 
Econômicos Solidários-IEES-UVA - Ciência, Tecnologia e Sociedade no 
Semiárido”, em execução pela IEES-UVA com apoio do 
MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq, realizadas junto a escola, em 2014 e 
2015. Os objetivos foram: Apresentar a IEES-UVA, seus princípios e 
trabalho no Município; apresentar e discutir sobre os EES em processo de 
incubação com a IEES-UVA, em Santana do Acaraú.  Destacam-se as 
reflexões de Carneiro (2007), Magnani (2009), Brumer (2007), Barbieri 
(2007) e Dayrell (1996), dentre outros. Metodologicamente, recorreu-se 
ao exercício etnográfico, baseado na abordagem qualitativa. Cita-se como 
resultado: interação e apoio entre os membros da EEEP Francisco das 
Chagas Vasconcelos e pesquisadores da IEES-UVA para fortalecer a com-
preensão sobre Economia Solidária e Agricultura Familiar, visando ações 
conjuntas.

Palavras-chave: Economia Solidária. Agricultura Familiar. Juventude 
Rural. 
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INTRODUÇÃO

 O trabalho intitulado “Economia Solidária e Agricultura Familiar: 
interfaces com a formação e perspectiva de trabalho do(a)s jovens 
estudantes do Curso de Agroindústria e Finanças da EEEP Francisco das 
Chagas Vasconcelos – Santana do Acaraú – Ceará” faz parte das atividades 
de pesquisa e extensão do projeto Incubadora IEES-UVA – Ciência, 
Tecnologia e Sociedade no Semiárido, em execução, 
MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq, realizada junto a EEEP Francisco 
das Chagas Vasconcelos – Santana do Acaraú – Ceará, de 2014 a 2015. Na 
oportunidade, optou-se trabalhar com os estudantes cursando Agroindús-
tria e Finanças da referida escola em interface com Empreendimentos 
Econômicos Solidários, ou simplesmente EES, como são conhecidos na 
linha da Economia Solidária, no sentido de se avaliar, por contraposição a 
repetidas evidências de outras “dinâmicas sociais” tidas e havidas como 
equivocadas e/ou, até, possíveis de intencionalmente detratoras da vida 
econômica no campo, rotulando-o “lugar de atraso” e não apresentando 
argumentos e perspectiva para a(o)s jovens. A escolha pela Escola deu-se 
por congregar 80% de jovens estudantes do meio rural, possibilitando no 
decorrer dos trabalhos a identificação de filhos, netos e/ou parentes, de 
sócios dos EES que, de alguma forma, colaboravam nesses ditos 
empreendimentos. Daí a importância da aproximação tendo em vista forta-
lecer diálogos com jovens rurais nesse universo institucionalizado já que 
numa outra ponta/dimensão se realiza, desde 2008, o trabalho de incu-
bação em comunidade nos EES, através da IEES-UVA, cujos desafios, 
dentre outros importantes: fortalecer a Economia Solidária e Agricultura 
Familiar. 

 Os objetivos foram: Apresentar a IEES-UVA, seus princípios e 
trabalho no município; Apresentar e discutir com estudantes princípios e 
práticas da Economia Solidária como possibilidade de vida e convivência 
no semiárido cearense; Discutir e refletir sobre a formação empreendida 
na educação formal e interligações/interfaces para a compreensão da reali-
dade vivida pelos estudantes; Apresentar e discutir sobre os EES em 
processo de incubação com a IEES-UVA em Santana do Acaraú; Discutir 
e refletir sobre possibilidades de trabalho e renda do(a)s jovens estudantes 
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do curso de Agroindústria nos EES face às exigências de mercado e 
dinâmicas sociais que, equivocadamente, relegam o campo, o rural na 
condição de “lugar de atraso”, sem perspectiva para a(o)s jovens; Além 
dos objetivos acima citados, a ação do curso  de Finanças contemplou a 
especificidade numa tentativa metodológica de abrir canais de diálogo 
com vista a estimular interesses sobre um tipo diferenciado de finanças 
pouco ou quase nada mencionada nos currículos escolares, com o seguinte 
objetivo: Refletir sobre o significado de Finanças e aplicação na / para vida 
social e individual”.
 
 O aporte teórico mescla-se entre aqueles que analisam as mudan-
ças e desafios por que passa o meio rural, a exemplo de Carneiro (2007) e 
Brumer (2007), auxiliando nas reflexões e análises sobre condições sociais 
e econômicas atualmente enfrentadas pelo(a)s jovens rurais; os que 
discutem o papel da escola enquanto instância formadora e agregadora de 
potência para crescimento pessoal e social do(a)s jovens, destacando-se 
especialmente, Dayrell (1996); finalmente, os que oferecem suporte 
analítico para a compreensão sobre Economia Solidária e sua aplicabili-
dade desenvolvendo associações solidárias ecológico-produtivas, com 
destaque para os estudos de Magnani (2009), Barbieri (2007), dentre 
outros de igual importância. 

METODOLOGIA

 Metodologicamente, recorreu-se ao exercício etnográfico em 
aproximações desses micros lugares (espaços de trabalho de familiares e a 
escola, instâncias de educação informal e formal respectivamente) que, 
embora interdependentes, se atritam, se repelem, legitimando um discurso 
econômico e socialmente inconsistente, porém estabelecido e consentido, 
baseado na abordagem qualitativa. No desenvolver do trabalho 
realizaram-se discussões com os sujeitos interessados, estudos sobre as 
temáticas Economia Solidária, Juventude e afins; planejamentos, mapea-
mentos, levantamentos de dados, preparação e execução de atividades 
onde tiveram a oportunidade de discutir sobre temas importantes. Foram 
realizadas na EEEP Francisco das Chagas Vasconcelos – Santana do 
Acaraú – Ceará, tendo como público beneficiário os jovens estudantes dos

de Agroindústria e Finanças. Quanto ao exercício etnográfico, como acima 
citado, transcreve-se, por relevante, a conhecida frase de 
Magnani (2009, p. 135):

 
 Referenciando-se os jovens estudantes dos cursos de Agroindústria 
e Finanças, cuja trajetória escolar indica a realização de estágios em 
espaços de relação teoria e prática, poucos são aqueles que expressam 
conhecimento e o desejo em trabalhar atividades relacionadas ao que, 
aparentemente, estão se profissionalizando. Nesse caminhar pela escola, 
fomos encontrando e identificando jovens que tinham parentesco com os 
sócios dos denominados Empreendimentos Econômicos Solidários-EES, 
que de alguma forma colaboravam nesses ditos empreendimentos direta 
ou indiretamente. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Citam-se como resultados do trabalho: a interação, apoio entre os 
membros da EEEP Francisco das Chagas Vasconcelos e pesquisadores da 
Incubadora Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários – 
IEES – UVA, possibilitando um melhor desempenho na preparação das ativi-
dades propostas pela equipe. Através dos questionários foram colhidas infor-
mações dos jovens a respeito dos empreendimentos econômicos solidários – 
EES; se pretendiam trabalhar na área que estão cursando; onde desejavam 
atuar e a profissão desejada; como definiam campo/meio rural, cidade, 
agricultura; e, por fim, se os conteúdos trabalhados no curso de Agroindústria 
auxiliavam/ possibilitavam a convivência e compreensão sobre o espaço em 
que viviam/a realidade desses jovens. A partir dos dados obtidos através dos 
questionários é possível dizer que um dos EES mais conhecidos está a Feira de 
Agricultura Familiar de Santana do Acaraú – CE – FEAGRIFAMILIAR, que 
acontece às quartas-feiras. 

[...] a etnografia é uma forma especial de operar em que o pesquisador entra em 
contato com o universo dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não para 
permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica de uma visão de mundo, mas para, 
seguindo-os até onde seja possível, numa verdadeira relação de troca, comparar 
suas próprias teorias com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de 
entendimento ou, ao menos, com uma pista nova não prevista anteriormente.
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 A escola profissional, esta passa a ser vista por muitos alunos como 
a possibilidade de status, de ascensão nunca tido ou antes impossível de 
conquistar e, pelo que pareceu em diversas opiniões, esta “ascensão”, na 
verdade, tende a se confundir na possibilidade, para a maioria, de saltar de 
uma cultura agrícola (sem futuro), em princípio e acriticamente “indese-
jada”, para uma atraente modernidade (com futuro garantido). A tudo isso, 
para além do espaço municipal, parece aliar-se o efeito de permanente 
apelo midiático para se igualarem aos padrões de sonhos de jovens de 
poder aquisitivo melhor, onde desejos de consumo, tendente à sua versão 
perversa de consumismo, de apropriação de bens e salários melhores (e 
elevados), dão força e expressam a ideia das profissões de topo, o sonho da 
modernidade se instalando. Em uma rápida conversa com uma jovem 
estagiária, a justificativa é que “há um desejo de estagiar em Sobral” e que 
aqueles que ficam em Santana, é como se fossem os mais descomprometi-
dos com os estudos. 

CONCLUSÃO
 
 Com base nos resultados até então captados ao longo do trabalho de extensão 
e pesquisa, o que podemos considerar é que foi satisfatório, pois aproximou a Incuba-
dora Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários IEES – UVA e EES 
com a escola EEEP Francisco das Chagas Vasconcelos, possibilitando ampliar parce-
rias que estimulem fortalecer a Economia Solidária e Agricultura Familiar. 
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RESUMO 

O presente artigo analisará, através da reconstrução histórica, o trabalho da 
mulher no Brasil. O tratamento do trabalho feminino evolui da indiferença 
no período colonial, época em que não há qualquer reconhecimento ao 
trabalho da mulher, embora existente, passando pelo reconhecimento 
excludente, isto é, há o reconhecimento, mas em condições de inferiori-
dade ao trabalho do homem. Esta situação perdura até os dias atuais, muito 
em decorrência das relações estruturais machistas e excludentes que impe-
dem a emancipação da mulher. O objetivo do artigo é demonstra que a 
Economia Solidária pode ser uma alternativa as estruturas trabalhistas 
excludentes que ainda imperam no Brasil. Os empreendimentos de Econo-
mia Social e Solidária permitem a igualdade entres os sexos e o emanci-
pação das mulheres, contudo, devido à ausência de um referencial teórico 
sobre ESS e, de políticas públicas de ESS específicas para mulheres, estes 
empreendimentos se frustram não permitindo a igualdade material entre 
sexos determinada pela Constituição Federal. 

Palavras-chave: Democratização das relações produtivas. Economia 
solidária. Políticas públicas de inclusão social.

ABSTRACT

This article will examine, through the historical reconstruction, women's 
work in Brazil. The treatment of women's work evolves indifference in the 
colonial period, a time when there is no recognition of the work of women, 
although existing, through exclusive recognition, that is, there is 
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, but in man's work to inferior conditions. This situation endures to this 
day, much due to the sexist and exclusionary structural relationships that 
prevent the emancipation of women. The paper aims to show that the Soli-
darity Economy can be an alternative exclusionary labor structures that 
still prevail in Brazil. The projects of Social and Solidarity Economy allow 
equal entres sexes and the empowerment of women, however, due to the 
absence of a theoretical framework on ESS and specific ESS public poli-
cies for women, these developments are frustrated by not allowing the 
material equality gender determined by the Federal Constitution.

Keywords: Democratization of productive relations. Solidarity economy. 
Public policy and social inclusion.
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INTRODUÇÃO

 O artigo tem natureza propositiva e busca investigar os marcos regulatórios 
(jurídicos) iniciais da economia solidária no Brasil, bem como o modelo de funcionamento 
dos grupos que utilizam esta sistemática para a produção de trabalho e renda. O objeto 
central da pesquisa será a presença de mulheres pobres em empreendimentos de economia 
solidária e suas consequências para o desenvolvimento deste grupo populacional.

 Em regra, na realidade latino-americana, as atividades desenvolvidas por 
meio da economia solidária originam-se de situações reais de um determinado grupo 
humano, que busca soluções para suas dificuldades socioprodutivas e socioec-
onômicas, sendo que a maior parte dos empreendimentos são liderados ou compos-
tos por mulheres, em busca de sustento, dignidade e empoderamento. Portanto, elas 
são maioria nos empreendimentos de economia solidaria.
 
 O trabalho feminino sempre esteve envolto por uma série de preconceitos 
oriundos de uma sociedade machista, que manteve mulheres submetidas a um 
processo de exclusão ou de inserção precária no mercado de trabalho e na sociedade 
brasileira. Tais fatores fizeram com que ocorresse um aumento gradativo do 
fenômeno chamado feminização da pobreza e, consequentemente, o empobreci-
mento dos núcleos familiares dos quais estas mulheres fazem parte.
 
 Sendo assim, muitas mulheres têm encontrado, nos empreendimentos de 
economia solidária, o trabalho e muito mais do que uma fonte de renda, encontram 
também o florescimento da possibilidade de se empoderarem, aumentando o seu 
poder decisório na família e na sociedade.

 Todavia, a questão da economia solidária ainda não aparece como priori-
dade política para o governo e quando o assunto é destinação de recursos para 
implantação da agenda de economia solidária ela continua à margem dos grupos de 
interesses a serem contemplados no interior dos ciclos de implementação das políti-
cas públicas, dificultando assim a alocação de verbas para estas políticas públicas. Há 
uma escassez de recursos e um excesso de demanda, o que exige priorização e, por 
sua vez, demanda vontade política. Estar na agenda do poder público é cumprir 
apenas uma etapa do ciclo de efetivação de uma política pública, fator que não 
soluciona o problema.

 Logo, permitir, organizar, proteger, incentivar e garantir que mul-
heres produzam e gerem valor é garantir o empoderamento e a transfor-
mação da vida destas mulheres. Caso isto não ocorra, mais pobreza e 
exclusão serão geradas, e, quanto mais pobres, menor será o poder de 
decisão destas mulheres.

 Refletir sobre as políticas públicas de economia solidária que 
garantam a inserção sociolaboral, para além dos grupos excluídos e mar-
ginalizados, bem como analisar e desenvolver políticas de economia 
solidária para humanização das relações de produção, de negociação e de 
consumo é abrir as portas para mais uma possiblidade de garantir desen-
volvimento econômico e social a grupos populacionais historicamente 
excluídos.
 
 A metodologia empregada é da revisão bibliográfica disponível 
sobre o tema, com a avaliação crítica da mesma, tentando, com isso, recon-
struir o objeto da pesquisa.

1 MULHERES E A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL

 Desde o período colonial, o trabalho da mulher sempre esteve relegado à 
condição de precariedade no Brasil, sobretudo durante o período da escravidão, no 
qual o trabalho explorado era o da mão de obra negra e escrava. Além dos afazeres 
domésticos, do trabalho na lavoura e das atividades de comércio, a mulher negra 
tinha ainda que procriar para garantir o aumento da mão de obra, durante os quase 
400 anos de escravidão e depois desse período, com maior incidência, para suprir as 
necessidades de mão de obra, após a proibição do tráfico de escravos.

 As mulheres contribuíram para a autonomia das fazendas com seu 
trabalho, apesar de passarem despercebidas, invisíveis. Logo, não era possível 
nem se cogitar qualquer tipo de proteção ao trabalho da mulher, já que elas não 
eram reconhecidas como trabalhadoras.

 Com a abolição da escravatura em 1888, os anos que se seguiram foram de 
incentivo à vinda de mão de obra estrangeira de imigrantes, principalmente 
europeus. Assim, os imigrantes que se fixaram no Brasil passaram a se 
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dedicar a diversos ramos de atividade, como cafeicultura, artesanato, poli-
cultura, extração de madeira, colheita do látex, produção de borracha, vini-
cultura, entre outras coisas. Enquanto isso, as mulheres brancas e negras 
continuavam a se dedicar às tarefas domésticas. No caso das negras, elas 
continuavam a fazer as mesmas tarefas do período da escravidão, e para 
ambas a invisibilidade se mantinha.

 Com o passar dos tempos, iniciou-se um êxodo rural e muitos 
trabalhadores que não encontraram o prometido trabalho no campo mig-
raram para as cidades. Entre estes trabalhadores que migraram para as 
cidades, estavam as mulheres, em sua maioria pobres, algumas viúvas e 
ex-escravas, sendo que todas elas eram obrigadas a trabalhar para ajudar 
no sustento de suas famílias e a precariedade e miséria faziam parte de 
suas rotinas. Assim, o movimento de incorporação do trabalho feminino 
no processo de industrialização, que estava em seu nascedouro, aconteceu 
por falta de mão de obra masculina (um exército de reserva). Além do 
mais, as condições de trabalho eram insalubres, como elucida Moraes 
(1971), ao tratar das condições de vida dos obreiros no Rio de Janeiro no 
início do século XX:

 A mão de obra feminina era usada em serviços manuais, em espe-
cial nos setores de fiação, vestuário e alimentação e, como contrapartida 
das atividades desenvolvidas, recebiam elas os piores salários, apesar da 
jornada de trabalho excessiva.

 De tal modo, o processo de industrialização foi ganhando força no 
Brasil, principalmente nas capitais, e junto com o processo de industriali-
zação o capitalismo se fortaleceu e o trabalho feminino passou a  

[...] sabemos existirem fábricas onde trabalham crianças de 7 e 8 anos, junto a 
máquinas, na iminência aflitiva de terríveis desastres, como alguns já sucedidos. 
O trabalho noturno das crianças é praticado em certas fábricas – como o das 
mulheres – cercado de todos os inconvenientes e desmoralizações, que tanto têm 
sido combatidos no estrangeiro. Ainda nenhum Ministro da Indústria sentiu a 
necessidade de um inquérito, que servisse para evitar abusos e verdadeiros 
crimes, e indicasse a necessidade das reformas e a maneira de executá-las. Aqui, 
o trabalho é exercido em condições primitivas. Se de algum conforto gozam 
operários de certas fábricas – é isso devido à bondosa iniciativa de alguns patrões, 
que, aliás, não se empobrecem com a prática da generosidade [...]. 

cumprir um papel relevante no mercado de trabalho, “transformando a 
mulher em significativo contingente da classe trabalhadora. Aparente-
mente, é na sociedade capitalista que o trabalho feminino mais se projeta” 
, não obstante isso não trouxesse nenhuma melhora em suas vidas.

 O aumento de mão de obra feminina não é reconhecido como fator 
relevante, a não ser para maior exploração do lucro, e, por consequência, a 
mulher ocupa uma posição desconfortável cercada de medo, discrimi-
nação, preconceito, violência física e moral. Estes eram emoções e com-
portamentos que andavam juntos, ocultos por um discurso protetor que 
assegurava, entre outras coisas, ser a rua um lugar passível de oferecer 
“tentações” e procriar “desvios” de conduta na vida da mulher “honesta”.

 O trabalho feminino era caracterizado por duas particularidades 
importantes e discriminatórias: baixos salários e extensa carga horária. 
Isso facilitava aos donos dos meios de produção a substituição da mão de 
obra masculina pela mão de obra feminina e infantil no Brasil: “o trabalho 
feminino [...] representava uma redução no custo de produção, ou seja, 
[era] um meio eficiente para enfrentar a concorrência”. 

 Pinto (2003) expõe um pouco do que significou a luta feminista 
por igualdade no Brasil, tal como se lê a seguir:

     MORAES, Evaristo. Apontamentos de direito operário. São Paulo: LTr, 1971, pp. 89-90.9

9

     SILVIA, Maria Ozanira da Silva e. Políticas públicas de trabalho e renda no Brasil contemporâneo. São Paulo: Cortez; 
São Luís, MA: FAPEMA, 2006, p. 52.
      BOSSA, Sônia. Direito do trabalho da mulher no contexto social brasileiro e medidas antidiscriminatórias. São 
Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 116.
      PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003, p. 25.

10

10

A luta das mulheres contra todas as formas de dominação, exclusão e discrimi-
nação a que são tradicionalmente submetidas tem marcado decisivamente a 
história da humanidade nos últimos séculos. No Brasil, dois momentos tiveram 
papel de destaque na trajetória do feminismo. Do final do século XIX até a 
década de 1930, ergueram-se vozes femininas que, na literatura, na imprensa, nas 
artes e na política, demonstraram domínio magistral das capacidades que o 
patriarcalismo lhes pretendia negar. Muitas destas pioneiras tornaram-se pontas-
de-lança na defesa dos direitos civis e políticos das mulheres e contribuíram para 
importantes conquistas. Num segundo momento, a partir do final dos anos 1960, 
a combinação da resistência contra a ditadura militar com a revolução comporta-
mental que atingia o mundo ocidental gerou as primeiras sementes do “novo 
feminismo” brasileiro. Essa nova onda abriu, gradativamente, o espaço para a 
problematização das relações de gênero e para a constituição de políticas públicas 
voltadas a assegurar o exercício dos direitos da mulher, que se consolidam nos 
anos 80 e 90. 

11

12
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 Assim, com maior ou menor incidência, ao logo de décadas , o 
trabalho feminino foi sendo explorado sempre de forma não igualitária em 
relação ao trabalho masculino, embora muitos atores sociais que lutavam 
por igualdade (entre eles, os movimentos sociais ) tenham feito muito 
esforço para que isso acontecesse, sendo somente a partir da Constituição 
Federal de 1988 que o arcabouço normativo brasileiro tratou pontualmente 
da igualdade entre homens e mulheres, buscando a igualdade material 
entre os sexos.

1.1 O TRABALHO DA MULHER NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988

 A Constituição brasileira de 1988 assegura a igualdade entre 
homens e mulheres, ao menos na esfera formal. Segundo determina o 
artigo 5º da Constituição brasileira:

13

14

    Foi na década de 1930 que se iniciou o processo de regularização das normas trabalhistas 
no Brasil. [...] consequência de uma evolução industrial mais intensa e da rápida estruturação 
de legislação trabalhista [...] surgiu como resposta às contendas ideológicas e políticas que 
questionariam o liberalismo econômico, propiciando o surgimento de um Estado forte que 
tomaria para si o papel de condutor do desenvolvimento. BERTOLIN, Patrícia Tuma 
Martins. Aspectos do mercado de trabalho brasileiro em uma era globalizada. Tema, vol. 51, 
São Paulo, 2008, pp. 69-70.
 
    Os anos 1970 foram, também, um marco para o movimento feminista. Desenvolveu-se um 
novo processo de conscientização da luta pela emancipação da mulher, sendo que nessa 
época a mulher trabalhadora acentuava a sua participação nas lutas de classe e na organi-
zação política sindical [...]. Era preciso mais do que nunca lutar pela emancipação econômica 
e social, pelo direito ao trabalho, com todas as especificidades que isso implicava, como, por 
exemplo, salários iguais para trabalhadores iguais, além da reivindicação de uma divisão 
mais justa no trabalho doméstico, na esfera reprodutiva. NOGUEIRA, Cláudia Mazzei. O 
trabalho feminino no mundo produtivo do Brasil. In: SILVA, Maria Ozanira; YABEK, Maria 
Carmelita (Orgs.). Políticas públicas de trabalho e renda no Brasil contemporâneo. São 
Paulo: Cortez, 2006, p. 56.

13

14

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição (...).

 Dessa forma, a Constituição privilegiou a isonomia entre homens e 
mulheres, apenas diferenciados onde a desigualdade se faz patente, como 
é o caso da maternidade. O constituinte fez questão de equiparar homens e 
mulheres, no entanto tomou o cuidado de estabelecer tratamento diferen-
ciado no tocante à mulher justamente por conta das diferenças biológicas 
ou sociais.

 Contudo, na prática, o apropriado tratamento igualitário entre 
homens e mulheres ainda não está sedimentado até os dias atuais, uma vez 
que mulheres permanecem convivendo com situações de exclusões sociais 
e econômicas patentes, nas quais se perpetuam os ideais colonizadores 
hoje manipulados pelos grandes empresários e/ou latifundiários. Destarte, 
mesmo depois dos evidentes progressos da Constituição de 1988, as mul-
heres ainda se defrontam com o preconceito, seu maior adversário, 
arraigado principalmente nos costumes.

 Nas últimas duas décadas o número de mulheres no mercado de 
trabalho cresceu de forma continuada, no entanto, a precarização 
manteve-se e se estruturou através do processo de reestruturação produtiva 
que trouxe consigo a terceirização com subcontratações e as dificuldades 
persistem na forma de obstáculos para o ingresso, permanência e ascensão 
de mulheres no mercado de trabalho. Para vencer a informalidade e o 

15

    Foi estabelecido: a) licença-maternidade para a mulher, com duração superior à da 
licença-paternidade conforme artigo 7°, incisos XVIII e XIX; visando cuidar do momento do 
parto e da amamentação nos primeiros dias de vida do bebê, garantindo a estabilidade da 
gestante; b) o incentivo ao trabalho da mulher, mediante normas protetoras de acordo com o 
artigo 7°, inciso XX, que evidencia a existência, de fato, de circunstâncias de desigualdade 
que privilegiam os homens, no tocante às condições de trabalho; e c) o menor prazo para a 
aposentadoria por tempo de serviço no caso da mulher, reduzindo-o em cinco anos em 
relação ao necessário para a aposentadoria masculina, como dispõem o artigo 40, inciso III, 
letras a, b, c e d e o artigo 202, I, II, III e § 1° da Constituição brasileira.
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processo de exclusão, muitas mulheres têm desenvolvido suas atividades 
produtivas através dos empreendimentos de economia solidária, tal como 
veremos adiante. Porém, antes se faz necessário analisarmos um fenô-
meno que vem se fortalecendo e colocando em risco nossa sociedade que 
é a feminização da pobreza, tal como veremos a seguir. 

2 FEMINIZAÇÃO DA POBREZA 

 A desvalorização da mulher na cadeia produtiva e na sociedade 
sempre foi algo patente na sociedade brasileira, tal como pudemos obser-
var anteriormente. Por resultado, a mulher tem trilhado um árduo caminho 
de inserção não apenas no mercado de trabalho, mas na busca de sua 
identidade como cidadã, não obtendo ainda uma participação significativa 
em outros âmbitos, como na política, na esfera econômica e na educação. 
Infelizmente, os efeitos cruéis vêm se perpetuando ao longo do tempo e, 
mesmo que a história tenha registrado muitos movimentos de luta organi-
zados pela sociedade civil (grupos de mulheres em movimentos sociais) e 
impostos pelo Estado na forma de leis, ainda há muito a ser feito.
 
 Na sociedade industrial e pós-industrial, o processo de exclusão 
provocado pela divisão sexual do trabalho tornou-se ainda mais claro, uma 
vez que o mercado passou a explorar a mão de obra feminina com mais 
intensidade, por ser mais barata e, portanto, mais lucrativa. A situação se 
agravou, no entanto, nos países em desenvolvimento, posto que a incidên-
cia conjunta da globalização com o neoliberalismo acentuou as diferenças 
entre homens e mulheres, como é o caso do Brasil. Vele ressaltar que 
“tanto no Brasil como na América Latina, a pobreza está extremamente 
vinculada à questão da desigualdade social”.  

 Atualmente, temos mulheres em situação de vulnerabilidade em 
um número muito mais elevado do que homens, em razão dos processos de 
exclusão ou de inserção precária no mercado de trabalho e na sociedade, 
fatores que desencadeiam uma série de consequências negativas para o 
desenvolvimento social e econômico do país. Tais fatores fizeram com que 

    ABRAMO, Laís. Disponível em: <http://www.centrocelsofurtado.org.br/ arquivos/image/ 
201108311446130 .CD3_0_111.pdf>. 
16
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ocorresse um aumento gradativo de um fenômeno chamado feminização 
da pobreza , que se definiu a partir da interação e interpretação quantitativa 
e qualitativa dos elementos abaixo listados, conforme pesquisa realizada 
pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Aplicada):

a) aumento da proporção de mulheres entre os pobres; 

b) aumento da proporção de pessoas em famílias chefiadas por mulheres 
entre os pobres; 

c) aumento absoluto na incidência ou na intensidade da pobreza entre as 
mulheres; 

d) aumento nos diferenciais de incidência ou de intensidade da pobreza 
entre mulheres e homens; 

e) aumento na incidência ou na intensidade da pobreza entre as pessoas de 
famílias chefiadas por mulheres; e

f) aumento nos diferenciais de incidência ou de intensidade da pobreza 
entre as pessoas de famílias chefiadas por mulheres e de famílias chefiadas 
por homens. 

17
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    A definição precisa da feminização da pobreza depende de duas questões subsidiárias: o 
que é pobreza? e o que é feminização? A pobreza é uma falta de recursos, capacidades ou 
liberdades que comumente são chamadas de dimensões da pobreza. O termo “feminização” 
pode ser usado para indicar uma mudança com viés de gênero em qualquer destas dimen-
sões. A feminização é uma ação, um processo de se tornar mais feminina. Neste caso, “femi-
nina” significa mais comum ou intensa entre as mulheres ou domicílios chefiados por 
mulheres. MEDEIROS, Marcelo; COSTA, Joana. O que Entendemos por “Feminização da 
pobreza”? Disponível em: <http://www.ipc-undp.org/pub/port/IPCOnePager58.pdf>.

     COSTA, Joana Simões; PINHEIRO, Luana; MEDEIROS, Marcelo; QUEIROZ 
Cristina. A face feminina da pobreza: sobre-representação e feminização da pobreza no 
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18

177 178



 Os elementos apontados acima são essenciais para a compreensão 
da feminização da pobreza e suas consequências para a mulher, seu grupo 
familiar e para toda a sociedade. Vale observar que o tema pode ser anali-
sado a partir de diversas perspectivas e sob diversos aspectos, os quais não 
vêm ao caso no presente momento. Sendo assim, para o desenvolvimento 
da reflexão aqui sugerida, são suficientes, pois, os elementos apontados 
pelo IPEA, que evidenciam que o aumento de mulheres pobres afeta dire-
tamente o desenvolvimento dos núcleos familiares dos quais elas são 
provenientes, bem como o desenvolvimento do país como um todo.
 
 Então, como dissemos, permitir, organizar, proteger, incentivar e garantir 
que mulheres produzam e gerem valor é garantir o empoderamento e a transfor-
mação da vida destas mulheres. Caso isto não ocorra, mais pobreza e exclusão serão 
geradas, e, quanto mais pobres, menor será o poder de decisão destas mulheres, 
gerando desigualdades em diversas dimensões.

 Como acertadamente afirmou Abramo: “Nós não vamos realmente 
conseguir resolver a questão da pobreza, se não enfrentarmos também a questão da 
desigualdade social”.  O Centro Internacional de Pobreza (CIP) , ao analisar o poder 
de decisão no interior dos núcleos familiares (domicílios), percebeu que em lares nos 
quais as mulheres também geram renda as decisões são muito mais compartilhadas 
do que em lares nos quais o provedor é apenas o homem. 

 Que importância isto tem? “Uma série de decisões sobre a participação da 
força de trabalho, educação, gastos, poupança, acúmulo de bens, investimentos, 
casamento e fertilidade são tomadas dentro dos domicílios”. Ou seja, as mulheres 
que não participam das decisões em seus domicílios são colocadas à margem por um 
sistema exclusivo que afeta a vida e o desenvolvimento delas em diversos aspectos. 
O resultado é a privação feminina e o aumento gradativo da feminização da pobreza. 
Assim:

      ABRAMO, Laís. Disponível em: 
<http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311446130.CD3_0_111.pdf>. 

     É um projeto conjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PnUD) 
e do Governo Brasileiro, que tem como finalidade a promoção da Cooperação Sul-Sul em 
pesquisa aplicada e treinamento sobre temas relacionados à pobreza.
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[...] ainda que as mulheres tenham tanto para oferecer no trabalho como os 
homens, geralmente elas são impossibilitadas de desempenhar um papel ativo 
no mercado de trabalho porque elas enfrentam muitos obstáculos dentro e fora 
do domicílio, algumas destas limitações poderiam ser eliminadas pelas políti-
cas do governo com o objetivo de tornar o mercado de trabalho menos 
discriminatório, tais políticas poderiam aumentar globalmente o bem-estar da 
sociedade e teriam um impacto mais direto sobre o reforço da emancipação 
das mulheres do que as ações que busquem o reconhecimento do trabalho não 
remunerado nas estatísticas oficiais. 21

 Como observa Schwartzman, 

 Os empreendimentos de economia solidária, em grande parte, são adminis-
trados por mulheres que têm encontrado em seus trabalhos muito mais do que uma 
fonte de renda, mas o florescimento de uma possibilidade de se empoderarem, pois,

 Neste sentido, é interessante observarmos: 

Novas instituições sociais terão de ser criadas (ou fortalecidas), dando um 
novo propósito e um novo sentido de pertencimento às pessoas (no caso, 
mulheres). Se essas instituições vierem a existir (de forma regularizada, 
respeitada e protegida) [...] poderão compartilhar com o Estado a criação, em 
larga escala, de novos empregos sem fins produtivos diretos.  22

[...]conforme aumentem as contribuições femininas, proporcionalmente, há 
um aumento da renda monetária doméstica, e elas se tornam mais capazes de 
influenciar a forma como os recursos do domicílio são alocados. A razão é que 
o potencial gerador de renda lhes dá maior poder de negociação.  23

[...] como lidar com os problemas de pobreza e miséria, associados às formas 
contemporâneas de capitalismo e globalização? Em termos muito gerais, [...] 
[d]evemos nos guiar pelo conselho de Adam Smith, criando condições que 
possibilitem o florescimento da iniciativa e da criatividade humana em merca-
dos econômicos abertos; e seguir as advertências de Karl Polanyi, construindo 
instituições que possibilitem a existência de atividades de mercado e ao 
mesmo tempo protejam as pessoas contra a propensão da modernização para 
autodestruição. Sociedades que falham em fazer ambas as coisas, não 
permitindo o florescimento da economia e não protegendo sua gente das 
invasões da economia global e das instituições militares e culturais que são 
associadas, [...] enfrentam os problemas da extrema pobreza e miséria.  24

      KAKWANI, Nanak; SON, Hyun H. O poder de geração de renda das mulheres e o bem-estar. 
Disponível em: <http://www.ipc-undp.org/pub/port/IPCOnePager19.pdf>.
       SCHWARTZMAN, Simon. Pobreza, exclusão social e modernidade: uma introdução ao mundo 
contemporâneo. São Paulo: Augurium, 2004, p. 141. (destaques inseridos)
       KAKWANI, Nanak; SON, Hyun H. O poder de geração de renda das mulheres e o bem-estar. 
Disponível em: <http://www.ipc-undp.org/pub/port/IPCOnePager19.pdf>.
      SCHWARTZMAN, Simon. Pobreza, exclusão social e modernidade: uma introdução ao mundo 
contemporâneo. São Paulo: Augurium, 2004, p. 163.
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 Avistamos nos empreendimentos de economia solidária um 
caminho viável para geração de trabalho e renda para mulheres, especial-
mente para aquelas que estão em situação de vulnerabilidade em razão da 
pobreza e/ou da precarização do trabalho. No entanto, faltam políticas 
públicas que lidem efetivamente com a questão da inserção feminina, por 
meio do  trabalho justo e digno que gere renda e poder de transformação 
para as mulheres e para a sociedade como um todo. A seguir, analisaremos 
o cenário de desenvolvimento das políticas públicas em economia 
solidária.
 

3 CENÁRIO - COMO ANDAM AS ARTICULAÇÕES DAS POLÍTI-
CAS PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA?

 As atividades desenvolvidas por meio da economia solidária 
originam-se de situações reais de um determinado grupo humano, que 
busca soluções para suas dificuldades socioprodutivas e socioeconômicas. 
Logo, tais formas de organização movem seus precursores (produtores, 
consumidores e usuários)  a construírem uma rede, visando a promoção do 
bem comum por meio de princípios de solidariedade, bem como superar a 
sistemática de produção do capitalismo . Rui Namorado, por meio de um 
olhar “poético”, explica:

25
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  No caso brasileiro existem milhares de atividades econômicas realizadas por organizações 
solidárias: cooperativas, associações, empresas recuperadas por trabalhadores em regime de 
autogestão, grupos solidários informais, redes de cooperação em cadeias produtivas e arranjos 
econômicos locais ou setoriais, bancos comunitários de desenvolvimento, fundos rotativos etc. Cf. 
ALENCAR, Joana Luiza Oliveira; SILVA, Sandro Pereira. Participação social em políticas públicas 
de economia solidária: o que dizem os membros do Conselho Nacional de Economia Solidária? 
Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3852>. 

  Os Empreendimentos Econômicos Solidários podem funcionar através de cooperativas, associações, 
empresas sociais, entre outros empreendimentos, que já se mostram, em diversos países, capazes de 
contribuir para a geração de riqueza e a inserção socioocupacional de diversas pessoas, incluindo os 
jovens e os grupos desfavorecidos. PEREIRA, Leandro Morais. IV ACADEMIA sobre ECONOMIA 
SOCIAL e SOLIDÁRIA. Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-
--exrel/documents/publication/wcms_248046.pdf> p. 4.
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Por isso se pode afirmar metaforicamente que a economia solidária tem os pés 
bem assentes no presente, mas a cabeça aberta ao futuro. Assim, está natural-
mente impregnada por uma ambição de alternatividade em face do capital-
ismo, assumindo-se, de algum modo, como um pós-capitalismo antecipado.  

 Na tentativa de superar o desequilíbrio socioeconômico provocado 
pelo capitalismo, em especial o desemprego estrutural, os princípios da 
economia solidária almejam a sustentabilidade em sentido amplo, ou seja: 
trabalho, renda e transformação na vida das pessoas. Luta-se pelo processo 
de inclusão de diferentes grupos de pessoas, forma-se uma rede de solidar-
iedade.

 Após a instituição da SENAES, começam a surgir os primeiros 
movimentos para que a economia solidária seja incluída na agenda de 
políticas públicas. 

 As políticas públicas de economia solidária apresentaram como 
indicadores essenciais aqueles referentes ao mercado de trabalho, fato que 
se justifica pelo alto índice de desemprego apresentado no país durante a 
década de 1990, fruto da reestruturação produtiva e da abertura dos merca-
dos.

 
 
 Em síntese, as pressões populares impulsionaram o Estado a se 
reorganizar e, conforme veremos, temos uma lista de movimentos que 
foram acontecendo sistematicamente. 

[...] a combinação entre desemprego e informalidade tem um reflexo direto no 
aumento da pobreza e em todos os riscos sociais que dela são decorrentes. A 
atuação livre de sindicatos e movimentos sociais, possibilitada pelo fim do 
regime militar, aumentou a pressão social para uma atuação mais ativa do 
governo federal. 

  NAMORADO, Rui. Para uma economia solidária – a partir do caso português. Revista Crítica de 
Ciências Sociais, n. 84, março de 2009, p. 69. Disponível em: 
<www.ces.uc.pt/rccs/includes/download.php ?id=1948>.

  SILVA, Sandro Pereira; NAGEM, Fernanda Abreu. A Economia Solidária na Agenda das Políticas 
Públicas Nacionais: uma análise do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento. Brasília, 
dezembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1682.pdf>, p. 17.
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 A) Programa Nacional de Geração de Trabalho e Renda (Proger) e 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF).

 B) Medidas de apoio e incentivo ao cooperativismo, apoiado pelos 
movimentos populares.

 C) A comunidade acadêmica passou a se interessar por pesquisar o 
tema economia solidária e tal movimento teve papel primordial na concre-
tização do conceito.

 D) A proliferação das incubadoras tecnológicas de cooperativas 
populares (ITCPs), lideradas por docentes universitários, suscitou vários 
grupos de pesquisa e extensão junto às universidades.

 E) O crescimento de iniciativas cooperativistas e autogestionárias 
fez com que se fortalecessem enquanto alternativas para a superação da 
crise do Estado do bem-estar e o crescente desemprego.

 F) União de diversos atores sociais para discutir o termo economia 
solidária no Brasil, em parte da América Latina e na Europa.

 G) Ocorreu concomitante às ações anteriormente descritas o fortal-
ecimento político da economia solidária liderado pela Igreja Católica, pela 
CUT e por associações, entre outros agentes sociais, vendo-se a sociedade 
civil começar a desenvolver diversos projetos, sob a denominação de 
economia solidária, e com isto o termo se fortaleceu politicamente. 

 H) O marco legal da economia solidária foi instituído em 2003 na 
III Plenária Nacional de Economia Solidária, direcionada para a formação 
de finanças, produção e comercialização de produtos ou serviços fruto de 
movimentos de economia solidária. 

 I) O PL nº 4.685/2012, mais conhecido como Lei da Ecosol, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Economia Solidária, foi aprovado por 
unanimidade na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 

e Desenvolvimento Rural - CAPA-DR. Somente nesta comissão o PL 
ficou por 1 ano. Agora o projeto segue para a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, e se aprovado entra 
em tramitação no Senado.

 A interligação de todas estas ações contribuiu para que o governo 
federal começasse a dialogar a respeito de políticas públicas de economia 
solidária, tal como podemos verificar no trecho a seguir. 

 Todos esses temas foram incorporados posteriormente como ações 
do PESD, configurando-se como seus eixos centrais. Nesse evento 
também foi criado o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), que 
passou a ser o principal organismo de interlocução das organizações da 
sociedade com o governo federal sobre políticas públicas de economia 
solidária. 

 Uma vez incorporada à agenda do governo federal a necessidade 
de implementação de políticas públicas de economia solidária, surgiu 
outra problemática, de natureza orçamentária, uma vez que há uma 
escassez de recursos e um excesso de demanda, o que exige priorização 
que por sua vez demanda vontade política, ou seja, estar na agenda é cum-
prir apenas uma etapa do ciclo de efetivação de uma política pública.

 Conforme explicam Silva e Nagem, em uma pesquisa apresentada 
ao IPEA, as dificuldades orçamentárias fazem com que o planejamento 
nunca tenha atingido de forma necessária o ciclo para implementação de 
políticas públicas, ou por ausência de disponibilidade ou por cortes no 
orçamento, como podemos verificar no trecho abaixo:

   Paul Singer foi o principal responsável pela convergência dos três fluxos (problemas – soluções – 
político). Como teórico do mundo do trabalho, de inspiração marxista, sempre foi um crítico do 
neoliberalismo, que reduzia o poder do Estado de intervir na realidade social. A partir dos anos 1990, 
passou a ser o principal teórico e defensor das estratégias cooperativistas para a organização dos 
trabalhadores pobres contra o desemprego e o abandono do Estado. Cf. SILVA, Sandro Pereira; 
NAGEM, Fernanda Abreu. A Economia Solidária na Agenda das Políticas Públicas Nacionais: uma 
análise do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento. Brasília, dezembro de 2011. 
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1682.pdf>, p. 20.
  
    SILVA, Sandro Pereira; NAGEM, Fernanda Abreu. A Economia Solidária na Agenda das Políticas 
Públicas Nacionais: uma análise do Programa Economia Solidária em Desenvolvimento. Brasília, 
dezembro de 2011. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1682.pdf>, p. 19.
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 A SENAES, órgão responsável pela elaboração e execução do 
PESD, apresentou dificuldades de execução orçamentária, resultantes, por 
um lado, de problemas estruturais internos, e de outro, pela própria fragili-
dade do ciclo de execução das políticas sociais no Brasil, cujo orçamento 
previamente definido pela LOA está sempre sujeito a cortes e contingen-
ciamentos de acordo com as diretrizes fiscais estabelecidas pelo centro 
econômico.

 Com isso, o PESD ficou limitado a ações fragmentadas que, 
embora tenham alcançado resultados positivos em alguns setores e junto a 
alguns grupos específicos, ainda são frágeis e insuficientes para sua maior 
incidência em âmbito nacional.

 A questão da economia solidária ainda não aparece com uma das 
prioridades políticas para o governo e a consequência é que continua à 
margem, dentro dos grupos de interesses a serem contemplados no interior 
dos ciclos de implementação das políticas públicas, dificultando assim a 
disponibilização de recursos para este fim. Assim, após dez anos de imple-
mentação da SENAES a questão da economia solidária continua sendo 
vista pelos governos, em grande parte, como caminho alternativo e 
paliativo para amenizar o problema do desemprego de uma camada de 
excluídos do mercado de trabalho, solução a curto prazo para um pequeno 
grupo, ou seja, há limitação do desenvolvimento de tal prática aos grupos 
de excluídos do mercado de trabalho, portanto, sem maior relevância para 
o restante da sociedade. O que nos parece um equívoco, pois mesmo com 
todas as dificuldades apresentadas: 

 

 

[...] a relação entre políticas integradas de desenvolvimento com a necessidade de 
maior participação social encontra espaço de atuação no campo da Economia 
Social e Solidária, visto que ela apresenta um caráter transversal, ou seja, pode 
mobilizar diferentes áreas da ação pública e social, uma vez que pode contemplar, 
em suas ações, objetivos econômicos (geração de trabalho e renda), sociais 
(melhora das condições de sociabilidade e fortalecimento dos laços territoriais), 
políticos (criação de espaços públicos para analisar, discutir e resolver proble-
mas), culturais (novos padrões de produção e de consumo) e ambientais 
(reeducação ambiental em prol da sustentabilidade). 

    PEREIRA, Leandro Morais. IV ACADEMIA sobre ECONOMIA SOCIAL e SOLIDÁRIA. Disponível em: 
<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_248046.pdf>, p. 
26.
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 Quando a questão são mulheres pobres, o modelo de organização e 
produção dos empreendimentos de economia solidária se apresenta como 
uma oportunidade para obterem trabalho e renda dignos e capazes de 
transformar vidas, “as mulheres têm, pois, um campo fecundo para o 
enfrentamento da exclusão e do trabalho precarizado, para a possibilidade 
de rompimento da lógica da divisão sexual do trabalho, do machismo, da 
exploração e da dominação de gênero”. 

 Contudo, mesmo nas raras hipóteses de empreendimentos que 
permitem a integração das mulheres o que se encontra é o fracasso 
econômico. Os empreendimentos dirigidos e coordenados por mulheres 
em geral, produzem bens artesanais, sem nenhum ganho de escopo ou 
escala. A maioria dos empreendimentos que envolvem mulheres, mesmo 
que permitam seu empoderamento, não levam a autonomia econômica 
pois, a renda gerada é insuficiente para a manutenção de suas famílias, 
mantendo a relação familiar de dependência.

 Mesmo com a existência de financiamento para empreendimentos 
solidários femininos, de nada adiantará este financiamento se continuar a 
existir a divisão social do trabalho que predomina hoje na Economia 
Social e Solidária. Muito disso ocorre pela ausência de uma definição 
teórica do que seja ESS, impedindo o desenvolvimento mais refinado de 
Políticas Públicas sobre o assunto.

CONCLUSÃO

 Faltam políticas públicas e bibliografia que tratem especificamente 
de economia solidária. Falta vontade política e direcionamento de recursos 
para a implementação de políticas e ações afirmativas que possibilitem o 
desenvolvimento dos empreendimentos de economia solidária, enquanto 
um caminho viável para geração de trabalho e renda para quem deles 
queira sobreviver. Em apanhado, é necessário haver articulação nas 
seguintes áreas para que mulheres possam garantir o seu justo empodera-
mento:

    NUNES, Kelma; COELHO, Meire. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/acaosocial/ article4f1c.html? 
id_article=590>. 
32
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 a) A real valorização das potencialidades das iniciativas econômi-
cas solidárias na agenda nacional de desenvolvimento, com observação do 
papel desempenhado por mulheres dentro dos empreendimentos de econo-
mia solidária para crescimento do país, bem como para empoderamento 
dessas mulheres. 

 b) Aprovar, criar e executar instrumentos legislativos e institucion-
ais que se façam necessários para garantir o avanço na ampliação da 
capacidade operacional dos órgãos públicos com mais recursos, pessoal e 
novos instrumentos para aperfeiçoamento dos processos de gestão dos 
programas e ações nas ações que vislumbrem os princípios da economia 
solidária e nas políticas públicas para geração de trabalho e renda para 
mulheres dentro dos mais diferentes setores da economia.

 c) Garantir expansão orçamentária, de modo a expandir a execução 
das demandas e os limites territoriais das políticas públicas de economia 
solidária para geração de trabalho e renda.

 d) Ampliar as articulações, pactos, políticas dos governos, nas 
esferas federal, estadual e municipal e da sociedade civil.

 e) Criar os instrumentos para execução descentralizada de ações e 
repasse de recursos, notadamente em relação à possibilidade de “repasse 
fundo a fundo” entre as esferas de governo. 

 f) Fortalecer a presença das mulheres nos espaços de produção, 
comercialização e consumo.

 g) Além de garantir formação para essas mulheres, especialmente 
na educação econômica eliminando a dependência de postos técnicos, 
como contadores e advogados. 

 h) Criação de uma Teoria Jurídica da Economia Social e Solidária.

    A essência destas considerações finais é resultado da leitura e exploração de textos que versam sobre aplicação 
da economia solidária em casos concretos, acrescidos de uma leitura amplificada de textos que olham para o papel 
dos atores sociais que interagem na criação de políticas públicas de economia solidária. Deu-se maior ênfase ao 
Boletim Mercado de Trabalho - Conjuntura e Análise n. 54, fevereiro de 2013. Economia Solidária e Políticas 
Públicas. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=17079&Itemid=9>.
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 O que pretende o movimento da economia solidária é modificar a 
maneira de fazer e organizar o mercado e a vida em sociedade de forma 
justa e solidária e sua iniciativa tem mudado a vida e o destino de muitas 
mulheres e domicílios da sociedade brasileira e de outros países da Amé-
rica Latina, que também encontraram na economia solidária um caminho 
de luta contra a miséria, a feminização da pobreza, a pós-globalização e as 
políticas neoliberais.
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RESUMO 

A pesca artesanal é uma atividade tradicional que desempenha papel social significa-
tivo para a economia, cultura, meio ambiente e soberania alimentar dos contextos 
populares do Vale do Guaporé (Brasil e Bolívia). Nessa perspectiva, buscamos 
analisar as dinâmicas de enfrentamento dos pescadores aos mecanismos desenvolvi-
mentistas implementados pelo Estado (Rondônia e Brasil) e a luta por acesso a políti-
cas públicas direcionadas a pesca e juventudes. Identificamos que as políticas de 
avanço das hidrelétricas, da monocultura de gado/soja na floresta e do turismo 
massivo da pesca esportiva nos rios têm gerado crises ambientais, desagregação da 
economia pesqueira, erosão dos saberes culturais e risco para o futuro dos jovens 
envolvidos com a pesca na Amazônia.

Palavras-chave: Políticas públicas. Juventude. Pesca artesanal.

ABSTRACT

Artisanal fishing is a traditional activity that plays a significant social role in the 
economy, culture, environment and food sovereignty of the popular contexts in Valley 
Guaporé (Brazil and Bolivia). From this perspective, we analyze the dynamics of 
coping fishermen to developmental mechanisms implemented by the State (Rondônia 
and Brazil) and fights for access to public policies directed fishing and youths. We 
found that the hydroelectric advance policies of monoculture cattle/soybeans in the 
forest and the mass tourism of sport  fishing in the rivers have  generated environmental 
crises, breakdowns of fishing economy, erosion of cultural knowledge and risk to the 
future of young people involved with the fishing in the Amazon.

Keywords: Public policies. Youth. Artisanal fisheries.
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INTRODUÇÃO

 A pesca é uma fonte de renda e de alimento desde a antiguidade, 
proporcionando emprego e subsistência principalmente aqueles que vivem 
aos redores de rios, porém, é uma fonte esgotável, que se, mal-empregada, 
corre grande risco de extinção de várias espécies de peixes. “A população 
mundial tem crescido com maior rapidez do que a oferta de pescado para 
consumo humano, o que se traduz numa redução da oferta mundial desse 
produto” (CATELLA apud MICHELS; PROCHMANN, 2007).

 Diante de tamanha importância e interesse em comum é inevitável 
conflitos entre aqueles que a usufruem. Ruffino (2005) diz que conflitos de 
pesca ocorrem, historicamente, em qualquer região onde ela tem 
importância suficiente para gerar demanda de usos múltiplos. Para que se 
mantenha a tranquilidade e que todos sejam beneficiados as políticas 
públicas vêm de encontro a delimitar limites. Assim, Souza (2006) afirma 
que são ações fortemente ligadas ao Estado, executadas com os recursos 
captados na cobrança de impostos da população, para uso em favor da 
própria.
 
 Apresentando uma realidade semelhante, os pescadores do Vale do 
Guaporé, vêm sofrendo com a interferência do avanço das hidrelétricas, da 
monocultura de gado/soja na floresta e do turismo massivo da pesca espor-
tiva nos rios, gerando crises ambientais, desagregação da economia 
pesqueira, erosão dos saberes culturais e risco para o futuro dos jovens 
envolvidos com a pesca na Amazônia.
 
 De tal maneira, iniciamos esse trabalho considerando essas prob-
lemáticas analisando os antecedentes histórico, social e cultural, de coloni-
zação, da realidade da pesca, da construção do campesinato, da luta pela 
territorialidade e sustentabilidade dos pescadores artesanais.

METODOLOGIA 

 As cidades do campo de estudo estão localizadas na Amazônia, 
norte do Brasil, mais precisamente no estado de Rondônia fazendo divisa 
com os estados do Mato Grosso a leste, Amazonas ao norte, Acre a oeste e 
a República da Bolívia a oeste e sul.  De acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) senso de 2010 as quatro cidades estudas 
juntas possuem cerca de 38.341 (trinta e oito mil e trezentos e quarenta 

e um habitantes) e separadas cerca de 6.313 habitantes em Cabixi – RO; 
13.678 habitantes em Costa Marques – RO; 16.035 habitantes em São 
Francisco do Guaporé e 2.315 habitantes em Pimenteiras do Oeste – RO, 
ambas banhadas pelo Rio Guaporé.

 Com participação direta das Colônias de Pescadores de cada 
município designadas como Z (zona) o contato com os pescadores artesan-
ais foi de confiança e troca de saberes. A Colônia de Pescador Z- 3 de 
Pimenteiras do Oeste foi fundada na década de 80 e então tornou-se o 
maior referencial do ponto de vista econômico da cidade. A Colônia de 
Pescador Z- 4 de Costa Marques têm aproximadamente 120 sócios, a 
cidade tem o turismo como uma das maiores economias, a Colônia de 
Pescador Z-10 de São Francisco do Guaporé foi fundada em 08 de agosto 
de 2007 e desde 24 de abril de 2013 passou a ser entidade de utilidade 
pública. A Z-11 de Cabixi que a cidade assim como Costa Marques a 
cidade apresenta um grande potencial turístico.

 Através de uma abordagem plural, associando a pesquisa-ação 
participativa com a etnografia, integrando instrumentos, tais como: entre-
vistas semiestruturadas, análise de estatística de desembarque pesqueiro, 
oficinas participativas e observação direta. Entrevistamos 70% dos pesca-
dores, perfazendo mais de 500 associados das colônias do Guaporé, Z-3 de 
Pimenteiras do Oeste, Z-4 de Costa Marques, Z-10 de São Francisco e 
Z-11 de Cabixi e realizamos oficinas de diagnóstico, planejamento e de 
construção de projeto de futuro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O Vale Guaporé Brasileiro envolve os municípios de Pimenteiras, 
Costa Marques, São Francisco e Cabixi, nos quais os pescadores agrupa-
dos as colônias Z-3, Z-4, Z-10 e Z-11 respectivamente. De 2010 a 2013 o 
Projeto Peixe-Vivo (Unir/MEC-Proext/Fepearo/MPA) e o subprojeto 
Quilombagem pesqueira do Guaporé (Unir/Fepearo/Fetagro/MPA) acom-
panhou a estatística pesqueira da região, levantando dados da produção 
por espécie, embarcações, equipamentos de pesca, técnicas utilizadas, 
manejo, áreas de reprodução e de pesca, processo de agregação de valores 
e comercialização do pescado. 

 A tabela 1 mostra produção do pescado das colônias e dos municí-
pios que compõem o Guaporé de 2010 a 2011, evidenciando o declínio 
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de 18% na produção pesqueira média neste período, sendo os municípios 
de São Francisco e Cabixi, que respectivamente apresentam os maiores 
índices, perfazendo 29% e 16% de queda (gráfico 1). A tabela evidencia 
ainda, uma diferença significativa da produção associativa, dos pescadores 
que entregam o pescado para comercialização nas colônias e os que 
vendem diretamente aos atravessadores e alguns casos direto ao consumi-
dor, o maior grau de associativismo é encontrado em Pimenteiras, onde um 
pouco mais de 60% utilizam a representação de classe, a Z-3 como 
unidade receptora e de comercialização dos seus produtos.

Tabela 1 – Produção e economia pesqueira do Guaporé em 2010/2011

Colônias
Total da 

Produção 
em 2010 

por Colônia
 (em kg)

Total da 
Produção 
em 2011 

por Colônia 
(em kg)

Projeção do 
total da 

Produção 
em 2010 por 
Município 

(em kg)

Projeção do
 total da 

Produção 
em 2011 por 
Município 

(em kg)

Percentual de 
diminuição 

da produção 
Total em (Kg) 

de 2010 
para 2011

Pimenteiras
 (Z-3) 55.253 48.623 94.032,64 82.748,72 12%

Costa Marques 
(Z-4) 38.517 32.739 97.649,28 83.001,89 15%

São Francisco 
(Z-10) 87.062 61.814 94.032,64 66.763,17 29%

Cabixi (Z-11) 48.438 40.688 61.053,28 51.284,76 16%

Total 229.270,00 183.864,03 346.767,84 283.798,54 18%

Fonte: Projeto Peixe-Vivo, subprojeto Quilombagem pesqueira do Guaporé.

Gráfico 1 – Percentual de diminuição da produção das colônias de 2010 para 2011

Fonte: Projeto Peixe-Vivo, subprojeto Quilombagem pesqueira do Guaporé.

 A produção por espécie apresenta o pintado (Pseudoplatystoma 
corruscans) (24.165 kg), tucunaré (Cichla spp) (12587 kg), pirarara 
(Phractocephalus hemioliopterus) (9950 kg) e curvina (Plagioscion spp.) 
(1840 kg) como as espécies mais significativa de Pimenteiras, as quais são 
as de mesma importância média das outras localidades ao longo do Gua-
poré (gráfico 2).
 
 Outro aspecto que se destacou nos dados coletados de janeiro de 
2010 a dezembro de 2011, foi o decréscimo significativo na renda dos 
pescadores, o impacto negativo na economia da região foi da ordem de 
mais de R$ 373 mil (US$, 1,92), os municípios mais atingidos com o 
decréscimo são Pimenteiras e São Francisco, como mostra a tabela 2.

Gráfico 2 – Produção Colônia Z-3, Pimenteiras

Fonte: Projeto Peixe-Vivo, subprojeto Quilombagem pesqueira do Guaporé.
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 Atribuímos a esse fenômeno a veda da pesca sem respaldo de 
pesquisa científica e sem discussão com a sociedade, sancionada pela Lei 
2508 de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre a proibição da pesca profis-
sional na bacia hidrográfica do Rio Guaporé e estabelece diretrizes da 
Política Estadual de Ordenamento do Setor Pesqueiro. Porém, outro 
aspecto se deve levar em conta, a clandestinidade que foi imposta aos 
pescadores de forma imperativa e ditatorial da imposição da chamada Lei 
da Fome, levando-os a ficar mais ainda sujeito a especulação sobre os 
preços do pescado, aumentando a injustiça comercial, favorecendo o 
aumento dos ganhos dos intermediários, levando mais de 4 mil pescadores 
da região a uma condição marginal. 

Colônias
Receita 
anual 

colônias 
2010 (R$)

Receita 
anual 

colônias 
2011 (R$)

Percentual 
de perdas 
financeira
 total em 
(R$) de 

2010 para 
2011

Pimenteiras
 (Z-3)

Costa Marques 
(Z-4)

São Francisco 
(Z-10)

Cabixi (Z-11)

Total

428.000,00

276.000,00

509.000,00

362.000,00

1.575.000,00

338.612,00

235.415,18

323.428,34

304.511,19

1.201.966,71

0,21

0,15

0,36

0,16

0,24

Tabela 2 – Produção e economia pesqueira do Guaporé em 2010/2011

Fonte: Projeto Pirarucu-Gente Programa Peixe-Vivo e subprojeto 
Quilombagem pesqueira do Guaporé.

 Mesmo com essas ingerências políticas e ausência de democracia na 
construção de legislação, os números oriundos da análise de desembarque da pesca 
artesanal do Guaporé mostram sua significativa importância socioeconômica, com 
destaque para a geração de trabalho para mais de 4 mil pescadores e de produção de 
divisas financeiras para o estado de Rondônia.
 
 A produção pesqueira artesanal das colônias somou mais de 346 mil Kg em 
2010 e em 2011 perfez 283 mil Kg, obtendo cifras superiores aos 1,5 milhões de 
reais e 1,2 milhões de reais respectivamente, quando ampliamos para a área de 
influência do município de Guajará Mirim os números produtivos sobem para 
pouco mais de 2 milhões de reais produzidos em 2010 oriundos dos pescadores 
vinculados as organizações de base. Verificamos que a receita se amplia para 3,2 
milhões de reais quando somadas aos produtores que não são sócios das colônias, 
mas possuem carteiras de pescador para exercer a atividade via Ministério da Pesca 
e Aquicultura.

Tabela 3 – Categorização do Pescador Amazônico do Guaporé

Fonte: (SILVA, 2011), artigo apresentado no XXVIII Congresso Internacional da 
Associação Latino Americana de Sociologia, Recife/PE.
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 Buscando entender os pescadores do Guaporé Amazônico, categorizá-los 
sem a pretensão de ser definitivo, mas como ponto de partida de uma primeira 
interpretação para que possamos avançar e se aproximar cada vez mais da realidade 
de estudo, definimo-los como: de subsistência ou extrativista; camponês quilom-
bola; e artesanal. A tabela 3, a seguir, evidencia a análise.

 Nas duas últimas décadas do século XX, a questão ambiental alcançou o 
status de problema global, mobilizando a sociedade civil organizada, os meios de 
comunicação e os governos de todas as regiões do planeta. À medida que se ampliou 
e aprofundou o debate em torno da problemática ambiental, os conflitos se tornaram 
mais agudos e as soluções mais problemáticas (ALONSO; COSTA, 2002).

 Em média nos 10 últimos anos os pescadores indicam que entre as maiores 
mudanças estão os limites das áreas de pesca (aumento de reservas biológicas), 
entretanto mesmo com essa proteção detalham que houve diminuição do estoque 
pesqueiro, com o declínio do estoque os mesmos estão procurando outra fonte de 
renda, pois somente o setor produtivo da pesca não dá a subsistência necessária a 
suas famílias.

 Uma característica que comprova tal acontecimento é o pequeno número de 
jovens presentes na categoria, cerca de 3% de jovens com idade entre 18 e 25 anos 
se consideram pescadores, caracterizando em um maior envelhecimento da classe, 
como mostrado no gráfico 3 a seguir, 50% dos pescadores tem em média de 46 a 60 
anos.

Gráfico 3 – Idade média dos entrevistados

Fonte: Projeto Pirarucu-Gente Programa Peixe-Vivo e subprojeto Quilombagem
pesqueira do Guaporé

 Verificando o cadastro de pescadores nas colônias, cerca de 28% dos sócios são 
jovens havendo contradição entre os mesmos de se assumirem pescadores, alegando que 
somente acompanham os pais “de vez em quando” nas pescarias, porém estando ativo 
nas respectivas organizações de base de suas cidades, gerando um conflito de identidade, 
vindo através do desconforto de se assumir pescador.

 O fato da discordância da atividade em que os jovens exercem pode estar 
surgindo de conflitos gerados através dos mecanismos desenvolvimentistas que estão 
sendo introduzidos a nova realidade no Vale do Guaporé, sendo eles i) construção de 
usinas hidrelétricas; ii) turismo; iii) monocultura de gado e soja.

 i) Construção de usinas hidrelétricas – O Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA), proposto para as obras das hidrelétricas do Rio Madeira, extrapola os limites da 
área ambiental ao explorar também impactos de natureza social e econômica, 
posicionando-se no sentido da integração dessas áreas, ou seja, admitindo que a modifi-
cação ambiental ocasione também a modificação em outras áreas sociais. COSTA et al. 
(2010).

 ii) Turismo – 28% dos pescadores da região do Guaporé asseguram que aumen-
tou o turismo predatório, desencadeando sérios problemas ambientais devido à falta de 
fiscalização. Motores potentes trafegam em altas velocidades na região fazendo com que 
a mata ciliar se desprenda consequentemente assoreando o Rio, além da utilização de 
apetrechos de pesca proibidos e com maior poder de predação gerando uma intensa 
sobrepesca.

 iii) Monocultura – Criação de gado e/ou o cultivo de soja é visto em uma massa 
escala aos arredores do rio, há utilização de agrotóxicos e os mesmos são despejados nos 
rios através da chuva.

Gráfico 4 – Mudanças na região do Guaporé

Fonte: Projeto Pirarucu-Gente Programa Peixe-Vivo e subprojeto Quilombagem 
pesqueira do Guaporé. Em consequência há uma ampla desmotivação por parte dos 
pescadores para manter a 
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profissão, levando um número alto de jovens procurarem grandes centros trabalhis-
tas. Os próprios pais não são a favor dos filhos seguirem seus passos, devendo 
“procurar uma profissão melhor”, afirmam os pescadores.

 A pesca em sua maioria é através da mão de obra familiar (demonstrado no 
gráfico 5), seguindo uma tradição desde o início da história do Guaporé com a 
chegada dos negros que fugiam de seus senhores ‘os escravos’. Com a saída quase 
que completa dos filhos de pescadores da profissão não há a passagem da arte da 
pesca de pai para filho gerando uma nova realidade social, econômica e cultural.

 A pesca artesanal do Guaporé é de uma importância socioeconômica sem 
precedentes, produz divisas para o estado de Rondônia, gera trabalho para mais de 3 
mil pescadores vinculados às colônias de pescadores da região nos mostra Souza et 
al. (2012) e sociocultural, pois com a fuga dos jovens a tradição da pesca artesanal 
quilombola e indígena não terá a quem ser transmitida, desaparecendo no tempo e 
nas memorias daqueles que um dia viveram somente da pesca.

 Para resultados de pesquisa etnoictiológica da região foi necessário o saber 
popular ribeirinho como nos mostra Doria et al. (2008), 

Gráfico 5 – Tipo de mão de obra dos pescadores

 

Fonte: Projeto Pirarucu-Gente Programa Peixe-Vivo e subprojeto Quilombagem 
pesqueira do Guaporé.

[...] nas pescarias, o convívio diário do ribeirinho com o ambiente aquático 
somado a necessidade de exploração, lapidou a experiência do pescador o qual 
é capaz de reconhecer com eficiência a distribuição das espécies exploradas, 
as variações sazonais na abundância e os movimentos migratórios

 Assim sendo, a grande importância da passagem de saberes, do mais experi-
ente para os jovens, reflete na pesquisa cientifica, mantendo o conhecimento 
empírico e científico coerentes com a realidade.

 Além das políticas públicas apresentadas no gráfico 6, o Ministério da Pesca 
e Aquicultura de Rondônia (MPA) mostra o planejamento do ministério no ano de 
2012, efetivando desde instalações de fábricas de gelo até ensino a distância qualifi-
cando pescadores no Estado, como mostra os anexos 1 e 2. 

 Diante disto, verifica-se que o pode estar acontecendo são estas políticas 
públicas não estarem chegando de maneira correta no Vale do Guaporé onde esses 
pescadores estão localizados, distanciando e/ou dificultando a comunicação entre 
ambos. 

Gráfico 6 – Políticas Públicas

Fonte: Projeto Pirarucu-Gente Programa Peixe-Vivo e subprojeto Quilombagem 
pesqueira do Guaporé.
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 Apesar de ser nova a ideia de independência no setor, estão caminhando 
com vitórias na luta pelos seus direitos, prova disto é a ação da comunidade 
pesqueira ‘contra’ a Lei n. 1.802, de 8/11/2007 que diz ‘o pescador profissional que, 
devidamente autorizado, pescar e comercializar até 70 kg (setenta quilos) de pescado 
por semana’ tornando-se inviável a quantidade para que haja uma subsistência digna 
dos pescadores ribeirinhos para com suas famílias. Em contrapartida houve uma 
união inesperada da classe convocando audiências públicas com a presença de 
pescadores artesanais de todo o estado. No dia 18 de outubro de 2012, houve uma 
audiência pública sediada na cidade de Pimenteiras do Oeste com o objetivo de 
aumentar a quantidade de pescado por semana e ainda nos dias de hoje os pescadores 
estão no aguardo desta mudança. 

CONCLUSÃO

 O turismo predatório e sem fiscalização além de interferi no dia a dia dos 
pescadores, acarreta a destruição da mata ciliar, predação de pescado em época de 
reprodução, um volume maior de lixo inorgânico no rio, desmotivação de manter a 
pesca. De acordo com Chaves et al. (2007) situação semelhante ocorreu e ainda vem 
ocorrendo nas áreas de várzea do Amazonas-Solimões, em que as populações 
sofrem pressões em várias frentes, seja dos grandes fazendeiros que cada vez mais 
tendem a se apropriar das áreas próximas aos grandes lagos, seja das frotas pesquei-
ras comerciais, que além de não respeitarem os ciclos de reprodução dos peixes, cada 
vez mais avançam em direção aos lagos de uso das populações locais. Aliada à pesca 
comercial predatória, recentemente a expansão da fronteira agrícola da soja no 
sul-sudeste do estado do Amazonas, com a abertura de novas estradas e rodovias, 
além de aumentar a especulação imobiliária e incentivar a grilagem de terras, vem 
ameaçando os sistemas tradicionais de acesso a espaços e uso dos recursos naturais.

 Ainda, conforme Chaves et al. (2007), um outro fenômeno importante que 
se delineia na região é a criação de Unidades de Conservação (UCs), de proteção 
integral como Parques Nacionais e Reservas Ecológicas. Segundo Diegues apud 
Chaves et al. (2007), a criação dessas UCs vem causando impactos socioculturais 
vultuosos sobre os modos de vida das populações tradicionais da Amazônia, em 
muitos casos chegando a tolher essas populações do direito de exercer nessas áreas 
suas atividades habituais, como agricultura, pesca e extrativismo. 

 A saída dos jovens é um fenômeno preocupante para o futuro da pesca, pois 
deles depende toda uma tradição camponesa vinda de negros e índios. Apesar da luta 
da juventude mundial acontecer desde a década de 50 somente no ano de 2005 foi 
criada a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) no Brasil, pesquisas identificaram 
135 ações federais, que estavam vinculadas em 45 programas e eram implementadas 
por 18 ministérios ou secretarias de estado. Deste total de ações, apenas 19 eram 
específicas para o público jovem do grupo etário de 15 a 24 anos (SILVA; 
ANDRADE, 2009), classificando a luta juvenil em um estado recente. 

 O jovem do campo tendo sua categoria organizada conquistou políticas 
públicas voltada diretamente ao campo, a exemplo o “ProJovem do Campo”, gerido 
pelo Ministério da Educação, é uma reorganização do Saberes da terra e destina-se 
aos jovens com idade entre 18 e 29 anos, que vivem nas áreas rurais e que sabem ler 
e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental.  Ao final de 12 meses o jovem 
saí com certificação em ensino fundamental com qualificação profissional inicial em 
produção rural (SILVA; ANDRADE, 2009). De tal forma, o jovem pescador distan-
ciado destas políticas podem seguir os mesmos passos voltando a qualificação para 
a pesca artesanal.

 O distanciamento das políticas públicas dos pescadores no Vale do Guaporé 
está promovendo uma perda inestimável “a elevada concordância constatada entre o 
conhecimento ecológico tradicional e o conhecimento científico reforça as 
afirmações de que o CET pode ser utilizado para a compreensão da dinâmica 
ecológica de ecossistemas e subsidiar formas alternativas de gestão baseada nos 
ecossistemas (incluindo os seres humanos neste sistema) e na participação das popu-
lações locais” (BEKERS et al., 2006).

 As condições atuais indicam direções diferenciadas para as análises, em 
que, além das dificuldades decorrentes das mudanças das condições econômicas, 
convive-se com reconfigurações das redes de sociabilidade que se tornam cada vez 
mais heterogêneas e em que os espaços públicos são micromizados ou quase 
desaparecem como espaço de convívio, dificultando o reconhecimento de identi-
dades e o estabelecimento de padrões de legitimidade cultural para as diferentes 
experiências vivenciadas pela juventude (BARBOSA; ARAÚJO, 2009).

 Os pescadores artesanais necessitam problematizar a realidade de 

201 202



exploração que vivenciam, desvelando as situações-limites que precisam ser enfren-
tadas na concretização dos sonhos possíveis. Para isso, necessitam ultrapassar a visão 
mágica e fatalista da realidade, ou seja, precisam perceber que a situação em que se 
encontram inseridos não é fruto da vontade de Deus ou do destino, mas resultado de 
um modo de organização da sociedade baseado no lucro e em relações de trabalho 
exploradas. Partindo desse processo de percepção crítica da realidade em que está 
inserido, o pescador artesanal necessita construir as condições sociais que rompam 
com o que está instituído e que possibilitem vislumbrar um horizonte utópico de 
possibilidades de mudanças da sua situação de exploração (OLIVEIRA, 2010). 
Quaisquer que sejam as questões ambientais, principalmente aquelas envolvendo 
utilização direta do recurso natural, há que se reconhecer que suas resoluções ou 
controle transcendem as fronteiras e competências do Estado, implicando em 
mecanismos de controle participativo e responsabilidade social (CERDEIRA, 
2011). Faz-se necessário conhecer as condições de opressão e exploração que se 
pode perceber a importância do processo de conscientização, de denúncia das 
injustiças e anúncio de inéditos-viáveis.
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RESUMO 

Este artigo é resultado de uma investigação realizada com base nas experiências dos 
bancos comunitários, cujo conceito e forma de operação são novos no âmbito das 
finanças solidárias. No decurso da pesquisa podem-se conhecer os detalhes do 
desenvolvimento do Projeto de Apoio aos Bancos Comunitários destacando o papel 
do Instituto Banco Palmas, para que se estabeleça o Banco Comunitário como um 
serviço de finanças solidárias para o desenvolvimento socioeconômico de territórios. 
O artigo se expõe, portanto, o estágio da difusão das experiências de Bancos Comu-
nitários, no Brasil e avaliar sua contribuição como estratégia de Desenvolvimento 
Socioeconômico Territorial. Para melhor compreensão do trabalho, o mesmo 
encontra-se dividido em cinco seções: a introdução, a análise dos objetivos do 
projeto de apoio aos bancos comunitários, a metodologia utilizada para obtenção dos 
dados, a exposição dos Bancos Comunitários pesquisados e, finalmente, as consider-
ações conclusivas destacando os resultados da investigação e suas as devidas 
limitações e recomendações.

Palavras-chave: Bancos solidários. Desenvolvimento socioeconómico. 
Territorial.
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INTRODUÇÃO

      Nas últimas duas décadas, a economia solidária surge como alternativa de 
geração de trabalho e renda para trabalhadores expostos ao desemprego, bem como 
dando origem, por exemplo, a políticas instituídas pelos bancos, promovendo o 
desenvolvimento dos bairros, comunidades e territórios vizinhos, com a geração de 
renda direcionada à economia solidária (ROSA; PEDROSO ELIEZER, 2003).

 O objetivo baseia-se, portanto, na análise do estágio da difusão das 
experiências dos diferentes Bancos Comunitários (destacando o Banco Palmas), 
que, em 2006, contavam com o apoio da SENAES/MTE e de sua contribuição 
como Instrumento de Desenvolvimento Comunitário.

 O desenvolvimento solidário e humano é sinónimo de valorização das 
pessoas. Deveria ser esse o objetivo dos modelos económicos que têm por objetivo 
fazer com que a economia fosse usada para servir as pessoas, e não o contrário, como 
acontece hoje em dia. (FRANÇA FILHO, 2002).

 A economia solidária de acordo com Paul Singer (2001, p. 48)

 
 Os bancos comunitários, estão classificados como empreendimentos 
econômicos solidários (EES) que, segundo França Filho (2006, p. 9), representam as 
organizações de primeiro nível no campo da economia popular e solidária no Brasil 
e formam o núcleo fundamental de constituição deste campo. Ainda segundo França 
Filho (2006, p. 10-11): 
 

 Os Bancos Comunitários prestam serviços financeiros, de natureza comuni-
tária, voltados para o apoio às economias populares de bairros e municípios com 
baixo IDH, que tem por base os princípios da Economia Solidária e oferece à popu-
lação de baixa renda quatro serviços: fundo de crédito solidário, moeda social circu-
lante local, feiras de produtores locais e capacitação em Economia Solidária. Assume 
um destacado papel de promotor do desenvolvimento local, do empoderamento e da 
organização comunitária ao articular – simultaneamente – produção, comerciali-
zação, financiamento e capacitação da comunidade local. (MELO NETO, 2008). 

 Segundo Araújo (2009) em um banco comunitário, as relações sociais são 
conduzidas por um conjunto de ações que envolvem redes de trocas materiais e 
imateriais, e não a realização de transações financeiras formalizadas, como depósi-
tos, saques, poupança e outros, que é a primeira ideia que vem a mente. Reforça a 
autora, que em um banco comunitário,

 O Banco Palmas surgiu no Conjunto Palmeiras em 1998. Suas origens, 
contudo, remontam a 1973, quando os primeiros trabalhadores começam a se agluti-
nar na localidade (TOSCANO, 2002, p. 155) “[...] o processo de assentamento do 
Conjunto Palmeiras resultou do remanejamento de populações residentes em áreas 
de risco e de favelas localizadas em áreas situadas no vetor de expansão urbana, 
portanto de grande potencial econômico e especulativo”. 

 Segundo Melo Neto (2002, p. 141): “Em 1973 chegaram os primeiros 
habitantes. Os moradores foram construindo espontaneamente, seus barracos, dando 
origem a uma grande favela, sem nenhuma rede de saneamento básico, água tratada, 
energia elétrica, escola ou outro serviço público”.

[...] é uma resposta a uma profunda crise social que a reestruturação produtiva, as 
novas tecnologias, a falta de crescimento econômico e a globalização acarreta-
ram, marginalizando uma grande quantidade de trabalhadores, de pequenos 
empreendedores e de camponeses pelo país afora.

Trata-se das formas, por excelência, de auto-organização socioeconómica. Neste 
âmbito podem-se alinhar diferentes experiências (podendo ser vistas como 
categorias de EES), permitindo distinguir variadas práticas de economia 
solidária. Por exemplo, as finanças solidárias envolvem experiências de bancos 
populares, cooperativas de crédito e mais recentemente ganha força a noção de 
bancos comunitários.

[...] diferentemente de um banco convencional, as relações sociais são guiadas 
pela “mão invisível” da solidariedade, reciprocidade e confiança. A relação 
econômica é permeada por um circuito de princípios e preceitos. O simbólico 
hibridiza-se com o material, ou seja, as prestações se deslocam para outras 
fronteiras de inserção: social, cultural e religioso. A vida econômica encontra-se 
baseada em interesses comuns, participam de uma vida comum. É uma relação 
em que todos vivem o “nós” e o “nós” vivem em todos. (ARAÚJO, 2009, p.120).
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 A metodologia utilizada para obtenção dos dados para a concretização deste 
artigo baseou-se na pesquisa científica tendo por base alguns bancos comunitários 
brasileiros, com o foco maior no Instituto Banco palmas, bem como dados da Secre-
taria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE). O trabalho foi realizado no 
mês de Outubro de 2015, tendo como bases ou fontes primordiais de pesquisa livros 
relacionados com o tema e sites da internet que falam sobre o assunto. 

 O Banco Palmas é gerido localmente pela Associação dos Moradores do 
Conjunto Palmeira, conhecido por sua sigla ASMOCONP, de que a maioria da 
equipe é voluntária. A missão do Banco é implementar projetos de trabalho e geração 
de renda através de sistemas de economia solidária, primariamente focada na super-
ação da pobreza urbana e rural. O objetivo é garantir microcréditos para produção e 
consumo local, com taxas de juros mínimos e sem requisitos para inscrição, compro-
vante de renda, ou fiador. A missão é também para fornecer acesso a serviços 
bancários para os moradores das comunidades mais pobres, que normalmente não 
teriam acesso a eles nos bancos tradicionais, com base na falta de histórico de crédito 
ou de garantia financeira e/ou distância física. (MELO NETO, 2008). O Banco 
Palmas tem três características centrais: gestão feita pela própria comunidade, envol-
vendo a coordenação, gestão e administração dos recursos; sistema integrado de

tde desenvolvimento local, que promove crédito, produção, comercialização e 
capacitação ao mesmo tempo, e o circulante local (PALMAS), complementar à 
moeda oficial (real), que é aceita e reconhecida por produtores, comerciantes e 
consumidores do bairro, criando um mercado solidário e alternativo entre as 
famílias. (MELO NETO, 2008).

 
 Em 2005, o Instituto Banco Palmas articulou um projeto com Secretaria 
Nacional de Economia Solidária – SENAES/MTE, tornando possível que os custos 
operacionais e de capacitação de agentes e gerentes de crédito fossem assumidos. 
Em seguida, o Instituto Banco Palmas firmou um contrato com Banco Popular do 
Brasil para garantir o fundo de crédito do Banco Palmas e que este pudesse conceder 
microcréditos, através de uma nova linha de crédito utilizando a estrutura opera-
cional do Banco Popular do Brasil. Aqui se alcançou a solução para a falta de fundos 
que alimentem as linhas de crédito do Banco Comunitário e o mais importante: o 
recurso concedido pelo Banco Popular do Brasil ao Banco Palmas representa a 
utilização de dinheiro público para viabilizar projetos econômicos locais. No 
momento que contratos como este passe a ser executado com os demais Bancos 
Comunitários será um enorme passo na consolidação da metodologia de Bancos 
Comunitários como Política Pública (SILVA JÚNIOR, 2006).

DESENVOLVENDO ALGUNS CONCEITOS

 A atuação necessária de vários agentes externos para fomentar a consoli-
dação de um Banco Comunitário, o papel destas instituições de apoio não pode 
descaracterizar um elemento fundamental para o surgimento do banco: a mobili-
zação endógena do território. Em outras palavras, o início deve se dar a partir de um 
desejo intrínseco da comunidade ainda que exista uma motivação e processos de

Fonte: Wikipedia (2015) Fonte: Wikipédia (2015)

Figura 2 – Banco Palmas
 

Figura 1 – Banco Palmas
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excitação por agentes externos. É a partir do desejo da comunidade que se inicia o 
processo de implantação do Banco, entretanto alguns requisitos devem existir (como 
fórum, conselho, etc.) de modo que possa assumir a gestão do banco; pessoas capaci-
tadas para as funções de agente de crédito e gerente de crédito; e assessoramento para 
assimilação da tecnologia pela comunidade (SILVA JÚNIOR, 2007). 

 Diante dos elementos conceituais apontados anteriormente, visitados na 
literatura (SILVA JÚNIOR, 2007; FRANÇA FILHO, 2007; REDE, 2006a, 2006b) 
e evidenciados na pesquisa, compreendemos que os Bancos Comunitários possuem 
três características centrais: gestão feita pela própria comunidade, envolvendo a 
coordenação, gestão e administração dos recursos; sistema integrado de desenvolvi-
mento local, que possibilita o crédito, produção, comercialização e capacitação ao 
mesmo tempo; e circulação de Moeda Social local no território, complementar à 
moeda nacional, que é aceita e reconhecida por produtores, comerciantes e consumi-
dores contribuindo para a ampliação do consumo local no território.

RESULTADO E DISCUSSÃO

      Segundo dados da Rede Brasileira e Bancos Comunitários no ano 2013, 
existiam 103 bancos comunitários espalhados por todo o Brasil.

.

 
 

 1. Comunidade Local: O Banco Comunitário é de propriedade da comuni-
dade e é gerido por uma organização da sociedade civil. Além da entidade gestora, é 
necessário que exista, ou que seja formado, um conselho local que faça a controlado-
ria social do Banco. 

 2. Banco Comunitário: É um instrumento de promoção do desenvolvi-
mento econômico responsável pela execução dos serviços financeiros da comuni-
dade.

 3. Crédito Produtivo: O crédito produtivo é concedido em reais e apoia a 
ampliação ou criação de novos empreendimentos, nos ramos da indústria, comércio 
ou serviços.

 4. Fundo Solidário para Compras Conjuntas: É um fundo criado para 
atender grupos de pessoas que trabalham no mesmo ramo de atividade.

 5. Crédito Para Consumo: Realizado em moeda social, tem como objetivo 
maior estimular o consumo local. 

Figura 3 – Mapa da rede

Fonte: Rede Brasileira e Bancos Comunitários

Figura 3 – Produtos e ações de um banco comunitário

Fonte: Instituto Banco Palmas
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 6. Palmas Microseguros: É um Seguro de Vida destinado à população de 
baixa renda.

 7. Poupança: É uma experiência bem recente do Banco Palmas. A prática da 
poupança está muito ligada à educação financeira e ao consumo consciente. 

 8. Correspondente Bancário: permite ao Banco Comunitário realizar paga-
mentos e recebimentos próprios dos bancos comerciais (público e privados). 

 9. Educação: São várias as modalidades pedagógicas de um Banco Comu-
nitário: cursos de capacitação, oficinas, formação de longo prazo, sessões de 
trabalho, reuniões formativas e outras. 

 10. Rede Local de Prosumatores: O Banco Comunitário trabalha na perspe-
tiva de formar no território uma grande rede de prosumatores, isto é, cada morador 
possa ser simultaneamente produtor, consumidor e ator social de transformação 
(MELO NETO, 2008).

CONCLUSÃO

 A construção do Banco Palmas e dos demais bancos comunitários não se 
orientou pela premissa de construção de uma organização eficiente, do ponto de vista 
da geração de retorno econômico, mas pela perceção de que é possível combater a 
pobreza criando-se mecanismos que promovam a circulação dos recursos financei-
ros e econômicos particulares a cada localidade, nos limites dos territórios. Tal carac-
terística dos BCDs é diretamente ligada a uma das dimensões das finanças de prox-
imidade, já que, segundo esse conceito, as forças locais dos territórios parecem influ-
enciar muito mais as instituições do que a sua orientação pela eficiência e racionali-
dade. (COSTA, 2011).

 O aspecto participativo dos BCDs é explorado pelo professor Genauto 
França Filho (2007), e Bancos Comunitários de Desenvolvimento são, em suas 
palavras:

 Uma tentativa de síntese sobre o que seria um banco comunitário de desen-
volvimento bem-sucedido, apreendida da literatura parece ressaltar os seguintes 
elementos: (a) trata-se de uma instituição de proximidade, que estreita os laços sociais 
existentes em um território por meio de duas dimensões – uma socioeconômica, 
fomentando o empreendedorismo com vistas a ampliar a produtividade sistêmica do 
território e outra política, por meio da criação de espaços públicos para a discussão de 
problemas e alternativas para a vida cotidiana; e (b) contribui para o acesso aos serviços 
financeiros e a efetiva utilização dos serviços oferecidos (conta corrente, conta 
poupança, crédito, seguro) (COSTA, 2011).
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RESUMO 

Este trabalho traz o histórico do cooperativismo destacando a experiência 
adquirida pela Intesol com a incubação de cooperativas, trabalhando com a essên-
cia da sua forma e ideologia, que visa equilibrar economia de modo solidário e o 
desenvolvimento sustentável do local onde está inserida. Fica evidente que as 
cooperativas vêm se apresentando como uma das opções sustentáveis de organi-
zação para produção ou prestação de serviços, mesmo com tantas limitações e 
desafios a serem enfrentados cotidianamente, que resguardam a dinâmica da 
gestão desse tipo de empreendimento. Muito tem sido feito pelo governo, na busca 
de fortalecer esse seguimento econômico para a inclusão dos excluídos do 
mercado de trabalho. Nesse âmbito, a ação desenvolvida pela incubadora teve 
apoio e colaboração de professores e estudantes vinculados à incubadora que 
realizaram atividades diversas para o fortalecimento das cooperativas, ressaltando 
a organização administrativa e a base desses grupos, demonstrando a atuação da 
Intesol, que tem um trabalho junto às cooperativas no Maciço de Baturité. 

Palavras-chave: Cooperativas. Intesol. Agricultura familiar. Desenvolvi-
mento sustentável.

ABSTRACT
 
This work brings the cooperative's historic highlighting the experience acquired by 
Intesol with the incubation of cooperatives, working with the essence of its form 
and ideology, which aims to balance a friendly economy with and sustainable 
development of the area through which acts. It is clear that cooperatives have been 
come to show up as one of the sustainable options for organization of production 
or provision of services, even with so many constraints and barriers to be faced 
daily, that protect the dynamic management of this type of enterprise. 
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INTRODUÇÃO

 O cooperativismo é um movimento social que ocorre no mundo todo e tem 
por base o trabalho em conjunto para a realização de uma determinada atividade 
econômica, que visa o bem comum de seus cooperados, de uma forma justa e 
democrática, promovendo, assim, o equilíbrio entre a economia, a sociedade e o 
meio ambiente (DENACOOP, 2006).

 Esse movimento teve o seu início com a revolução industrial ocorrida na 
Inglaterra no século XVIII. Com o desenvolvimento das indústrias, o homem veio a 
ser substituído por máquinas, nas fábricas e campo, por este motivo, houve grande 
desvalorização da mão de obra, o que desencadeou o desemprego, o aumento da 
carga horária de trabalho e a redução salarial, o que provocou dificuldades sociais e 
econômicas para a população (ILHA, 2008).

 Diante desta situação de crise em que a maioria da classe operária estava 
sendo penalizada, surgiram lideranças que criaram associações de caráter assisten-
cial, mas a experiência não teve êxito. Com a ascensão do capitalismo e sem outras 
oportunidades, a classe operária criou uma organização formal com regras, normas e 
princípios chamada de cooperativa (SESCOOP, 2011).

 No Brasil, a cultura de cooperação vem desde a época da colonização, 
porém a primeira cooperativa criada no país foi a Cooperativa Econômica dos 
Funcionários Públicos de Ouro Preto, em Minas Gerais, datada de 1889 (SESCOOP, 
2011). Mesmo assim, vale ressaltar que a experiência do cooperativismo legalizado 
no Brasil ocorreu após a Constituição de 1891, com legislação que assegurou a 
liberdade da associação (VELLOSO; LOCATEL, 2011); portanto, considera-se a 
primeira cooperativa Brasileira a Associação Cooperativa dos Empregados da Com-
panhia Telefônica, em Limeira, São Paulo, de 1891 (SOUZA et al., 2007).

 O cooperativismo alcançou outros estados como Pernambuco, Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul. Tais ocorrências deram um pontapé inicial para o surgi-
mento de cooperativas de diversos ramos no país, mas baseadas no modelo europeu. 
As cooperativas brasileiras obtiveram grande êxito, porém, diante a desonestidade dos 
membros da direção destas, diversos fracassos sucederam e ocasionaram o afasta-
mento e desmotivação da população em aderir ou se associar (SESCOOP, 2011).

 É neste contexto que a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab), através da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária 
(Intesol), vem desenvolvendo ações de extensão com uma Rede Produtiva de Arte, 
Cultura, Artesanato e Agricultura Familiar, com foco na economia solidária, na qual 
estão inseridas as cooperativas.
 
 À medida que aumenta o desemprego e diminuem as garantias sociais, a 
Economia Solidária, sendo conhecida principalmente na forma do cooperativismo, 
vem ganhando espaço como uma maneira de buscar autonomia e de estabelecer outros 
tipos de interação entre o homem-trabalho, homem-ambiente e homem-homem 
(SOUSA, 2009).

 É neste sentido que a Intesol intervém diretamente no Território do Maciço de 
Baturité; todavia, essa experiência, vem servindo de referência para contribuir com os 
países parceiros da Unilab, especialmente, em ações relacionadas a inclusão produtiva, 
aliando estas ao ensino e pesquisa (PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA INTESOL, 
2013).

 Das ações em andamento, como, por exemplo, assessoramento técnico, 
formação e orientação aos grupos de produtores, empreendimentos, unidades famil-
iares de produção agrícola e não agrícola e cooperativa da agricultura familiar, destaca-
se, como objetivo deste trabalho, a incubação das cooperativas, realizada a partir do 
acompanhamento da situação atual desses grupos colaborando para a superação das 
dificuldades e tenham acesso a mercados.
 
 Tais atividades são possibilitadas graças à contribuição de estudantes e profes-
sores que, em conjunto, desenvolvem as ações, para dar o devido apoio às diferentes 
áreas da produção, comercialização e na organização administrativa. É deste modo que 
se busca apoiar e fortalecer as ações, bem como buscar soluções em conjunto para 
possíveis desafios. 

 A Intesol objetiva, portanto, de forma inédita revitalizar as cooperativas 
existentes no Maciço de Baturité, integrando-as ao processo de desenvolvimento 
territorial e dando a seus cooperados oportunidades de exercer o protagonismo socioec-
onômico a partir de uma visão crítica e de consciência coletiva necessária para a super-
ação da dependência social e dominação política. A incubadora busca, primordial-
mente, prepará-los para acesso aos mercados, em especial, os de compra governamen-
tais.

 A Unilab, por meio da Intesol atua no território do Maciço de Baturité e vem 
contribuindo para a interiorização da universidade, com o apoio de discentes 
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de diversas áreas do ensino, pesquisa e extensão. 

METODOLOGIA

 A metodologia utilizada pela Intesol para a incubação de Cooperativas 
iniciou-se com o recebimento das demandas solicitadas pelos cooperados, no intuito 
de melhorar a deficiência no seu funcionamento. Quando estas são apresentadas 
formalmente à incubadora, é, então, realizada uma reunião com a diretoria da coop-
erativa para sondar as reais necessidades e, ainda, se a solicitação se encaixa nos 
eixos norteadores da intervenção da Intesol . Caso a demanda seja identificada dentro 
dos eixos norteadores, realiza-se visitas “in loco” buscando conversar com os coop-
erados sobre os desafios, limites e potencialidades das cooperativas, seguindo da 
aplicação de um instrumental que, além de fazer a identificação de cada cooperativa, 
realiza o mapeamento situacional para posterior análise e construção do plano de 
intervenção respeitando a realidade, especificidades e necessidades de cada uma.

 O mapeamento é realizado utilizando a metodologia de autodiagnóstico  
desenvolvida pela Intesol e disseminada internamente com os grupos em processo 
de incubação. Com esta ferramenta, a Intesol além de gerar um banco de dados sobre 
os grupos, contribui para empoderar os cooperados sobre a realidade em que estão 
inseridos tanto politicamente, socialmente e economicamente, podendo dessa 
maneira intervir no processo de desenvolvimento dos grupos de uma forma
 participativa e efetiva.

 De 2013 a 2015, a Intesol vem atuando com a orientação e assessoramento 
técnico de duas cooperativas, sendo uma municipal  e outra de caráter territorial . 

 Desenvolvimento Territorial do Território Maciço de Baturité (Codetemb) e, 
ainda, de realizarem a troca de experiências. Está previsto para 2016 a implantação de 
uma Base de Serviços de Comercialização que dará apoio especializado aos grupos, com 
o intuito de auxiliar essas entidades, apoiando iniciativas coletivas de comercialização dos 
agricultores e o processo de gestão social, de modo a viabilizar o acesso às políticas públi-
cas. Com o objetivo de contribuir para a adequada concepção, estruturação, planejamento 
e operação do sistema de comercialização dos produtos rurais, uma Base de Serviço visa 
incrementar a apropriação de valor gerado, como elemento de dinamização econômica 
dos territórios (BRASIL, 2013a).

 Enquanto essa base está em implantação os grupos têm sido estimulados à 
participar das rodas de comercialização que acontecem dentro do espaço da Unilab; onde 
partilham experiências, conhecimentos e trocam produtos com outros grupos. Nesses 
momentos, é utilizada a moeda social que visa facilitar as trocas solidárias, garantir que o 
recurso financeiro gerado na localidade contribua para promover o desenvolvimento dos 
grupos e a valorização do produtor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Ficou evidente que as cooperativas vêm se apresentando como uma das opções 
sustentáveis de organização para produção ou prestação de serviços, especialmente, 
quando essa organização preconiza a economia solidária, trabalhando para o desenvolvi-
mento sustentável da comunidade onde estão inseridos, mesmo com tantas limitações e 
desafios a serem enfrentados cotidianamente, são percebíveis nas cooperativas assistidas 
pela Intesol.

 Percebe-se que há uma descrença por parte dos cooperados, principalmente da 
Coopamab, por ter abrangência territorial ainda não conseguiu compreender sua territori-
alidade e especificidades. Esta vem se apresentando como uma cooperativa que precisa 
de apoio, inclusive, para discutir sua identidade. 

 Segundo o Diagnóstico situacional a Coopamab criada em 2007, mostra que 
seus cooperados fundadores se afastaram ou estão envolvidos em outras ações no 
território que dificulta a participação direta na cooperativa. A abrangência territorial parece 
ser outro fator de limitação da intervenção, pois a Coopamab não dispõe de estrutura física 
e de equipamentos que possam atender as demandas dos seus cooperados, reduzindo o 
quadro dos mesmos, resultando na fragilidade da gestão. Em 2015, um grupo de coopera-
dos se prontificaram a revitalizar a intervenção da Coopamab, solicitando apoio da Intesol 
que se dispôs a orientá-los. Nessa perspectiva, utilizou-se a estratégia de intercâmbio de 
experiências onde seus cooperados e representantes da diretoria diretoria foram direciona-
dos a visitarem outras experiências de cooperativas da agricultura familiar à Cooaf. 

34

    A Intesol norteia sua intervenção a partir de sete eixos estratégicos: Educação e Formação; Apoio a Gestão e 
Comunicação; Arte e Cultura; Apoio a Produção e Comercialização; Promoção do Consumo Ético e Solidário; 
Promoção da Inclusão Financeira e das Microfinanças Solidárias; Fortalecimento da Política e do Marco Legal do 
Desenvolvimento Territorial e da Economia Solidária.

     Metodologia de ação que envolve a participação dos sujeitos locais na coleta e socialização das informações 
intentando gerar desenvolvimento local a partir da sensibilização dos sujeitos sobre sua realidade social e como 
estes podem intervir no processo de desenvolvimento. A metodologia é hoje utilizada com todos os grupos em 
processo de incubação e, dependendo da situação de cada realidade pode conter de 18 a 30 passos.

     Cooperativa da Agricultura Familiar de Ocara – COOAF, criada em 2013 com o objetivo de reunir produtores 
locais para atender demanda de mercado e possibilitar maior venda de seus produtos e ampliar a renda dos 
cooperados. 

     A Cooperativa de Produtores Agropecuários do Maciço do Baturité Ltda - COOPAMAB, fundada em 2007 
com o objetivo de reunir a produção da região para comercialização.
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 Foi iniciado uma força tarefa de identificação e captação de cooperados, 
estas ações tiveram reflexos no fortalecimento da cooperativa no que se refere à 
tomada de consciência necessária a superação da dependência social, aderindo a 
uma cultura organizacional de sua administração interna e de reflexão sobre sua 
identidade, aumento do número de cooperados e mais acesso à mercados. Esse é um 
desafio que aos poucos parece resultar em mudanças que poderão alavancar o real 
papel da Coopamab. 

CONCLUSÃO

 Pelos resultados, as cooperativas apresentam desafios que resguardam a 
dinâmica da gestão desse tipo de empreendimento. Muito tem sido feito pelo 
governo, na busca de fortalecer esse seguimento econômico para a inclusão dos 
excluídos do mercado de trabalho. A realidade mostra que as cooperativas não 
conseguem acessar as políticas públicas dada a limitação na forma de gestão, na 
estrutura física e equipamentos. O Programa de Infraestrutura do governo federal 
(PROINF) tem se apresentado como uma das possibilidades de superação desses 
limites, especialmente, no que se refere à capacidade de infraestrutura, todavia, a 
fragilidade na legalidade jurídica das cooperativas e baixa conscientização sobre os 
direitos de acesso às políticas públicas, tem dificultado o desenvolvimento destas.

 O Território do Maciço de Baturité tem juridicamente uma representação 
legal, no caso da Coopamab, que poderia “cobrir” a oferta para atendimento da 
demanda por produtos da agricultura familiar não somente das compras governa-
mentais, porém, vem perdendo espaço por que a estrutura se encontra fragilizada em 
termos de gestão e adesão de cooperados.

 A universidade, através da Intesol assume, dessa forma, papel preponder-
ante e, como unidade vinculada a uma instituição de ensino, poderá contribuir para 
mudança social e econômica da realidade da Coopamab.
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RESUMO 

Concebendo governança territorial como o conjunto de iniciativas ou ações que 
expressam à capacidade de uma sociedade organizada territorialmente para gerir os 
assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais, 
econômicos e institucionais, de modo que a abordagem de territórios rurais foi criada 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, que atualmente apoia 239 
territórios no país e reconhece todos os territórios que foram homologados pelos 
Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural em todos os Estados. Entre estes 
destacamos o Território Central da Cidadania de Rondônia, essas divisões político-
administrativas foram criadas como forma de propor uma estratégia de apoio ao 
desenvolvimento sustentável da região. Por isso o artigo busca analisar a governança 
no Território Central da Cidadania de Rondônia, assim como os desafios e principais 
gargalos enfrentados pelos atores sociais para que esta política seja efetivada naquela 
região. Utilizando-se de metodologias participativas com base na pesquisa-ação 
participativa, observação direta e análise de dados secundários. A pesquisa mostrou 
que tais práticas fortalecem a expressão da territorialidade, enquanto sentido de 
pertença, ao considerar e envolver a sociedade e seus meios de convivência no plane-
jamento e gestão das políticas públicas, no entanto, estas devem continuar sendo 
vivenciadas e investigadas para serem cada vez mais percebidas e aprimoradas.

Palavras-chave: Territorialidade. Atores sociais. NEDET/TCC.

ABSTRACT

Designing territorial governance as a set of initiatives or actions that express the 
ability of a territorially organized society to manage public affairs from the joint 
involvement and  cooperative social actors, economic and institutional, so that the 
approach to rural areas was created by Ministry of Agrarian Development - MDA
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, which currently supports 239 regions in the country and recognizes all the territories 
which have been approved by the State Rural Development Councils in all states. 
Among these we highlight the Central Territory of Rondonia Citizenship, these 
administrative political divisions were created in order to propose a strategy  to 
support sustainable development of the region. So the paper analyzes the governance 
in Central Territory of Rondonia Citizenship, as well as the challenges and main 
obstacles faced by stakeholders for this policy to take effect in the region. Using 
participatory methods based on participatory action research, direct observation and 
analysis of secondary data. Research has shown that such practices strengthen the 
expression of territoriality, as sense of belonging, to consider and engage society and 
its living means in the planning and management of public policies, however, they 
shall continue to be experienced and investigated to be increasingly more perceived 
and improved.

Keywords: Territoriality. Social actors. NEDET/TCC.

INTRODUÇÃO

      As constantes crises multissetoriais de alcance global, produzidas pelos 
modelos hegemônicos de desenvolvimento centralizado, direcionam as discussões 
para uma tendência norteadora das ações de governo neste século, as políticas de 
regionalização apoiadas numa gestão participativa. Tais propostas surgem como 
uma diretriz indutora do novo paradigma de desenvolvimento, tendo como requisi-
tos básicos o aproveitamento das oportunidades de diferenciação existentes nos 
territórios e o efeito sinérgico gerado pela interação das forças locais e supralocais na 
formação da governança territorial. 

 Nessa perspectiva, amplia-se a necessidade de processos decisórios funda-
mentados na gestão compartilhada entre poder público, iniciativa privada e socie-
dade civil organizada, na criação de um pacto social em torno das demandas locais. 
Fato expresso na convicção internacional, de que a “boa governança” importa para o 
desenvolvimento, como um meio para atacar as anomalias estruturais dos modelos 
neoliberais e corrigir as distorções fomentadas pelos governos centralizadores, clien-
telistas e de visão fragmentada.

 O tema em referência tem sido abordado, preliminarmente, em diferentes 
obras. Em Dallabrida (2001), tangencia-se o tema, fazendo referência à gestão 
societária do processo de desenvolvimento local/regional. Em outra obra, agora de 
Dallabrida e Becker (2003), é feita, mesmo que ainda de forma introdutória, uma 
referência direta ao termo governança territorial. Em Dallabrida, (2003), o tema é 
relacionado com a prática do planejamento do desenvolvimento, na perspectiva da 
institucionalização de um processo de concertação público-privada. Já em 
Dallabrida (2005), o tema foi inserido no debate sobre a dinâmica territorial do 
desenvolvimento. Afirma-se naquelas obras que a governança poderia ser entendida 
como o exercício do poder e autoridade para gerenciar um país, território ou 
região, compreendendo os mecanismos, processos e instituições através das quais 
os cidadãos e grupos articulam seus interesses públicos, incluindo entre os atores 
representações dos agentes estatais. 

 O exercício da governança territorial aconteceria através da atuação dos 
diferentes atores, nas instituições, incluindo o Estado, e organizações da sociedade 
civil, em redes de poder socioterritorial. Redes poder socioterritorial é um termo

225 226



proposto para referir-se a cada um dos segmentos da sociedade organizada territorial-
mente, representados pelas suas lideranças, constituindo-se na principal estrutura de 
poder que, em cada momento da história, assume posição hegemônica, tornando-se 
capaz de dar a direção político-ideológica ao processo de desenvolvimento. 

 Segundo esta concepção, a definição dos novos rumos para o desenvolvi-
mento do território ou região depende da constituição e emergência de um novo 
bloco socioterritorial, que, por meio de processos de concertação público-privada 
que contemplem o caráter democrático-participativo, busquem construir consensos 
mínimos, pela articulação dos diferentes atores e de suas diferentes propostas e 
visões de mundo, resultando no pacto socioterritorial, ou seja, o projeto político de 
desenvolvimento da região. Bloco socioterritorial é um termo proposto para referir-
se ao conjunto de atores localizados histórica e territorialmente que, pela liderança 
que exercem localmente, assumem a tarefa de promover a definição dos novos 
rumos do desenvolvimento do território. Concertação público-privada, ou simples-
mente, concertação social, é entendida como o processo em que representantes das 
diferentes redes de poder socioterritorial, através de procedimentos voluntários de 
conciliação e mediação, assumem a prática da gestão territorial de forma 
democrática e descentralizada. 

 A análise dos diferentes processos de governança territorial e desenvolvi-
mento contribuem para firmar a convicção de que governa e decide quem tem poder. 
A governança, assim, sinteticamente, refere-se ao ato de atribuir poder à sociedade 
para governar, ou, de conquista de poder pela sociedade, para governar. Portanto, o 
exercício da governança é realizado através de relações de poder (DALLABRIDA, 
2003; 2007). Com isso, não se trata de relações amistosas, harmônicas, mas de 
relações que ocorrem em processos conflituosos, com origens inter e extraescalares. 
Brandão (2011) ressalta que é imprescindível buscar construir ‘estratégias multiesca-
lares e governança multinível’. Tais estratégias, segundo o autor, precisam contem-
plar uma ‘abordagem das diversas escalas espaciais que se articulam no território em 
que se quer promover determinado processo de desenvolvimento. 

 Para tanto, o artigo busca analisar a governança no Território Central da 
Cidadania de Rondônia, assim como os desafios e principais gargalos enfrentados 
pelos atores sociais para que esta política seja efetivada naquela região.

METODOLOGIA

 A metodologia prioriza a pesquisa-ação participativa com o enfoque 
etnográfico, harmonizando os instrumentos: análise de dados secundários, 
observação participante e assessoramento territorial participativo.

 A pesquisa envolve o Colegiado do Território Central da Cidadania de 
Rondônia, homologado desde julho de 2003, assessorado pelo Projeto Núcleo de 
Desenvolvimento Sustentável do Território Central da Cidadania para Jovens e 
Mulheres da Floresta Amazônica – NEDET/TCC, sendo composto por 13 municí-
pios: Alvorada d’Oeste, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Mirante da 
Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Teixeirópolis, Theo-
broma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso (Figura 1).

Figura 1 – Mapa político do Território Central da Cidadania de Rondônia

Fonte: Rio Terra, 2013.
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 Durante o período de fevereiro a novembro de 2015, foi realizado um 
processo de observação participante, uma das técnicas mais representativas do 
método etnográfico, no sistema de governança territorial, destacando: o poder 
organizacional do Núcleo Diretivo (ND) e Núcleo Técnico (NT), assim como do 
Colegiado Territorial, a participação dos atores sociais nas discussões e decisões 
políticas de empoderamento das mulheres e jovens (Figura 2).

 Portanto foi observada, registrada e seguida uma análise de informações 
para elaboração das conclusões. Para tanto, seguimos alguns princípios como 
assiduidade do fenômeno social ao longo do tempo; o controle de instrumentos de 
acordo com o objetivo e objeto de análise; e o da orientação, que foram supervisiona-
dos por planejamentos teóricos e conceituais prévios.

 As reuniões do ND e NT são realizadas mensalmente e do Colegiado 
trimestralmente, de modo que no período mencionado ocorreram 15 reuniões, 
desenvolvidas em sua maioria no município de Ji-Paraná, na Secretaria de 
Agricultura – SEMAGRI, sede da Rede Territorial devido sua localização estra-
tégica para os encontros, sendo esta o ponto primordial para levantamento dos dados 
(Figura 3).

Figura 2 – Reunião no município de Teixeirópolis com mulheres chocolateiras

Fonte: NEDET/TCC, 2015.

Figura 3 – Reunião do Núcleo Diretivo, Núcleo Técnico e do Colegiado do 
Território Central da Cidadania com participação de povos e comunidades 
indígenas, mulheres e jovens

Fonte: NEDET/TCC, 2015.

 Para confiabilidade dos resultados foram realizadas visitas in loco nos 13 
municípios, através de reuniões com os atores sociais, assegurando a participação de 
mulheres e jovens, indagando as seguintes questões:

 1. Qual a visão do município tem sobre o Território Central?

 2. Quem participa como delegado(a) no Colegiado do Território Central?

 3. O município se sente bem representado nas discussões? Está faltando 
alguma entidade neste processo?

 4. Quais as dificuldades para a participação nas discussões?

 5. De que maneira o Núcleo pode colaborar para a participação dos 
delegados(as) nos encontros do Colegiado Territorial?

 As observações serão do tipo participante, porém a ação metodológica 
estabelecerá, o que Olabuenaga (1999, p.125-164), define como 

[...] un proceso de contemplar de forma sistemática y focal el desarrollo de la vida 
social, sen manipular o modificarla, debe ser tal como ella ocurre, espontánea. La 
observación cuando combinada con otros métodos de pesquisa cualitativa 
garante un alto nivel de rigor científico.
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 Para Martí (2000, p.68), “en la observación participante todas las interac-
ciones, informaciones, ideáis y vivencias decurrentes de la observación participante 
complementan y enriquecen el conocimiento y la praxis generada en un proceso de 
pesquisa participativa.”

 A técnica será orientada e planejada de forma sistemática, relacionada com 
teorias sociais, por meio de leituras, orientações técnicas baseadas em outras 
experiências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Assim como em outros Territórios do Estado, esta política de Territoriali-
dade se encontra em processo de reestruturação, entre alguns motivos, destacamos: 
desmotivação dos atores sociais, deficiência na composição do ND e NT e desatual-
ização dos membros do Colegiado.

 A equipe de assessoria do Território que visa contribuir para a implemen-
tação, consolidação e gestão social das ações do Território, como estratégia de desen-
volvimento sustentável, com especial atenção à superação das desigualdades de 
renda e gênero, por meio da articulação institucional e operacional da Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR, da Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT, 
da Diretoria de Políticas para Mulheres Rurais do MDA e da Secretaria de Políticas 
para Mulheres da Presidência da República, apoiou entre algumas ações a restrutur-
ação da diretoria, assim como a construção do Regulamento Interno e Planejamento 
das ações para o ano de 2015 a serem desenvolvidas pelo Território Central (Figura 
4).

Figura 4 – Renovação do Núcleo Diretivo e Núcleo Técnico do Território 
Central da Cidadania e Planejamento das ações para 2015 do Território 
Central da Cidadania

Fonte: NEDET/TCC, 2015.

 Neste processo de empoderamento dos atores sociais, observamos 
o desconhecimento da política de Territorialidade por alguns, mesmo que 
a governança territorial desenvolva participativamente as ações e 
discussões ainda há uma necessidade de reformulação e conscientização 
desta política para que seja efetiva e reconhecida, principalmente pela 
comunidade do campo, da floresta e das águas
.
 Concorda-se com Boisier (1998) quando defende a construção do 
poder político local-regional, como condição necessária a uma maior 
participação democrática dos cidadãos no destino de seu entorno espacial 
e quando considera o processo de concertação social enquanto criação de 
poder e a descentralização como processo de transferência de poder. 
Entende-se que tudo isso, está abarcado no sentido que aqui se atribui ao 
termo governança territorial. Também se concorda com Milani e Solinís 
(2002), quando sintetizam as diversas acepções atribuídas ao termo 
governança, com destaque para a repartição do poder entre aqueles que 
governam e aqueles que são governados.

 De modo geral, o Território Central ainda possui diversos gargalos, 
dos quais destacamos: ausência de participação de mulheres, jovens e do 
Poder Legislativo, pois os projetos não são discutidos no Colegiado Terri-
torial, por isso, em sua maioria não são direcionados as comunidades que 
realmente necessitam; entraves na legislação para a agroindústria familiar, 
setor que está se desenvolvendo na região, todavia, enfrenta diversos prob-
lemas assim como o processo de licença ambiental para a piscicultura.

 Mesas de diálogo com as instituições responsáveis  e os atores 
sociais através do Colegiado Territorial foram realizadas, todavia, a ausên-
cia de concretização e/ou demora das ações firmadas causam desmoti-
vação pelos principais interessados que são os agricultores, piscicultores, 
mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais (Figura 5).

    Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril 
do Estado de Rondônia – IDARON, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária – 
SEAGRI.
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Figura 5 – Mesa de diálogo para discutir o licenciamento ambiental
da piscicultura para o Território Central da Cidadania

Fonte: NEDET/TCC, 2015.

 Assim, não basta criar os meios para a participação da sociedade 
no debate político, caso não se estabeleçam condições apropriadas para 
promover a cidadania participativa. Também não se consegue vislumbrar 
efeitos positivos de longo prazo, mesmo com eficiência administrativa, 
nas gestões centralizadas, tão pouco adianta estabelecer um processo de 
governança participativa para atender somente as demandas dos poderes 
hegemônicos, deixando de lado parte da sociedade. Portanto, faz-se 
necessário estabelecer o modelo de governança que se deseja antes de 
envidar esforços governamentais e sociais para alcançá-lo.

CONCLUSÃO

 Com base na análise dos elementos levantados, percebemos que a 
instância de governança territorial constituída por 13 municípios através 
do Território Central, Rondônia, contribuiu e contribui para a formação de 
uma consciência coletiva que guarda na visão da regionalização uma opor-
tunidade para a consolidação da gestão social nos diversos municípios e no 
território mais amplo, todavia, ainda necessita de maior atenção pelas 
entidades públicas e civis para que as ações se transformem em políticas 
públicas para as comunidades do campo, da floresta e das águas.

 A assessoria mediada pelo NEDET/TCC tem contribuído para 

o fortalecimento do Colegiado do Território Central, todavia, atua apenas 
como apoiador arremetendo aos membros do ND, NT e Colegiado a 
desenvolverem a articulação necessária para que superem os desafios 
existentes em busca da sustentabilidade territorial.

 Por fim, avaliamos que todas as iniciativas individuais ou coleti-
vas, de cunho privado ou público, direcionadas para criação de novos 
espaços de interação entre a sociedade e o Estado, tendo como premissa a 
ampliação do poder de influência das pessoas situadas na promoção do 
desenvolvimento regional sustentável, são extremamente importantes para 
a construção de uma nova relação de poder, que possibilite maior equidade 
social.
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RESUMO 

O presente trabalho trata da contribuição do Turismo na preservação do Patrimônio 
Histórico e Cultural para o desenvolvimento local e como ferramenta para revitali-
zação e uso sustentável do Patrimônio, seja preventiva antecipando as ações de 
degradação causadas pelas condições ambientais. Este artigo é parte da monografia 
de conclusão do curso de turismo. O objeto de estudo para análise do tema proposto 
é o município de Redenção no estado do Ceará, Antiga Acarape, antes da abolição 
dos escravizados é uma Microrregião do Maciço de Baturité localizada a 63 km de 
Fortaleza. O estudo tem por objetivo analisar o potencial Turístico Cultural do 
Município, sob uma visão Histórica, na construção do patrimônio histórico munici-
pal e investigar como o Turismo Cultural, ao fazer o uso combinado das duas possi-
bilidades, “cultura e turismo”, em parceria com o Terceiro Setor, pode promover as 
iniciativas de cunho cultural e econômico. Baseando-se nos conceitos dos seguintes 
autores: Xerardo Pérez; Girão; Ministur. O presente trabalho aplicou uma metodolo-
gia da técnica quantitativa e qualitativa para a coleta de dados, a observação direta e 
entrevistas. Os dados das entrevistas analisam que os atrativos turísticos culturais do 
município podem ser relevantes para uma melhor política de incentivo ao turismo, 
pois, através do elo com passado é possível se proporcionar no presente ao visitante, 
um encontro com um rico acervo de cultura, conhecimento e lazer. Conclui-se que o 
turismo Cultural pode ser uma oportunidade de desenvolvimento do município e 
ainda poderá ajudar na conservação do Patrimônio local.

Palavras-chave: Turismo. Patrimônio. Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

 O setor turístico tem crescido nas últimas décadas devido à expansão do 
mercado e o desenvolvimento das novas cidades, desejos de lazer, negócios e busca 
pela satisfação pessoal. O Turismo Cultural, entre outros segmentos do setor, é moti-
vado pela busca de informações de novos conhecimentos, de interação com outras 
pessoas, comunidades e lugares diferente do habitual do turista, da curiosidade, dos 
costumes, tradições e da identidade cultural.
 
 Nesta ótica, a pesquisa partiu da seguinte problemática: como pode o 
Turismo preservar o Patrimônio Histórico Cultural e ainda contribuir para o Desen-
volvimento Local? Justificasse com a hipótese de que existe uma relação entre o 
Patrimônio e a atividade Turística, pois o Patrimônio Cultural se encontra como o 
produto de atração Turística a ser ofertado para os potenciais visitantes, consequente-
mente o Turismo precisa do Patrimônio para expandir seu mercado e mantê-lo 
preservado para os visitantes. Desse modo, o objetivo geral é analisar o potencial 
Turístico Cultural do Município de Redenção sob visão Histórica Cultural.

 Para isso faz- se necessário os seguintes objetivos específicos: Compreender 
como o Patrimônio Histórico Cultural e o Turismo podem contribuir para o desen-
volvimento local; analisar a relação da Comunidade com o Patrimônio local e sua 
importância na Participação do Desenvolvimento do Turístico Municipal

 O estudo aqui apresentado tem como fundamento o elo entre o passado e o 
presente, o contato e a convivência com o legado cultural crescente que contribuem 
para a valorização do patrimônio cultural e histórico das cidades históricas. Para isso 
faz- se necessário uma retrospectiva histórica e a caracterização do município. 
Segundo a Prefeitura Municipal, Redenção é a Microrregião do Maciço de Baturité 
localizada a 63 km de Fortaleza. O município cobre uma área de 2.226 km. Clima 
regional predominantemente semiárido tem como principal atividade econômica a 
agricultura irrigada (acerola, banana, goiaba, graviola, laranja, etc.), algodão, aguard-
ente, conservas e suco de caju, bovino e caprino com cultura de corte, piscicultura e 
Turismo Regional. Redenção-CE Foi o primeiro do Maciço a emancipar- se de 
Baturité com o nome de Vila de Acarape. Segundo TIBIRIÇÁ, Acarape deriva de 
Acarapeba, “variedade de peixe de corpo ovalado e boca pequena” em 1868, teve 
como seus primeiros habitantes os Índios Tapuias que vieram de Jaguaribe para 
habitar as margens do “Rio Pacoti”. Depois, começaram a chegar alguns Negros 
africanos que desembarcaram no porto do Mucuripe.
 

Esse fato parece ter influenciado no ânimo dos habitantes da Vila que passaram a 
lutar contra o jugo escravista tornando-se o primeiro a abolir escravos em 1º de 
janeiro 1884 quando chegaram a então Vila, os ilustres abolicionistas José Liberato 
Barroso, General Antônio, etc., a fim de presenciarem a tão sonhada Alforria dos 116 
escravos da Vila em 25 de março de 1884. Por este fato glorioso, José do Patrocínio, 
Tigre da Abolição, num dos seus discursos de improviso denominou o Ceará de 
“Terra da Luz”.

 Girão (1984) ao falar da Abolição dos Escravos no Ceará traz à tona os 
antecedentes históricos em forma da estatística que permite a comparação de um 
período a outro e em diferentes localidades.

 O autor ainda comenta que em 1819, a população brasileira era estimada em 
3,6 milhões de habitantes, dos quais 1,2 milhões eram escravos conforme registrado 
na Introdução À Antropologia Brasileira, de Artur Ramos. O autor afirma que, na 
Província do Ceará, no mesmo ano apresentava uma população de 201.170 habit-
antes, dos quais 55.439 eram escravos equivalentes a 27,6%.

 Studart (apud Girão, 1984), de 1819 a 1872, as estatísticas disponíveis 
mostram um forte declínio no número de escravos no Ceará que caiu de 27,6%, em 
1819, para 7,1 % em 1854, caindo para 4,4% em 1872. 

 Importante frisar que, no entendimento das estatísticas de Pompeu, a even-
tual queda dos escravos decorre das campanhas, movimentos abolicionistas 
Antiescravistas, dos acordos que pretendiam fazer mudanças na política desencora-
jando os senhores escravocratas; do outro lado, percebe-se o fato da seca e as 
epidemias que matavam os negros tomou conta da Província e a economia baseada 
na pecuária extensiva e no agrícola de subsistência caiu. Estes fatores desfa-
voreceram o trabalho escravo.

 Diante do exposto, entende-se que Abolição da Escravatura deixou um 
marco significativo na história brasileira, sobretudo no Ceará e no município de 
Redenção, que constitui no patrimônio e pode ser aproveitada para o turismo 
cultural.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL COMO PRODUTO TURÍSTICO
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 A diversidade cultural do município de Redenção – CE é amplamente 
incontável no seu conjunto de manifestações, representações, expedições de modo 
de vida. Vale à pena dizer que existe uma infinidade de bens que não são reconheci-
dos, mas que por sua vez constituem-se o Patrimônio Cultural esquecido.

 Pensar então no estudo da identidade, reconhecimento e preservação do 
Patrimônio Cultural em nome da continuidade histórica das comunidades Urbanas, 
Quilombos, indígenas, etc. É vislumbrar a possibilidade de tais grupos sobreviveram 
até as forças distribuidoras do poder capitalista.

 Para Cardoso (2003),

 Compreende-se que o Turismo é uma atividade que dinamiza o setor 
econômico através da dimensão da sua cadeia produtiva que se constitui de um 
sistema produtivo como Hotéis, organização de Eventos, Produções Culturais Agên-
cias de Viagem etc. Também nota- se que este sistema motiva e facilita o desloca-
mento das pessoas da sua Cidade habitual para uma nova experiência nos destinos 
da sua viagem.

 Cardoso (2003) ressalta que,

 Entende-se que o Turismo apesar de ser dinâmico abrangendo quase toda a 
esfera social, quando é só pensado para fins econômico compromete os aspectos 
culturas, isso quando incorpora aos Patrimônios Históricos e Culturais. Este compro-
metimento vai ao encontro desvalorização da Cultura local ao qual passa a ser 
produto de troca ou comercializado como a perda da identidade cultural da região 
receptora, alterando as características naturais pela ocupação Imobiliária retirando

O Turismo materializa-se atualmente como mega sistema de intercâmbio 
Culturais e Econômico, em que suas atividades tem se expandido amplamente 
por todas as dimensões do planeta. Rede Hoteleira agencia de viagens, pacotes 
turísticos, roteiros, indústria de marketing Cultural etc. São apenas alguns dos 
componentes que movimentam esse complexo sistema de trocas econômicas de 
capitais simbólicas.

O Turismo como atividade Econômica incorporou os patrimônios Históricos e 
Culturais as suas necessidades de reprodução (sobretudo os patrimônios edifica-
dos, Sítios históricos, festas típicas, Gastronomia), bem como comprometeu a 
existência de outros Patrimônios Culturais, Geofísicos e Simbólicos, como o 
meio Ambiente, Habitat natural e atividade de subsistência como Pesca Artesa-
nal, a Agricultura Intensiva, Artesanato etc.

os anfitriões, como no caso das comunidades pesqueiras para implantação dos 
equipamentos para o Turismo de massa.

 Segundo Martins (2003)

 Partindo do conceito do tempo, percebe-se um viés entre o Turismo e 
Cultura, a memória construída no passado transforma-se no atrativo e no produto 
Turístico. O Turista por sua vez, busca as particularidades de caráter singular e auten-
tico dos moradores, para satisfazer seus desejos durante a sua experiência na viagem.
 
 Segundo o Ministério de Turismo,

 Percebe-se que o Patrimônio não se limita só nas Manifestações Culturais, 
como Danças, o Folclores, Comidas Típicas entre outros Bens Imateriais, o 
Patrimônio está relacionado à Arquitetura, a edificação de uma cidade histórica. Este 
conceito faz-se entender a dinâmica e a grandiosidade do que é o Patrimônio. Dada 
a importância do crescimento do Turismo Cultural segundo Santos “[...] 1966 foi 
criado a Empresa Brasileira de Turismo- Embratur, com o fim de dinamizar o 
Patrimônio Histórico Cultural Brasileiro, entre outros, para o fortalecimento da 
atividade Turística no País”.

 Nota-se que criação da Empresa Brasileira de Bacharéis em Turismo 
(EMBRATUR) partiu do pressuposto de dinamizar o segmento do Turismo Cultural 
partindo da percepção do seu crescimento e atrair os Turistas que têm a cultura como 
a motivação, gerando a movimentação turística e as divisas no destino receptor.

O Turismo surge com a possibilidade de reencontro, de fantasia, descanso, felici-
dade. Dessa forma o homem sai em busca de existência enquanto ser, longe de 
tudo que pode significar um tempo que não seja o tempo autocondicionado, 
portanto um tempo construído por ele mesmo.

Consideram-se Patrimônio Histórico e Cultural os Bens de natureza Material e 
Imaterial que expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e 
comunidades. São Bens culturais de valor Histórico, artístico, científico, 
simbólico, passíveis de se tornarem atrações turísticas: arquivos, edificações, 
conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas, museus e outros espaços 
destinados à apresentação ou contemplação de bens materiais e imateriais, mani-
festações como música, gastronomia, artes visuais e cênicas, festas e celebrações. 
Os eventos culturais englobam as manifestações temporárias, enquadradas ou 
não na definição de patrimônio, incluindo-se nessa categoria os eventos 
gastronômicos, religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, exposições 
de arte, de artesanato e outros.
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 Insere-se o Turismo como o fenômeno de desconcentração do Patrimônio e 
passa a ser algo compartilhado com os visitantes. De um certo modo o Turista se 
apropria dos Bens patrimoniais do lugar enquanto a sua estada, ele está vinculado à 
procura dos bens culturais e estilo, compreender a cultura e a história dos lugares que 
ele visitou. E para as suas lembranças leva em sua memória a imagem do lugar, os 
bens materiais, como o artesanato e comidas típicas.

 Como pode ser entendido ao longo deste assunto Patrimônio Histórico 
Cultural como produto turístico, o Turismo e Patrimônio Cultural estão interligados. 
Sabe-se da importância da preservação, o que ela representa para atividade Turística 
e principalmente às comunidades que são as produtoras desse Patrimônio. Da 
importância do Turismo como sistema de produção econômica, pode gerar desvan-
tagem quando mal pensado e planejado; o que revela também sucessivas mudanças 
no próprio conceito da preservação do Patrimônio para uma abrangência coletiva.

O cenário turístico cultural e religioso da cidade de Redenção – CE: museu 
como espaço de lazer e turismo

 O cenário Histórico e Cultural do Município de Redenção é marcado pela 
sua história da Libertação de Escravos, a produção da Cachaça Dobradinha, 
Agricultura Familiar, a Paisagem Natural Serrana, a procura da Fé. Porém, este 
cenário passa despercebido pelo poder público no sentido de promoção e 
transformá-lo em um atrativo Turístico Cultural. Este se estende desde o religioso até 
o cultural como: Eventos e Festas Populares, Monte das Graças, Museu histórico e 
memorial da liberdade, museu senzala negro liberto e Igreja da Matriz da Nossa 
Senhora de Conceição, a propriedade da Arquidiocese de Fortaleza, é um dos Monu-
mentos localizada na Praça José Costa Ribeiro Filho, (matriz) foi concluída em 
agosto de 1868.

 Outro ponto turístico e histórico no município é o museu Senzala negro 
liberto. O casarão ou Museu Negro Liberto construído no século XVIII localizada no 
Município de Redenção no sítio do livramento na entrada da cidade Avenida da 
Abolição. O Casarão pertencia ao português Simão Jurumenha, 1873 à família 
Muniz Rodrigues já na sua 5ª geração. Tornou-se o museu em 2003 administrada, e 
conservada pela Família Muniz Rodrigues, no entanto, até o presente momento não 
teve a iniciativa do governo em conservá-lo.

 Segundo Chuva e Nogueira (2012) 

[...] dentre várias maneiras de se produzir o conhecimento sobre o passado, os 
espaços musicológicos ganham cada vez mais destaque.  Por outro lado, os 
museus tem sido contemporaneamente a pedra de toque das políticas culturais no 
Brasil e no Mundo. Entende-se que o museu é o lugar que guarda, conserva e 
preserva a memória coletiva de um povo, e proporciona o conhecimento acerca 
do passado. Compreende-se também que o museu é lugar de lazer onde se desco-
bre nele se amplia o conhecimento e se aprofunda a consciência da identidade, 
respeito, solidariedade e da partilha.

 Diante do conjunto das definições expostas, Turismo, Patrimônio e Museu, 
ao relacionar estes elementos nos dão uma visão de como pensar o Museu como 
espaço de Lazer, Cultura e Turismo nos aspectos sociais e econômicos, De acordo 
com a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009 da constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988 que instituiu o Estatuto de Museus.

 Segundo os dados da pesquisa da 11º Semana Nacional de Museus 
realizada em 2013, destaca-se entre os 39% dos museus do total das instituições 
museológicas mapeadas no Cadastro Nacional de Museus, tiveram um aumento de 
129% da visitação durante a semana, o que gerou um aumento de 23% de emprego 
e renda e dinamizou a economia local. Ainda segundo os dados da pesquisa a cada 
R$1,00 investido pelo Instituto Brasileiro de Museus – (IBRAM), R$2,00 retornam 
para a economia.

 Com estes dados, percebe-se a importância econômica dos Museus para as 
comunidades no que tange a geração de emprego e renda e geração das divisas para 
a localidade. Para uma maior dinamização econômica sustentável e social precisa-se 
de uma aplicação de estratégias na gestão dos Museus e sua valorização como 
equipamento cultural urbano. Segundo Amaral, estes “são fatores de revitalização 
dos fluxos de interesse Turísticos”. Os Museus e Sítios Arqueológicos têm sido o 
atrativo para o Turismo Cultural. Ainda de acordo com o autor,

 

 Nota-se o interesse das pessoas em busca pelos sítios arqueológicos e artísticos 
culturais. O ocidente Europeu é o exemplo deste grande movimento de interesse pela 
identidade cultural e a interação entre o turista e a cultura local. No que se pode entender 
é que o manifesto cultural e religioso é uma simbologia, uma comemoração da 
liberdade e fidelidade pelos santos guardiões das suas terras. 

A cada ano, milhões de pessoas deslocam-se pelo mundo em busca dos ícones 
artísticos da cultura Mundial. Os Museus Europeus e os gênios da pintura 
Ocidental sedimentaram-se no nosso mundo Globalizado que avista quase 
religiosa a esses símbolos são referências obrigatórios a quem queira se identifi-
car como Culto.
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A realização destes eventos se torna necessário não só para o turismo, mas, principal-
mente, para o povoado de Redenção.

Turismo e participação comunitária como desenvolvimento de Redenção – CE

 O desenvolvimento de Turismo pressupõe o envolvimento das comuni-
dades locais, pois sem estes, o planejamento se torna inviável, a comunidade não 
reconhece a importância daquela atividade. Mas, a partir do momento que ele sente 
parte da atividade, passa a compreender a grandiosidade da aquilo. Segundo Souza 
(1999),

 De acordo com o autor acima, compreender que o desenvolvimento é 
aquele capaz de envolver todas as áreas não só econômico, mas sim, social, cultural 
e ambiental, portanto a relação do turismo e o desenvolvimento devem ter o 
propósito de construir um algo significativo para todos. Ferreira lembra que a 
experiência registrada em várias partes do mundo mostra que a gestão participativa 
tem contribuído para a sustentabilidade da atividade turística. Já para Sant Anna et al,

 Compreende-se que a participação comunitária é importante na definição 
do tipo de desenvolvimento do Turismo, pois a sustentabilidade no Turismo, 
segundo Ferreira, “[...] está na mão de cada um dos participantes da Comunidade”, e 
identificar os gestores deste processo assim para ter o turismo sustentável para a 
comunidade e para o meio ambiente.
 
 Ignarra (2003) salienta que,

O desenvolvimento não deve ser entendido, sublinhe-se, como sinônimo de 
desenvolvimento econômico, embora muitos, e não só economistas, continuam a 
reduzir aquele a este. O chamado “desenvolvimento econômico” é basicamente, 
o binômio formado pelo crescimento econômico (mensurado por meio do PNB 
ou PIB) e pela modernização tecnológica, em que ambos se estimulam reciproca-
mente.

[...] a idéia da gestão participativa não é nova, os gregos já a conceberam na 
antiguidade, mas ela só se torna realidade, quando as pessoas resolvem tornar nas 
mãos o seu destino e descobrem que são responsáveis pela construção da socie-
dade, através da sua vontade e das suas escolhas” [...] “Agir localmente e pensar 
globalmente”.

O planejamento do desenvolvimento turístico sofre muitas vezes o descrédito das pessoas, 
porque não raramente, ele tinha uma relação do relatório e este permanece engavetado. Tal 
pratica se dá especialmente quando o planejamento é desenvolvido se a participação dos 
agentes estudiosos. Ou quando o plano é feito de forma isolada na base da experiência de 
um especialista. A comunidade envolvida não assume os objetivos e as diretrizes definidas 
no mesmo e, assim o plano acaba não sendo implantado.

 A autora nos traz à tona uma visão da importância do planejamento partici-
pativo com as comunidades locais, vale salientar o papel da comunidade na oferta de 
produto e serviço para o turista. Assim defende Ferreira, o desenvolvimento para ter 
maior probabilidade de ser implementado, deve contar com e envolvimento dos 
líderes comunitários, os pescadores, artesões, empresários, organizações não gover-
namentais, e organizações públicas e privadas. Pois, estes podem facilmente envolv-
erem também toda a comunidade. O autor ainda ressalta que para melhor entender o 
que é chamado à gestão participativa se faz necessário primeiramente, os agentes 
desde processo como mostra a figura a seguir:

 Mamede afirma que “O Turismo ocorre dentro do contexto políticas sociais, 
nos quais as estratégias de participação permitirão que os agentes políticos envolvi-
dos no processo equalizem suas ações”. Entende-se que quando a comunidade 
estiver envolvida no planejamento do desenvolvimento da atividade turística, mora-
dor se sente mais comprometida em fazer o bem e o melhor, sentirá o orgulho de 
falar do lugar, de ter mais consciência sobre o meio ambiente, para impressionar os 
turistas que a sua cidade seja admirada em tratar bem os visitantes, pois estes trarão 
benefícios a sua cidade.

 Segundo Mamede (2003), “se a maioria da população não puder participar 
livremente da gestão dos recursos sócio espaciais de seu município, o turismo, assim 
como outras atividades, dificilmente corresponderá às suas expectativas e casarão 
com seus interesses”. Assim sendo, o Turismo é dependente da comunidade local, e 
estando o Turista cada vez mais interessado em buscar o novo, em trocar experiên-
cias, em encontrar o exótico e atender seus desejos, essa atividade por mais contra-
ditório que possa parecer precisa implantar ou conscientizar os valores formadores 
da comunidade receptora.

Figura 1 – Agentes editores do modelo de desenvolvimento do turismo local

Turismo 

Residente Poder 

Sociedade Empresários 

Fonte: Ângela Maria Rodrigues Ferreira. Turismo e Sustentabilidade. 
In: Jose Clerton de Oliveira Martins. Turismo cultura e identidade. 
2003, p. 10. (b)
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 Do outro lado, também se percebe a interpelação destes dois agentes o 
Turista e a Comunidade, ambos se auto necessitam, pois, enquanto o Turista procura 
o diferente do seu lugar habitual, o anfitrião beneficia-se das divisas geradas pelo 
Turista durante a sua estada.

 Autores como Mamede (2003), apostando nas possibilidades do desen-
volvimento do Turismo local, ancorado na crença e nos saberes da População, 
sugere como alternativas e caminhos estratégicos em nível Municipal, como:

 • Criação de um sistema de informação para micros investidores;

 • Incentivo a formação de viveiros de microempresas, contando com a 
parceria universitária nos seus programas de intenção através da pesquisa de ação

 • Apoio técnico para abertura das microempresas e cooperativas,
 •  Apoio a projetos de criação de novas escolas de formação profissional 
notadamente técnica, de nível médio;

 • Apoio a economia informal em parceria com as associações comerciais, 
sindicatos de economia informal entre outros que a sua imaginação e o conheci-
mento da situação local possam desenvolver.

 Acredita-se com estas cinco estratégias básicas, é possível desenvolver a 
atividade Turística sustentável bem planejada e prioritariamente para a comunidade 
receptora ser beneficiada e gerir os recursos. A gestão participativa pode e deve moti-
var o interesse da comunidade local para o incremento do turismo, com o objetivo de 
beneficiar sócio e economicamente um local. Redenção poderá ser um exemplo de 
uma cidade que ao ser bem administrada, poderá envolver a população para a 
atividade turística cultural, basta ter vontade política e reconhecimento de seus habit-
antes, pois o produto turístico cultural já existe.

MÉTODO DA PESQUISA

 Os métodos utilizados para presente pesquisa são qualitativos e quantita-
tivos, sendo que, do primeiro, foram realizadas três entrevistas estruturadas com os 
profissionais de diferentes áreas que complementam o sistema do turismo.

 Para Tartuce (2008), a pesquisa “quantitativ[a] é a técnica de coleta de dados 
de observação direta extensiva. É o resultado da formulação e da aplicação de uma 
serie ordenada de questões. As questões devem ser  respondidas pelo informante, 

por escrito, sem a presença do pesquisador”. Entende-se que a pesquisa de caráter 
quantitativo é o levantamento de informações por via de questionários onde o 
pesquisador deseja conhecer acerca do problema estudado através dos levantamen-
tos feitos por meio investigação do método quantitativo é possível obter conclusões 
correspondentes aos dados coletados.

 Para obtenção dos dados foram aplicadas trinta cópias de seis questionários 
com turistas, no Museu Senzala Negro Liberto, espaço memorial e estratégico. E 
trinta copias com oito questionários para os moradores das nove horas do dia dez de 
maio de dois mil e quatorze às dezessete horas de doze de maio de dois mil e 
quatorze. Os questionários foram aplicados para dar continuidade à pesquisa em 
caráter quantitativo, complementando assim a pesquisa qualitativa realizada por 
meio de entrevistas estruturadas.

 Para Moreira (2004), “A entrevista estruturada é um conjunto estruturado de 
questões é administrado a cada respondente, sempre na mesma seqüência e com as 
mesmas palavras, através de um questionário ou de uma escala de atitudes”.

 Entende-se que a pesquisa estruturada dá maior atenção a entrevista entre o 
sujeito e o universo da pesquisa dando menor ênfase aos números quantitativos e 
dados estatísticos. Pois, os números estatísticos não devem ser ignorados na análise 
do objeto.

 O universo da pesquisa qualitativa consiste em dois profissionais de diver-
sas áreas do turismo, o Secretário da Cultura e Turismo, Guia de Turismo, ambos 
atuam diretamente com o desenvolvimento, preservação, atendimento e promoção 
do turismo cultural.

 A pesquisa quantitativa dividiu-se em duas partes. A primeira, intitulada 
Perfil dos Respondentes referiu-se à Gênero, Faixa etária, Formação acadêmica, 
com o objetivo de caracterizar originalmente o perfil dos visitantes. No segundo 
bloco, intitulado Turismo Cultura, com o objetivo analisa a identidade do lugar aos 
desejos do turista e morador.

DEMONSTRATIVO DOS DADOS DOS VISITANTES E MORADORES
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Gráfico 1 – Origem (visitante)

Gráfico 2 – Motivação de viagem

Gráfico 3 – Participação em eventos (morador)

Gráfico 4 – Preservação (morador)

Gráfico 5 – Participação (morador)

Análise dos dados quantitativos

 Conforme os dados obtidos na pesquisa de caráter quantitativo. Nota-se que 
a maioria dos visitantes residiam nos municípios próximos motivados pela história 
da Cidade. No que se refere aos moradores percebe-se que a maior parte deles partic-
iparam em todas as festas, mas se comparar os dados do gráfico 6. Chega-se à 
conclusão que o maior porcentual está na festa religiosa da Santa Rita, torna-se insig-
nificante a participação dos moradores do na festa da abolição, diante disso, notou-se 
um dado muito importante no que concerne à preservação do Patrimônio local para 
o desenvolvimento turístico, os respondentes foram unânimes em reconhecer a 
importância da preservação. Com dados quase iguais em sua maioria ainda atribuem 
o papel de preservação ao poder público. Do outro lado, percebe-se mesmo com a  
pouca diferença dos dados, ainda falta uma evolução na conjuntura político-social.
 

247 248



 No que se diz o envolvimento, ou melhor, a participação comunitária, nos 
planos municipais do turismo e cultura, um número maior revelou não se sentir 
envolvido. Vale lembrar que, o planejamento do turismo, especialmente das cidades 
históricas, deve primeiramente privilegiar os interesses aos seus habitantes, não se 
deve fazer o turismo só para o turista, mas sim evitar a formação dos espaços desvin-
culados a realidade da comunidade. Nota-se de forma inicial, entre os moradores a 
pouca relação com o Patrimônio local.

Análise das entrevistas

 Nesta entrevista, observa-se que os atrativos turísticos culturais que o 
município de Redenção possui podem ser relevantes para uma melhor política de 
incentivo aos Museus, pois os dois museus em uma cidade pequena e que possui 
fatos históricos de muita importância para a história brasileira guardam as provas de 
que a iniciativa do Ceará com a Abolição de escravidão coloca o Estado à frente de 
muitas destinações turísticas. Deve-se se considerar Redenção como local de moti-
vação para a prática de Turismo Cultural, pois, através do elo com passado é possível 
se proporcionar no presente ao visitante, um encontro com um rico acervo de cultura, 
conhecimento e lazer.

CONCLUSÃO

 O Município de Redenção – CE, ao longo de sua história, sofreu transfor-
mações, no entanto, esta história, que o coloca no patamar dos grandes feitos no País, 
pode e deve ser respeitada e conhecida. Isto é possível através do desenvolvimento 
de políticas voltadas para o Turismo Cultural, pois estas estão intimamente ligadas 
aos elementos que compõem o Patrimônio Cultural, auxiliando na preservação de 
bens, além de gerar receitas que contribuem para a sua conservação, poderá desper-
tar o interesse dos investidores em diferentes setores da cadeia turística; além de 
mobilizar a conscientização da comunidade e dos visitantes para respeitá-lo.

 Diante disso, um planejamento turístico estratégico da cidade, que englobe 
ações interpretativas do patrimônio e o envolvimento da comunidade, torna-se 
viável para o seu desenvolvimento dentro do contexto do turismo sustentável.  Vale 
ressaltar que o turismo sustentável pressupõe o envolvimento comunitário em todos 
os processos. Torna-se necessário fortalecer os vínculos da comunidade em relação

ao seu Patrimônio cultural, através de ações de sensibilização e de educação patrimo-
nial.

 Chegou-se à conclusão que o Turismo Cultural pode ser uma oportunidade 
de desenvolvimento do município de Redenção e ainda poderá ajudar na 
conservação e preservação do Patrimônio local. O Turismo Cultural concilia os 
valores da comunidade com a própria atividade turística. Entretanto, as políticas 
públicas culturais devem ser compartilhadas, onde o morador é o sujeito principal 
nas tomadas de decisão no desenvolvimento do turismo, defendendo e valorizando 
o Patrimônio do seu lócus.
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RESUMO 

Este artigo trata do processo de formação em economia solidária da Incu-
badora Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários da UVA 
– IEES-UV e justifica-se pela necessidade de se discutir as estratégias de 
formação em economia solidária, observada sua relevância para o desen-
volvimento econômico e social dos Empreendimentos Econômicos 
Solidários – EES. Nosso objetivo é apresentar a IEES-UVA de forma geral 
enfatizando o processo de formação de seus integrantes a partir das ativi-
dades que envolvem extensão, pesquisa e ensino, junto aos EES em 
processo de incubação em comunidade. Singer (2002) e Sígolo e Pateo 
(2007), foram autores que embasaram este trabalho. A pesquisa tem 
caráter qualitativo, pois este tipo de abordagem é o mais adequado para 
interpretar a realidade de um grupo social. Através desse estudo ressalta-se 
a importância de se discutir estratégias de formação em economia 
solidária, alinhando extensão, pesquisa e ensino, com vista a uma 
formação mais crítica e reflexiva.

Palavras-chave: Incubadora. Formação. Economia solidária.
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INTRODUÇÃO

 A partir do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas 
Populares – PRONINC, cujo objetivo é fomentar a discussão sobre econo-
mia solidária dentro das universidades por meio da instalação de incuba-
doras. As universidades passaram a ter um papel importante no desen-
volvimento de ações relacionadas à economia solidária, que, segundo 
Singer (2002, p. 10), “[...] é outro modo de produção, cujos princípios 
básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à 
liberdade individual”, contribuindo nas discussões e fomento das práticas 
econômicas solidárias. 

 Nosso objetivo é apresentar a IEES-UVA de forma geral enfati-
zando o processo de formação de seus integrantes a partir das atividades 
que envolvem extensão, pesquisa e ensino, junto aos empreendimentos 
econômicos solidários (EES) em processo de incubação em comunidade. 
Este trabalho se justifica pela necessidade de se discutir as estratégias de 
formação em economia solidária, observada sua relevância para o desen-
volvimento econômico e social dos EES. 

 A IEES-UVA surgiu no final de 2007, alinhada à missão da Univer-
sidade UVA , observado seu papel institucional de desenvolvimento da 
sociedade e promoção da qualidade de vida. Localiza-se em Sobral – CE, 
com ações previstas também em outros municípios da Zona Norte do 
Ceará. Teve origem como ação de extensão da tipologia Programa, ligada 
à Pró-Reitoria de Extensão da UVA. Entre 2010 e 2013 configurou-se 
como LABORATÓRIO ASSOCIADO DE EXTENSÃO, PESQUISA E 
ENSINO, sendo reconhecida e formalizada em seu caráter atual em 2013, 
através da Portaria Nº 276/2013 da UVA. 

 Além de contribuir à formação e manutenção dos EES, a IEES-
UVA também tem o papel de formar docentes e discentes na perspectiva da 
economia solidária. Como nas palavras de seu Coordenador Geral, “O 
primeiro grupo incubado é a própria Incubadora”. Segundo Sígolo e Pateo 
(2007, p. 75), “A incubação se dá por um processo em espiral, pois os 
temas são tratados mais de uma vez, a partir das necessidades e demandas 
do grupo, e cada vez que um tema é abordado traz consigo todo o acúmulo 
das discussões anteriores, [...]”. Em suas ações a IEES-UVA utiliza como

    Universidade Estadual Vale do Acaraú.40
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metodologia a “Escola da vida”, suas atividades são pautadas na 
explanação, reflexão-ação e valorização dos saberes populares, buscando 
uma melhor forma de aproximação e diálogo com os grupos EES compos-
tos de pessoas de várias faixas etárias, gêneros, crenças e níveis de esco-
laridade. 

 Desta forma, os integrantes da IEES-UVA, além de discussões 
conceituais sobre economia solidária, também vivenciam o contato direto 
com os grupos acompanhados, muitas vezes como facilitadores e partici-
pantes de ações de extensão, como também em visitas programadas de 
acompanhamento. Com as experiências adquiridas nessas ações, são 
elaborados trabalhos acadêmicos sobre economia solidária, bem como 
realizadas pesquisas sobre este assunto e outros correlatos como agri-
cultura familiar, cooperativismo e autogestão. Possibilitando assim a 
construção de novos conhecimentos a serem apresentados a sociedade 
como forma de retorno a todo esforço envolvido nas atividades.

  Nesse aprendizado adquirido pelos seus participantes é que se 
destaca seu processo formativo, por meio de ações, pesquisas e transmis-
são de conhecimentos, mais claramente estamos nos referindo às ativi-
dades de extensão, pesquisa e ensino.

METODOLOGIA

 A presente pesquisa é de caráter qualitativo, pois este tipo de 
abordagem é o mais adequado para interpretar a realidade de um grupo 
social, desta forma nossa investigação foi ancorada em oito grupos em 
processo de incubação em comunidade localizadas nas cidades de Santana 
do Acaraú e Irauçuba ambas situadas na região norte do Estado do Ceará. 
Os Empreendimentos Econômicos Solidários em processo de incubação 
em comunidade são:

 • Cooperativa Agropecuária dos Agricultores Familiares de 
Santana do Acaraú – COOPASA;

 • Associação de Apicultoras e Apicultores de Santana do Acaraú – 
APISAdoçura;

 • Feira da Agricultura Familiar – FEAGRIFAMILIAR;
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 • Associação dos Feirantes da Agricultura familiar de Santana do 
Acaraú – AFAF;

 • Mercadinho e Frigorífico da Agricultura Familiar – 
MAF&FRIGO;

 • Associação dos Jovens Empreendedores de Juá – AJE-JUÁ;

 • Associação Comunitária dos Moradores do Distrito de Juá – 
ACOMDIJU;

 • Centro Cooperativo Popular de Santana do Acaraú- CEPOP-
STA.

 Os EES citados anteriormente foram os públicos-alvo das ações 
formativas ligadas à economia solidária, realizadas pelos membros da 
IEES-UVA, com a finalidade de fomentar e valorizar esse meio de econo-
mia que busca o fortalecimento da renda das famílias envolvidas, 
preservação ambiental e permitindo uma ação mais crítica e proativa dos 
integrantes dos grupos EES.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 No transcurso do desenvolvimento das atividades, percebeu-se à aplica-
bilidade do princípio de formação, pois viabilizou uma visão mais crítica sobre 
a realidade cotidiana, a transmissão de conhecimentos e possibilitou a 
construção de novos saberes, ressaltando desta forma o papel formador da 
IEES-UVA, que sempre busca em suas ações a união do ensino, pesquisa e 
extensão, pois um depende do outro para que ocorra o processo de reflexão. 
Assim, podemos salientar o caráter de LABORATÓRIO ASSOCIADO DE 
EXTENSÃO, PESQUISA E ENSINO da IEES-UVA, que contribui à 
reflexão-ação de seus integrantes, através da interação com os grupos solidários 
acompanhados e elaboração de trabalhos acadêmicos a partir dessas vivências, 
bem como a transmissão de conhecimentos adquiridos nessas experiências. 

 Assim, destacando alguns pontos positivos como: o processo de 
formação contínua e a implantação da Economia Solidária. Desta forma 
compreende-se que o processo de formação é arquitetado diariamente, 
para que se construam agentes fomentadores de emancipação com base na 
economia solidária.

CONCLUSÕES

 Este trabalho buscou mostrar o processo de formação em econo-
mia solidária da IEES-UVA que se articula com a interação entre extensão, 
pesquisa e ensino partindo das ações desenvolvidas por seus integrantes 
junto aos Empreendimentos Econômicos Solidários. Portanto, tal processo 
representa uma estratégia efetiva de formação em economia solidária. 

 Ao longo das ações realizadas, pode se constatar que a IEES-UVA 
se constitui como um espaço de formação em economia solidária que no 
decorrer do processo formativo insere seus integrantes nas comunidades 
onde os grupos atuam, participando ativamente das ações realizadas. 
Partindo dessa percepção, entende-se que tal processo contribui para a 
qualificação desses sujeitos, que estando em frequente contato com os 
EES, desenvolvem um pensar mais crítico e reflexivo sobre economia 
solidária. 

 Desse modo, conclui-se que a IEES-UVA dispõe de um processo 
formador inovador que prega não só discussões conceituais sobre econo-
mia solidária, mas que proporciona principalmente experiências práticas 
que levam seus participantes a um pensar mais crítico sobre as práticas 
econômicas solidárias.
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo descrever a importância do plane-
jamento estratégico para arrecadação fiscal na Secretaria de Finanças e 
Execução Orçamentária (SEFIN), Aquiraz-Ce, referente aos Planos de 
Educação Fiscal implantados nos anos de 2013, 2014 e 2015. Foi utilizada 
a metodologia de pesquisa qualitativa descritiva, utilizando-se a consulta 
bibliográfica do Código Tributário Municipal, consulta ao site da SEFIN 
criado a partir da nova perspectiva de planejamento da mesma e uma visita 
técnica, onde se aplicou o questionário semiestruturado com o Secretário 
de Finanças. Os resultados deste trabalho indicam que o planejamento 
estratégico das ações arrecadatórias da SEFIN do município de Aquiraz, 
produziu incremento de mais de 30% na arrecadação própria no ano de 
2014. Conclui-se que as políticas de ações da SEFIN de Aquiraz demon-
stram grande relevância, pois têm gerado benefícios para a cidade e, prin-
cipalmente, a educação fiscal da população quanto aos seus direitos e 
deveres.

Palavras-chave: Orçamento público. Planejamento Estratégico. Arrec-
adação Fiscal.
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INTRODUÇÃO

 No contexto das organizações desta era do conhecimento e da 
inovação, projetar ações estratégicas têm se tornado um desafio nas 
organizações. De forma específica, as corporações públicas lidam com 
constantes e diversas exigências devidas sua própria natureza lhe propor-
cionar isso. O funcionamento das organizações públicas é relativo ao 
planejamento e execução de ações que visam o bem comum e justiça 
social da população local. Diferentemente disso, nas organizações priva-
das visam à eficiência de serviços prestados ao cliente, para que estejam 
satisfeitos com serviços oferecidos.

 Cercado de demandas, os gestores púbicos necessitam realizar 
suas ações de forma eficiente e eficaz, garantindo o atendimento das 
necessidades do público da melhor maneira possível velando pelo cumpri-
mento de todos os princípios básicos, que são a legalidade, impessoali-
dade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo. 37, da Consti-
tuição Federal de 1988.

 A arrecadação e gerenciamento dos recursos na administração 
pública dependem, circunstancialmente, da forma como os gestores irão 
administrá-los. A Secretaria de Finanças de Aquiraz tem a missão de 
desenvolver ações e mecanismos que permitam o incremento da arrec-
adação, contribuindo para a gestão dos recursos financeiros, com 
promoção do exercício da cidadania, visando ser reconhecida no Estado 
do Ceará por sua eficiência quanto aos recursos públicos, por meio de sua 
justa arrecadação tributária bem como pela qualidade de atendimento ao 
contribuinte. 

 A cultura organizacional da SEFIN de Aquiraz opera com a 
eficiência de alguns valores tais como: a transparência nos procedimentos 
administrativos, ética nas ações e decisões, justiça social, satisfação do 
servidor e do contribuinte, inovação, eficiência e eficácia e compromisso 
social. A partir disso, busca-se gerenciar de forma inovadora, obedecendo 
aos padrões da administração pública e buscando respeitar as leis vigentes.

 O Projeto de Educação Fiscal foi criado pelo professor Ph.D. 
Marcus Vinicius Veras Machado, Professor Associado da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) do curso de graduação em Contabilidade e do 
mestrado em Administração e Controladoria, ambos da UFC, Instrutor 

da Escola de Administração Fazendária (ESAF) para o projeto do governo 
Federal denominado Brasil - Municípios e, desde 2013, Secretário de 
Finanças do Município de Aquiraz. O município de Aquiraz, segundo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) possui estimativa de 
77.717 habitantes no ano de 2014.

 A SEFIN de Aquiraz vem desenvolvendo ações estratégicas plane-
jadas e executadas na gestão do secretário apresentando crescente desen-
volvimento na arrecadação fiscal nos anos seguintes de 2013, 2014 e 2015. 
Com esta perspectiva, este trabalho tem por objetivo descrever a importân-
cia do planejamento dessas ações, tendo em vista os resultados decorrentes 
das mesmas, com foco em duas questões: a cobrança da arrecadação tribu-
tária municipal e conscientizar a população, principalmente as crianças e 
adolescentes das escolas de Aquiraz, sobre o acompanhamento da aplica-
bilidade dos recursos arrecadados por meio dos tributos, visando analisar 
como e onde estão sendo aplicados.

METODOLOGIA

 Na tentativa de obter dados úteis para a descrição da importância 
do planejamento estratégico da Secretaria de Finanças de Aquiraz, obje-
tivo desta pesquisa, optou-se por utilizar a pesquisa descritiva fundamen-
tada na metodologia qualitativa e consulta bibliográfica do Código Tribu-
tário Municipal.  A consulta do Código Tributário do município de Aquiraz 
teve grande importância por ressaltar a consonância com a devida arrec-
adação fiscal. O acesso ao site da secretaria foi usado também como um 
canal metodológico útil no conhecimento da missão, visão, valores, com-
petências e de informações sobre os Planos de Auditorias Fiscais concer-
nente aos anos de 2013, 2014 e 2015. Com isso, foi possível a análise das 
políticas da SEFIN para conhecer o impacto que as mesmas possuem no 
seu contexto arrecadatório.

 O caráter qualitativo desta pesquisa indica um estudo de campo, 
pois “nessa abordagem valoriza-se o contato direto e prolongado do 
pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada” 
(GODOY, 1995, p. 6). O contato com a SEFIN, ambiente pesquisado, 
ocorreu por intermédio de visita técnica para coleta de dados que foi 
possível pela aplicação de entrevista presencial com o secretário da 
SEFIN. 
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 A entrevista foi bastante rica em informações ressaltando Lakatos 
e Marconi (2010, p. 178) ao afirmarem que este “é um encontro entre duas 
pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de deter-
minado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional”. A 
ferramenta intermediária foi o questionário não estruturado com questões 
relativas às ações arrecadatórias da mesma. Por essa razão, esse estudo 
também está caracterizado como descritivo, pois consistem na observação, 
análise e descrição do fenômeno observado em determinado ambiente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Com a execução do Programa de educação fiscal da SEFIN de 
Aquiraz desde 2013, onde se deu início este projeto, percebe-se que a 
população vem exercendo constantemente sua cidadania, de forma que 
estão buscando o cumprimento de seus direitos e deveres. Quanto à 
educação fiscal, é uma questão mais intensa, uma vez que está atrelada a 
atribuições de bens públicos, da importância que existe em manter o 
Estado por meio da arrecadação de tributos, buscando-se mostrar a 
importância da contribuição de cada pessoa. 

         Ao se falar em prestação de tributos há um fluxo contínuo de 
questões que atingem as organizações públicas, por exemplo, onde 
precisam exercer a Lei da Transparência (12.257 de 18 de novembro de 
2011), em que os órgãos públicos de administração direta ou indireta, 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades 
controladas pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios estão 
subordinados a lei (Art. I e II).

 Mediante a isso, é importante ressaltar que o processo arreca-
datório da Secretaria de Finanças deve ser obedecido pelos contribuintes, 
como devem ser fiscalizados para saber onde estão sendo aplicados.  

CONCLUSÕES

No Brasil, talvez pela elevada carga tributária, pelo baixo nível de retorno à 
sociedade e pelos casos de corrupção, prepondera a cultura de não pagamento de 
tributos. Uma das pressuposições envolve o desconhecimento da importância do 
Estado como regulador da vida em sociedade e dos tributos como mantenedores 
da “máquina pública (GRZYBOVSKI, HAHN, 2006. p. 842). 

 Percebe-se a relevância do Projeto de Educação Fiscal na Secre-
taria de Finanças de Aquiraz concretizada nos resultados das ações estra-
tégicas executadas pela mesma no intuito de promover a cidadania. São 
inovações no setor público que impactam de maneira positiva na gestão 
local e também na vida dos cidadãos, uma vez que ficam cientes da razão 
da arrecadação fiscal, pagamento de tributos e o investimento realizado 
com eles. Além disso, o interesse mesmo está relacionado à que tipo de 
benefícios os mesmos irão ter após arrecadação e consequente investi-
mento.
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RESUMO 

A Economia Solidária vem conquistando um importante espaço social, 
refletindo no gradual surgimento de Empreendimentos Econômicos 
Solidários (EES), nos mais diversos setores que se baseiam nos princípios 
de autogestão, cooperação e solidariedade. O presente artigo tem como 
objetivo entender a importância que o empreendimento FEAGRIFAMIL-
IAR tem para seus integrantes, destacando o seu papel social diante de 
alguns princípios da Economia Solidária. A partir de autores, tais como 
Carmo (2000), Sigilo (2007) e Singer (2002), associando com a 
linguagem, utilizada no processo de incubação pela Incubadora IEES-
UVA, acrescentando as falas dos feirantes foi-se construindo o trajeto 
discursivo. A pesquisa caracteriza-se como sendo de natureza qualitativa, 
utilizando-se de observação direta com entrevistas semiestruturadas, 
diário de campo e registros fotográficos. A conclusão a que se chegou foi 
que no decorrer de sua existência, a FEAGRIFAMILIAR torna-se cada 
vez mais presente e de fundamental importância na prática da Economia 
Solidária. 

Palavras-chave: Agricultura Familiar. Economia Solidária. Feira. 
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INTRODUÇÃO

 Este artigo é proveniente da pesquisa intitulada "Incubadora IEES-UVA: 
Ciência, Tecnologia e Sociedade no Semiárido" , e se propõe a apresentar a Feira de 
Agricultura Familiar de Santana do Acaraú (FEAGRIFAMILIAR) , grupo em 
processo de incubação em comunidade pela Incubadora Universitária de 
Empreendimentos Econômicos Solidários da UVA (IEES-UVA).

 A FEAGRIFAMILIAR tem raízes no esforço de agricultores e agricultoras 
familiares que “na informalidade” vendiam, e continuam vendendo, seus produtos 
em frente ao mercado público em Santana do Acaraú-CE. Em 17 de dezembro de 
2008, por meio de Convênio celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) e a Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú-
CE, ela foi oficializada, e desde essa época, faz parte dos grupos em processo de 
incubação pela IEES-UVA. 

 Dentro do aspecto investigativo, nosso objetivo trata-se de analisar a 
importância que o empreendimento FEAGRIFAMILIAR tem para seus integrantes 
destacando seu papel social diante de alguns princípios da Economia Solidária. Para 
tanto, buscou-se compreender as seguintes questões: O que a FEAGRIFAMILIAR 
representa para os feirantes que a integram? Que motivações os fazem sair de suas 
residências rumo à sede do município para venderem os seus produtos? Trata-se 
apenas de uma questão de renda? Como se dá a participação familiar nas atividades 
da feira? Qual o entendimento dos feirantes sobre Economia Solidária?

 Nesse processo discursivo, recorremos a Singer (2002, p. 10) que fala sobre 
economia solidária como sendo “[...] outro modo de produção, cujos princípios 
básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade 
individual”. 

 Torna-se significativo também falarmos sobre a importância da Agricultura 
Familiar que na perspectiva de Carmo (2000, p. 30), 

    CHAMADA MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq Nº 89/2013.

     Feira de Agricultura Familiar de Santana do Acaraú (FEAGRIFAMILIAR), grupo em processo de incubação 
pela IEES-UVA, criada em dezembro de 2008, contando atualmente com 26 integrantes, sendo 21 mulheres e 06 
homens.

44

45

44

45

[...] não deve ser apenas observada pela ótica da pequena produção e da depend-
ência, outros aspectos devem ser levados em consideração tais como: a capaci-
dade de gerar emprego, renda, produção de alimentos para o consumo interno e 
externo, a redução do êxodo rural e dos conflitos sociais.

az parte dos grupos em processo de incubação pela IEES-UVA. 

 É neste contexto que se desenvolve a Agricultura Familiar, semeando a 
terra, cuidando do solo para colher um alimento saudável, valorizando, sobretudo, o 
trabalho exercido pelos agricultores familiares. 

 Sendo assim, ela preceitua-se nas relações de trabalho que vão muito além 
da simples relação de produção. Essa vertente envolve perspectivas econômicas, 
sociológicas, culturais e políticas que ampliam o conceito de trabalho e renda. 

 Nesse aspecto, vincula-se ao que vem emergindo nos últimos anos com as 
feiras de agricultura familiar, onde o trabalho é feito, sobretudo, pela organização 
familiar que não se limita apenas à produção, inicia-se nela e vai até o beneficia-
mento e a comercialização de produtos.

 Neste viés, o engajamento dos familiares dos feirantes da FEAGRIFAMIL-
IAR que, mesmo envolvidos discretamente, assumem um papel de grande 
importância nesse processo, pois ajudam tanto nas atividades de cultivo do solo, na 
colheita dos frutos e/ou matérias primas, na condução dos produtos e/ou feirantes 
para a feira, e até mesmo nas vendas.

METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada baseou-se numa pesquisa qualitativa, adotando a 
abordagem descritiva, sendo que a coleta de dados deu-se por intermédio da 
observação participante e da aplicação de questionários junto aos feirantes e, 
também, por meio de entrevista semiestruturada, o que possibilitou uma inserção 
maior nas práticas e representações vivenciadas pelos feirantes, tentando captar 
informações necessárias para o entendimento de como se dá a interação e a 
convivência desses sujeitos na realidade da feira. Por esse método, May (2004, p. 
174) ressalta que “os pesquisadores são encorajados a mergulharem nas atividades 
do dia-a-dia [sic] das pessoas às quais eles tentam entender”.  Nesta perspectiva, 
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a ida ao campo possibilitou o aprofundamento de informações sobre a realidade do 
empreendimento, tendo em vista o aspecto interativo junto aos feirantes, instigando-nos a 
novas descobertas a partir do conviver com os sujeitos investigados.

 Os critérios de escolha dos sujeitos investigados foram: assiduidade, o protago-
nismo que exercem dentro do empreendimento e o sentimento de pertença à feira. Os 
espaços investigativos para a realização da pesquisa deram-se em dois locais estratégicos, 
a saber: o espaço onde é realizada semanalmente a feira, em frente ao mercado público, as 
quartas-feiras e, também, no Centro Cooperativo Popular CEPOP-STA , endereçado na 
Avenida São João, Nº 165, Bairro São João, na antiga Casa do Lopes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nesse processo discursivo, o esforço de investigação junto à FEAGRIFAMIL-
IAR visou demonstrar que no decorrer dos anos algumas conquistas foram possíveis 
devido o esforço conjunto de diversos atores sociais, ao mesmo tempo que alguns garga-
los ainda são decorrentes no cotidiano do empreendimento. 

 Sobre os avanços, ressalta-se a própria continuidade da feira que, desde sua 
criação, ocorre ininterruptamente às quartas-feiras. Desta forma, observa-se o sentimento 
de pertença e participação referentes ao empreendimento. Mesmo passando por dificul-
dades, eles não abandonam as suas atividades de feirantes e sempre buscam alternativas à 
manutenção da feira.

    Centro Cooperativo Popular de Santana do Acaraú (CEPOP-STA), criado em 2010. Trata-se de um espaço 
integrativo/interativo entre os empreendimentos em processo de incubação no Município de Santana do 
Acaraú-CE.

46
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Figura 1 – Registrando a dinâmica de comercialização da 
FEAGRIFAMILIAR

Fonte: Arquivo IEES-UVA, 10/2015

 Pondera-se que, apesar das conquistas estruturais, a valorização da FEA-
GRIFAMILIAR, por parte de seus integrantes, agrega muito mais do que valores 
materiais, ou seja, perpassa aspectos de renda e comercialização, pois eles valorizam 
a convivência em comunidade, a família, os vínculos de amizade, dentre outras 
relações que fazem com que a feira se fortaleça, no sentido de que pertença a comu-
nidade.

 Considera-se também como motivador o fato das feiras valorizarem a 
cultura camponesa, pois através da agricultura familiar o modo de produção é de 
baixo custo, ambientalmente sustentável e coloca diariamente uma diversidade de 
produtos saudáveis que subsidiam a alimentação básica das pessoas. 

 Em contrapartida, um dos aspectos a serem superados pela feira trata-se do 
avanço desenfreado de outras práticas de vendas que se instalaram rapidamente no 
espaço reservado à feira, o que prejudica a área de circulação e visibilidade do 
empreendimento.

 Menciona-se ainda o processo de estiagem que ao longo dos anos vem 
causando sofrimento aos agricultores, fazendo com que estes venham a repensar 
suas práticas, a exemplo da utilização da água de maneira consciente e sustentável. 

Figura 2 – A Presidenta da FEAGRIFAMILIAR, Fátima Alves, ao lado de seu 
esposo, Valdeci Alves, e de seu filho, Antonio Alves, que sempre a acompanha 

nas atividades da feira

Fonte: Arquivo IEES-UVA, 11/2009
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 Quanto às possibilidades, trata-se de um envolvimento maior de feirantes, 
tendo em vista a participação destes em debates comunitários que buscam alternati-
vas de melhorias em relação aos problemas supracitados.

CONCLUSÃO 

 Considera-se, portanto, que a FEAGRIFAMILIAR se torna a cada dia 
potência para empreender a economia solidária, visto que integrantes se organizam 
no trabalho coletivo exercitando principalmente o espírito solidário.
 
 Ressalta-se a importância da feira não apenas como sendo um meio de 
venda e exposição de produtos, tendo em vista que ela só existe devido ao árduo e 
rotineiro processo de trabalho que vai muito além da simples comercialização ou 
troca de produtos, pois na labuta diária, agricultores e agricultoras familiares lidam 
com a terra para que possam extrair dela o alimento saudável e que subsidie a 
alimentação da população. 

 Observa-se que o sentimento de pertença é muito forte, o dia de quarta-feira 

Figura 3 – Exposição e comercialização dos produtos da FEAGRIFAMILIAR 
na Praça de Cuba em Sobral-CE

Fonte: Arquivo IEES-UVA, 10/2015.

é sagrado para eles estarem naquela agitação. Assim, o sentido vai muito além do 
econômico. Às vezes, dependendo da época, os feirantes apuram apenas o equiva-
lente da passagem, tendo em vista a dinamicidade de cada feira, mas mesmo assim 
não se deixam esmorecer pelas adversidades impostas.

 Para tanto, é imprescindível a continuidade das políticas públicas voltadas 
para a Agricultura Familiar com interface à Economia Solidária, pois nessa perspec-
tiva valoriza a cultura do homem do campo, dando oportunidades de fortalecimento 
deste tão importante meio de trabalho social.
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RESUMO 

Desde que a mulher conseguiu fortalecer seu papel nas políticas públicas 
no Brasil, tem ficado cada vez mais evidente a participação da mesma no 
processo de organização familiar. Um dos programas que expressam tal 
participação é o de aquisição de alimento, que com o passar dos anos a 
efetividade das mesmas têm aumentando expressivamente. No estado de 
Rondônia a participação continuada das mulheres nos projetos de desen-
volvimento do campo tem contribuído de maneira significativa, tal como 
o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. Com isso o projeto de 
desenvolvimento sustentável do território central da cidadania por meio da 
Universidade Federal de Rondônia- UNIR/NEDET busca acompanhar 
esse processo de mudança e visualizar o atual momento desse avanço.

Palavras-chave: Agricultura. Desenvolvimento. Fortalecimento.
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do Território Central da Cidadania para Jovens e Mulheres da Floresta Amazônica – 
Rondônia UNIR/MDA/CNPq, buscou avaliar o atual cenário da participação da 
mulher no programa dentro do Território Central da Cidadania de Rondônia.

METODOLOGIA

 Rondônia está localizado na Amazônia, norte do Brasil, faz divisa com os 
estados do Mato Grosso a leste, Amazonas ao norte, Acre a oeste e a República da 
Bolívia a oeste e sul. Desde 2014 o estado está totalmente territorializado, sendo 
composto por sete territórios, três deles da cidadania: Território Madeira-Mamoré, 
Vale do Jamari e Central e quatro territórios rurais sendo eles: Rio Machado, Zona da 
Mata, Guaporé e Cone Sul. 

 O levantamento de dados foi no Território Central da Cidadania, composto 
por 13 municípios: Alvorada d’Oeste; Governador Jorge Teixeira; Jaru; Ji-Paraná; 
Mirante da Serra; Nova União; Ouro Preto d’Oeste; Presidente Médici; Teixeirópo-
lis; Theobroma; Urupá; Vale do Anari e Vale do Paraíso. A pesquisa foi realizada in 
loco pela assessoria do projeto de Núcleo de Desenvolvimento Sustentável do Terri-
tório Central da Cidadania para Jovens e Mulheres da Floresta Amazônica – 
Rondônia, os dados obtidos através de entrevistas semiestruturadas nas instituições 
responsáveis de cada município entre os dias 02 de junho e 26 de agosto de 2015, 
posteriormente tabulado e analisado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Dos 13 municípios que compõem o território central, foram aplicados ques-
tionários em 11, nestes as entrevistas foram realizadas nas secretarias de educação, 
prefeituras, EMATER’s e sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais – 
STTR, entre técnicos da EMATER, secretário da educação, presidente do sindicato.

 O  território possui 795 famílias cadastradas, sendo o município de Jaru o 
que maior detêm essa quantidade (tabela 1) e, além disso, 70% desses cadastros são 
em nomes de mulheres. Vale ressaltar que o presidente do sindicato destacou o fortal-
ecimento com uma maior participação das mulheres no PAA e a autonomia destas 
melhorou a autoestima no dia a dia. Nos municípios de Alvorada d’Oeste e Vale do 
Anari os entrevistados não souberam informar a quantidade exata de mulheres  

INTRODUÇÃO
 
 O mundo está passando por mudanças socioespaciais que perpassam os 
reordenamentos globais e locais. No Brasil, as questões envolvendo gênero e cultura 
estão diretamente ligadas com esses reordenamentos. Estando o território brasileiro 
monitorado, controlado e apropriado por grupos humanos em diversas partes do 
país, em uma ação que se externaliza, cada vez mais, com a participação da mulher 
e do homem em atividades que produzem e reproduzem esse território, tanto no 
espaço urbano como no espaço rural (SILVA; SILVA, 2008).

 Desde que se tem histórico sobre a agricultura, a presença da mulher na 
execução de atividades relacionadas à produção de alimentos é muito forte 
(AZEVEDO et al, 2013). Tendo em vista que o Programa de Aquisição de Alimen-
tos – PAA possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incen-
tivar o desenvolvimento da agricultura familiar (PAA, 2012), o programa também 
estimula a participação de mulheres rurais nas atividades de comercialização do 
produto vindo de sua propriedade.

 Percebe-se um maior envolvimento de mulheres nas políticas públicas para 
o desenvolvimento rural. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), nos últimos anos a presença feminina no PAA passou de 11,5 mil em 
2009 para 39,3 mil em 2012, representando um crescimento de 240% caracteri-
zando que no ano de 2014 são 50% dos (a) fornecedores (a) do programa (CONAB, 
2013; 2015).

 Em Rondônia, de acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, 
Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária – SEAGRI, mais de 2400 
famílias são beneficiadas com compras de produtos do PAA, onde foram investidos 
entre 2011 e 2014 cerca de R$ 14.687.747,40 milhões na aquisição de alimentos 
oriundos da agricultura familiar (SEAGRI, 2015). Atualmente no estado o PAA é 
coordenado pela SEAGRI e, executado nos municípios pela Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural – EMATER, em parceria com as prefeituras.

 Diante da crescente participação da mulher no fortalecimento da agricultura 
familiar, segurança alimentar e nutricional e consequente avanço do Programa de 
Aquisição de Alimentos-PAA o projeto Núcleo de Desenvolvimento Sustentável 
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cadastradas, mas afirmaram que as maiorias dos cadastros são de mulheres.

Figura 1 – Entrevistas nos municípios Governador Jorge Teixeira e Jaru 
respectivamente

Fonte: Própria autora.

Tabela 1 – Quantidade de cadastros de famílias e o número de 
mulheres como titulares

Fonte: Dados do projeto.

 O gráfico 1 mostra a participação mínima dos jovens (homens e mulheres) 
com apenas 5% e a diferença entre homens e mulheres é de 3%. A participação de 
jovens é tímida nos cadastros, porém no trabalho na propriedade estes acompanham 
e desenvolvem junto com a família o cuidado com o plantio (entretanto aqueles 
jovens que ainda vivem no campo).

 O crescimento da participação da mulher no programa tem sido eviden-
ciado pelos técnicos responsáveis pelo programa e apesar de não ser a maioria com 
nome no cadastro, está entre a maioria que busca alternativas da vinculação ao 
programa de forma a encontrar variedades no produto, e para que seja alcançada essa 
alternativa a busca por conhecimento para diversificação de alimentos nativos 
através de cursos de capacitação. Visto que no território central a cada ano a procura 
de mulheres para cadastramento tem aumentando e estas começam  a mudar a 
realidade familiar com o melhoramento da renda. Mesmo quando o cadastro é feito 
no nome do homem o trabalho na propriedade é desenvolvida por ambos, caracteri-
zando um número maior de mulheres no programa. José Augusto de Souza, secre-
tário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Toledo (PR) disse em 
2014 que “Quem acreditou primeiro no programa foram as mulheres dos agricul-
tores”, experiência vivida na região (OLIVEIRA, 2014). Vê-se como a mulher é 
fundamental para manutenção do programa dentro da família, pois mesmo quando 
não cadastrada há uma forte participação dela no processo.

Gráfico 1 – Cadastros no programa

Fonte: Dados do projeto.

275 276



 A entrevista mostrou que a falta de documentação e a procura posterior-
mente ao prazo para cadastramento são uns dos grandes vilões para um maior 
número de acesso. A pouca varia de produtos é igualmente citada pelos entrevista-
dos, fazendo com que produtores (a) fiquem fora do programa por excesso de 
mesmo produto. Uma alternativa encontrada citada pelos técnicos da EMATER é 
que seja ofertado curso de capacitação de variedades de produtos na propriedade, 
assim os (a) agricultores (a) poderão obter uma maior variação de alimentos a ser 
entregue no programa, além de uma possível oferta de produtos agroecológicos em 
maior quantidade.

 Diante de todo conhecimento e trabalho desenvolvido pelos gestores do 
programa nos municípios, eles destacaram os principais pontos positivos (gráfico 
2A) e negativos (gráfico 2B). Estando entre os positivos os mais destacados a melho-
ria na qualidade da merenda escolar, geração de renda aos produtos e um maior valor 
nutricional. Tanto as escolas rurais quanto as escolas urbanas são beneficiados pelo 
programa, além de creches e outras instituições municipais e estaduais. Porém os 
produtores sofrem grandes dificuldades com as estradas dos sinais prejudicando a 
entrega dos produtos, além disto, normalmente não possuem uma infraestrutura 
adequada para recebimento destes. A burocracia também é uma das vilãs para o 
processo do cadastramento, assim muitos que procuram as secretárias para aderir só 
conseguem no ano seguinte. 

Gráfico 2 A – Pontos positivos do programa

Fonte: Dados do projeto.

Gráfico 2 B – Pontos negativos do programa

CONCLUSÃO 

 Pode-se perceber diante do exposto que o Programa de Aquisição de 
Alimentos tem contribuído com o fortalecimento da agricultura familiar em todo 
Brasil, colaborando com a segurança alimentar das famílias agrícolas, estudantes do 
ensino público, creches públicas, associações, igrejas e afins. Em Rondônia no 
território central houve crescimento da procura pelo programa e dentre a procura as 
mulheres estão cada vez mais na luta pelo seu próprio sustento e sustento da família. 
Com as mudanças estruturais que teve, os agricultores tiveram dificuldades em 
aderir por questões documentais, porém não houve desestímulo, cada vez mais os 
produtores estão em busca de se enquadrar nas exigências do programa.

 Observa-se que as mulheres estão em todos os processos na propriedade, 
seja produtivo ou com cuidados com o lar e estes em sua maioria não são remunera-
dos. No território central em Rondônia o processo de empoderamento está iniciando 
e já tens mostrado o quanto união das mulheres podem mudar a realidade de cada 
uma. Embora haja esse avanço, muito tem a lutar essas mulheres e além delas se 
necessita da luta pela permanência e envolvimento dos jovens no campo. Através da 
desburocratização, e capacitação para inserção de novas culturas além de outras 
políticas públicas pode-se encontrar uma alternativa de incentivo a melhoria e 
permanência no campo.
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a experiência do Empreendi-
mento Econômico Solidário – EES’s Associação de Apicultoras Apicul-
tores de Santana do Acaraú- APISAdoçura, bem como o papel da Incuba-
dora Universitária de Empreendimentos Econômicos Solidários- IEES-
UVA no processo de incubação em comunidade, nesse EES. A metodolo-
gia que embasou o presente trabalho foi à pesquisa de campo com utili-
zação de questionários, entrevistas, anotações em diário de campo e regis-
tro fotográficos como técnica de coleta de dados. Através de revisão bibli-
ográfica discute-se de forma preliminar sobre o processo de industriali-
zação e crise de desenvolvimento que produz regressão e avanços na estru-
turação do mercado de trabalho tendo como contraponto o início da valori-
zação e fortalecimento da Economia Solidária.  Finalmente, reflete-se 
sobre possibilidades de afirmação da Economia Solidária em grupos que 
buscam trabalhar com uma perspectiva diferenciada de organização, a 
exemplo do EES APISAdoçura.

Palavras-chave: Economia Solidária. Empreendimento Econômico. 
IEES-UVA.
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INTRODUÇÃO

 A economia solidária no Brasil, nos últimos anos, vem se apresentando 
como inovadora alternativa de geração de trabalho e renda, além de se caracterizar 
como resposta em prol da inclusão social. Esse tipo de atividade compreende uma 
gama de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, 
associações, redes de cooperação, entre outras, que ofertam produção de bens, 
prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo 
solidário. 

 Buscando soluções que sejam capazes de minimizar os efeitos antagônicos 
gerados para as pessoas que foram excluídas do sistema capitalista, a economia 
solidária denominada de outra economia proporciona a sobrevivência e a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas.  Por essas características, ela assinala para uma 
nova lógica de desenvolvimento sustentável com geração de trabalho e distribuição 
de renda, mediante um crescimento econômico justo. 

  Nesse contexto, nasce, no município de Santana do Acaraú, o empreendi-
mento APISAdoçura, tendo como aporte a Economia Solidária como uma iniciativa 
baseada em um conjunto de atividades econômicas de produção, distribuição, 
consumo, poupança e crédito, organizado sob a forma de autogestão solidária e 
coletiva gerindo seu próprio trabalho e lutando pela sua emancipação.

 Logo, este artigo pretende analisar a experiência da Associação de Apiculto-
ras Apicultores de Santana do Acaraú – APISAdoçura empreendimento em 
processo de incubação em comunidade, pela Incubadora Universitária de 
Empreendimentos Econômicos Solidários – IEES-UVA, no município de Santana 
do Acaraú, na região Norte do Ceará, observando seu significado para integrantes e 
comunidade do assentamento rural de Alvaçã- Goiabeiras e, por fim, o papel da 
IEES-UVA no acompanhamento do EES. 

 A escolha por Santana do Acaraú se deu, principalmente pelo seu percurso 
histórico de participação popular, expressamente representada pelo Grande 
Conselho Comunitário –“Conselhão”, em atuação desde 1990, cujo objetivo princi-
pal se traduz na busca de melhoria da qualidade de vida da população no aspecto 
econômico, político e social. A APISAdoçura se destaca pelo fato de ser uma

experiência desafiadora principalmente para um grupo composto majoritariamente 
por mulheres que vem fortalecendo o empreendimento, apesar das adversidades.

 O processo de incubação junto ao EES APISAdoçura atualmente toma 
relevo através do Projeto Incubadora IEES-UVA – Ciência, tecnologia e sociedade 
no semiárido financiando pelo MTE/SENAES/CNPq, em execução desde janeiro 
de 2014 a dezembro de 2015 cujo objetivo é contribuir cientificamente, através da 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão, com os grupos sócios produtivos 
trabalhados enquanto “processos de incubação de empreendimentos econômicos 
solidários em comunidade”, nos Municípios de Irauçuba e Santana do Acaraú.
 
 Assim, concordamos com Singer, quando profere que a economia apresenta 
outra proposta de organização, em que a busca de geração de renda seja permeada 
pela solidariedade, autonomia, honestidade, democracia e autogestão. Pretende uma 
sociedade mais igualitária, partindo do princípio da distribuição ao invés da acumu-
lação, da solidariedade ao invés da competição, por meio da associação para 
produzir, comercializar e consumir (SINGER, 2002).

METODOLOGIA

 As atividades realizadas foram desenvolvidas no município de Santana do 
Acaraú, junto ao grupo Associação de Apicultoras e Apicultores de Santana do 
Acaraú – APISAdoçura no período de janeiro de 2014 até a presente data por ocasião 
do Projeto Incubadora IEES-UVA – Ciência, tecnologia e sociedade no semiárido 
financiando pelo MTE/SENAES/CNPq. Tendo por base a metodologia participa-
tiva possibilitando a valorização das falas e as experiências dos participantes do 
grupo. Logo, classificamos a referida pesquisa como qualitativa. Para isso, contamos 
com a concepção teórica de Menga (1986, p. 12) para quem “[...] os estudos qualita-
tivos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, geralmente inacessível 
ao observador externo". 

 Quanto aos objetivos, realizamos uma abordagem qualitativa descritiva 
exploratória. Segundo Gil (2002, p. 41), esse tipo de pesquisa busca “proporcionar 
maior familiaridade com o problema com vista a torná-lo mais explícito e ainda o 
aprimoramento de ideias e intuições”.  No que se refere à pesquisa descritiva, o autor 
coloca que tem “como objetivo primordial a descrição das características de 
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determinada população ou fenômeno”. 

 Visando buscar respostas que pudessem satisfazer os objetivos do trabalho 
aplicamos questionário junto aos participantes da APISAdoçura, complementar-
mente entrevista semiestruturada, na busca de esclarecer questionamentos que não 
ficaram claro com as respostas no questionário. Também, como forma de coleta de 
dados, trabalhamos com a observação participante com o objetivo de “tornar-se parte 
daquele ambiente, pois somente então podem entender as ações daqueles que 
ocupam e produzem culturas” (MINAYO, 1996). 

 É interessante salientar que, aliado às observações, utilizamos o diário de 
campo que, de acordo com Falkembach (1997, p. 57), “constitui-se num instru-
mento de anotações, com espaço suficiente para comentários e reflexões, para uso 
individual do investigador no seu dia-a-dia”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Através da revisão da bibliográfica e com base na pesquisa de campo 
observa-se que a APISAdoçura vem ganhando novos espaços face ao trabalho 
desenvolvido no município. O grupo apresenta ações correlacionadas a Economia 
Solidária, a exemplo da cooperação, viabilidade econômica, autogestão embora não 
tenham propriedade do aspecto conceitual do termo Economia Solidária. 

 A economia solidária desenvolve-se a partir de então e, conforme se buscou 
analisar na comunidade observada, este modelo possibilita a organização de uma 
nova estrutura social. A importância disso se faz notar na ressignificação das relações 
sociais, a partir do período em que o trabalhador tem a possibilidade de adquirir 
novamente a consciência da relevância do seu papel dentro da sociedade.

 Quanto a APISAdoçura, é possível identificar avanços extensivos à comu-
nidade, notadamente quanto à organização, viabilidade econômica, renda familiar, 
valorização e reconhecimento do trabalho de homens e mulheres, e tantos outros 
avanços que se interligam e envolvem-se na produção e comercialização do mel.  

 Considera-se também avanços, a identificação, a aceitação de que é preciso 
enfrentar as fragilidades que se interpõem nesse processo de organização

e afirmação da APISAdoçura. Assim, compreender que é necessário enfrentar 
dificuldades quanto à organização, ausência de participação, sucessão, estiagem e 
outros tantos advindos desse desafio de constituir a APISA.
 
 Embora tenha apresentado avanços, o grupo ainda expõe fragilidades 
principalmente quanto à organização e aspectos burocráticos, a saber: questões 
administrativas, econômicas a respeito de prestação de contas. Processos esses que 
demandam formações permanentes devidas o processo de fragilidade formativa que 
os fazem reféns de burocracias normativas e instrumentais.

CONCLUSÃO

 O Empreendimento Econômico solidário, antes denominado Grupo de 
Mulheres que Colhem Doçura, atual APISAdoçura, nasce em 2004 sem proposta 
definida, despontando como um empreendimento cujo valor maior era a determi-
nação de mulheres em querer ousar num campo aparentemente demarcado e impos-
sível de lidar.  Para essas mulheres, a formação da APISA se justificava como um 
espaço para dialogar sobre a situação do assentamento, de filhos e possibilidade de 
trabalho coletivo que pudesse ajudar no orçamento familiar.

 Também vem se constituindo num grupo que tenta exercitar princípios, a 
exemplo de cooperação, participação e convivência com o meio ambiente, embora 
entendendo-os como complexos e desafiadores, requerendo tempo e maturação dos 
associados.
 
 Esses princípios sugerem refletir sobre o lugar que a economia solidária 
poderá assumir viabilizando um modelo econômico que possibilita a organização de 
uma nova estrutura social. Essa possibilidade permite pensar na ressignificação das 
relações sociais e, por conseguinte em dinâmicas de trabalho em que sujeitos sociais 
participem de forma solidária do processo de produção, comercialização e lucrativi-
dade. 

 Sobre o processo de incubação em comunidade, a IEES-UVA vem desen-
volvendo um importante papel na comunidade considera-se que o trabalho da 
IEES-UVA vem se constituindo num desafio visto que é impossível pensar num 
“tempo de incubação” quando a lógica que “regula” nossas instituições, 
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especialmente quando se tem uma realidade tão particular.    
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RESUMO 

Este trabalho teve como proposta, analisar o problema da oferta e 
distribuição dos produtos da agricultura familiar, provenientes dos assen-
tamentos e pequenos produtores do município de Santana do Acaraú com 
o objetivo de fomentar a comercialização da produção agrícola garantindo 
a disponibilidade de produtos da agricultura familiar, possibilitando o 
desenvolvimento endógeno e a economia solidária. Estabeleceu-se 
também a articulação dos produtores para a oferta de produtos, orientação 
dos cooperados para desenvolver a economia solidária. A partir de uma 
pesquisa ação sobre o MAF & FRIGO – Mercadinho e Frigorífico da Agri-
cultura Familiar, como indutor desse processo, foram desenvolvidas uma 
pesquisa exploratória e um estudo de caso para que se entendesse o ambi-
ente e as questões sociais, ecológicas, culturais e econômicas envolvidas 
no processo. Chegou-se à conclusão de que a economia solidária não se 
estabelece sem a conscientização dos envolvidos da necessidade de se 
modificar hábitos de consumo e da participação.
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INTRODUÇÃO

 Este artigo apresenta considerações preliminares sobre o empreendimento 
econômico solidário Mercadinho e Frigorífico da Agricultura Familiar – MAF & 
FRIGO, do município de Santana do Acaraú-CE, localizado na região norte do 
estado do Ceará, denominado grupo em processo de incubação em comunidade, 
acompanhado pela Pesquisa: “Incubadora IEES-UVA – Ciência, Tecnologia e 
Sociedade no Semiárido – CNPq/UVA. 

 Descreve o processo pelo qual estão sendo desenvolvidas as ações de 
construção da economia solidária em Santana do Acaraú; em seu referencial teórico 
destacam-se as abordagens sobre economia solidária, tecnologia social, desenvolvi-
mento local e outros temas afins. A metodologia e discussão dos resultados estão 
pautadas em uma pesquisa ação desenvolvida durante o processo de implantação do 
MAF & FRIGO, pesquisa de base quantitativa-qualitativa, qualitativa em sua essên-
cia com alguns aspectos quantitativos em seu apêndice, algumas das ações desen-
volvidas buscam orientar a implantação do empreendimento econômico solidário, 
outros resolver problemas durante o processo. Também pode ser definida como uma 
pesquisa exploratório, assumindo a forma de um estudo de caso, nas suas consider-
ações finais analisou-se o aprendizado do processo que estabeleceu e estabelece a 
caminhada rumo a economia solidária. 

 O problema trabalhado remete a melhoria e ampliação do escoamento da 
produção, buscando a valorização dos produtos oriundos da agricultura familiar 
sobre a premissa da economia solidária. A criação do empreendimento de economia 
solidária tem como objetivo fomentar a comercialização da produção agrícola 
garantindo a disponibilidade de produtos da agricultura familiar, possibilitando o 
desenvolvimento endógeno (local) e a economia solidária. Os objetivos específicos 
seriam: articular os produtores para a oferta de produtos da agricultura familiar, 
implantar um ponto de distribuição e venda dos produtos, orientar os cooperados no 
processo de desenvolvimento da economia solidária. 

 Entende-se que no contexto econômico-social, o MAF & FRIGO repre-
senta uma oportunidade de escoamento da produção através de uma logística 
solidária que abrange: cooperados gestores do empreendimento, produtores da 
agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária e pequenos produtores de 
Santana do Acaraú, que darão suporte ao abastecimento de produtos para o MAF & 
FRIGO destinados aos consumidores locais. Apresenta uma ação embasada na 
economia solidária e no desenvolvimento local, fruto de um processo construído 
através do planejamento participativo, desenvolvido com as premissas da 

da economia solidária. A ação foi realizada através da integração: COOPASA 
(cooperados), Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú, representantes da sociedade civil, gover-
nos municipal e estadual e demais instituições parceiras. 

 O projeto de pesquisa e extensão foi realizado pelos docentes e discentes 
que fazem parte ativa da Incubadora de Empreendimentos Econômicos 
Solidários da Universidade Estadual Vale do Acaraú IEES-UVA, que vem 
planejando e desenvolvendo ações e atividades referentes a prática da economia 
solidária no município de Santana do Acaraú.

METODOLOGIA

 A metodologia utilizada tomou como base a realização de oficinas, 
reuniões e ações de pesquisa e extensão com acompanhamento e avaliação 
sistemática através de discussões e posteriormente a realização de estratégias 
traçadas a partir de um planejamento participativo. Foram analisadas as infor-
mações levantadas nestas reuniões e oficinas para posterior tomada de decisão.

 Classifica-se este trabalho, inicialmente, como uma pesquisa ação, 
definida por Thiollent como uma pesquisa social com base empírica que conce-
bida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participa-
tivo. É também uma pesquisa exploratória, conforme Figueiredo (2004, p.103), 
esse tipo de pesquisa geralmente proporciona maior familiaridade com o prob-
lema, tornando-o mais explícito. A pesquisa exploratória tem como objetivo 
principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Sellitz et al. 
(apud GIL, 1991, p.45), ao referir-se a esse tipo de pesquisas afirma que “na 
maioria dos casos são pesquisas que envolvem: levantamento bibliográfico, 
entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão”. 

 Observa-se que embora o planejamento da pesquisa exploratória seja 
bastante flexível, na maioria dos casos pode assumir a forma de pesquisa bibli-
ográfica ou de estudo de caso.

 O método de pesquisa utilizado é quanti-qualitativa, associando à inves-
tigação dos significados das relações humanas à análise estatística, privilegiando 
a melhor compreensão do tema a ser estudado, facilitando desta forma a 
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a interpretação dos dados obtidos. Segundo Polit e Hungler (1995, p.277), a 
abordagem quanti-qualitativa é aquela que “permite a complementação entre 
palavras e números, as duas linguagens fundamentais da comunicação 
humana”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O projeto de pesquisa, conjugado a ações de extensão, foi realizado 
pelos docentes, e discentes e egressos do meio universitário que participam da 
Incubadora IEES-UVA, está de algum tempo já desenvolvendo atividades de 
economia solidária no município de Santana do Acaraú.  
 
 Já de início, houve consenso que a ação, acima referida, não deveria se 
reduzir unicamente a apresentação de dados sobre vendas, faturamento, ganho 
ou perda do MAF & FRIGO, etc., mas, sobretudo, seria um momento ideal para 
estimular revisões de papéis e planejar, se necessário, novas ações para a 
reabertura do empreendimento.

 Observaram-se basicamente três momentos: o primeiro se caracterizou 
pela apresentação do histórico MAF & FRIGO, desde as primeiras reuniões de 
2012 até a sua abertura em 2014 para discutir assuntos tais como o processo de 
abertura e reforma do local a ser instalado o empreendimento, a regularização e 
registro, produtos que seriam vendidos, enfim, diversos assuntos de interesse, 
com quantitativos apresentados em gráficos no apêndice deste Artigo; discussão 
do período em que esteve formalmente aberto e apresentação dos resultados 
auferidos.

Conforme o gráfico 1, constatou-se no período em que o MAF & FRIGO esteve 
aberto, houve vendas em fevereiro (08dd) e março (16dd), correspondendo, em 
dias, a 32% do período e, quanto a faturamento bruto 66,25%; e, quando esteve 
“entreaberto” nos 51 dias de movimentação, que correspondem a 68% do 
período restante, entre abr./14 a jan./15 representou apenas 33,75% do fatura-
mento.
 

Gráfico 1 – Receita Bruta Mensal: fev/14 a 

Fonte: movimentação de vendas do MAF&FRIGO (fev. 2014 a jan. 2015).

Gráfico 2 – Produtos

Fonte: movimentação de vendas do MAF&FRIGO (fev.2014 a jan.2015).

 Conforme o gráfico 2, acima, verificou-se, que durante o tempo de 
movimentação, sobretudo no período inaugural de fevereiro e março de 2014, 
vários produtos foram oferecidos.

 Identifica-se pelos dados sistematizados, que durante os dois meses em 
que o matadouro esteve aberto possibilitando o MAF & FRIGO vender carne de 
gado, a receita foi maior do que o restante dos outros dez meses, demonstrando 
que o impacto nas vendas com o fechamento do matadouro foi determinante, 
isso se se referir somente do ponto de vista econômico-financeiro.

CONCLUSÃO
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 As ações de pesquisa e extensão citadas acima e desenvolvidas pela 
IEES/UVA em parceria com alguns cursos da UVA, refletem o caráter multidis-
ciplinar e institucional da pesquisa. Houve contratempos ocorridos durante o 
processo de incubação, questões relacionadas as forças exógenas advindas da 
gestão pública do Matadouro do Município que ocasionaram sua interdição, o 
período de estiagem que ocasionou a diminuição da oferta de produtos agro-
pecuários, a análise dos gráficos que identificaram questões referentes a 
preponderância da venda da carne de gado no período de funcionamento do 
MAF & FRIGO sobre os demais produtos vendidos.     
                                                                                                                         
 É importante salientar que esses fatos desenvolveram outras habilidades 
aos envolvidos no processo como a tomada de decisão em situações de crise, a 
habilidade na articulação com instituições públicas e privadas para resolução 
dos problemas. Outras questões relacionadas a fatores endógenos como a 
necessidade de maior participação e comprometimento dos cooperados com o 
empreendimento também trouxeram experiências relativas a motivação, 
empoderamento, comprometimento. 

 Observa-se que esses desafios evidenciam, portanto, a inviabilidade de 
se estabelecer um modelo analítico para a economia solidária, baseado no curto 
prazo, tomando como parâmetro um modelo linear de projeto com começo, 
meio, fim bem definidos. Há necessidade de uma visão sistêmica, pois, na reali-
dade deve-se viabilizar mais do que um projeto de extensão e pesquisa, é 
necessário um programa contínuo de mudança de hábitos, vivência, intuição e 
aprendizagem para se estabelecer a longo prazo um processo de educação para 
a economia solidária.
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RESUMO 

O presente trabalho tem como foco a COOPASA – Cooperativa Agro-
pecuária dos Agricultores Familiares de Santana do Acaraú – CE que foi 
escolhido como objeto de estudo por ser um empreendimento econômico 
que se destaca na busca de estratégias de desenvolvimento local. Tem 
como objetivo analisar a COOPASA em sua dimensão social e econômica, 
numa perspectiva solidária e enquanto possibilidades de desenvolvimento 
local e regional. Para embasar nossas análises utilizamos autores como 
Gomes (2003), Lesbaupim (2012), Singer (2004), Abramovay (1999), 
dentre outros. Assumiu-se uma perspectiva dialética e processual, 
optando-se por uma abordagem qualitativa, com observação participante, 
oficinas, rodas de conversas e diário de campo. Como resultados alcança-
dos chamamos a atenção para: as potencialidades econômicas e sociais do 
empreendimento considerando suas possibilidades de expansão 
econômica e social, a necessidade de aprimorar a organização da produção 
e a participação e ainda a importância incondicional do trabalho de incu-
bação no processo de fortalecimento do empreendimento. 

Palavras-chave: Desenvolvimento Local. Participação. Cooperativismo 
Solidário.
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INTRODUÇÃO
 
 O presente trabalho é fruto da Pesquisa INCUBADORA IEES-UVA – 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE NO SEMIÁRIDO. 
MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq N° 89/2013, que nos proporcionou, além de 
outros, a participar de um processo investigativo e formativo, onde caminharam 
juntos pesquisa e extensão. O objeto de estudo e análise é a COOPASA – Coopera-
tiva Agropecuária dos Agricultores Familiares de Santana do Acaraú – CE, situada 
no Município de Santana do Acaraú, região noroeste do Estado do Ceará, 
empreendimento econômico solidário em processo de incubação pela Incubadora 
Universitária da UVA – IEES-UVA, um dos focos da referida pesquisa. 
 
 A relevância do tema se dá principalmente pelo destaque do empreendi-
mento na busca de estratégias de desenvolvimento local, contrariando as condições 
sociais, climáticas, políticas e econômicas às quais tem sido submetido ao longo dos 
últimos anos. Outro ponto relevante do problema é a questão da participação e 
autogestão que tem sido um desafio uma vez que os sujeitos demonstram dificul-
dade de apreensão do processo de utilização dos instrumentais, do fazer cotidiano, de 
se responsabilizar pelo difícil, mas necessário processo que passa pela compreensão 
das estruturas econômicas políticas e sociais, macro e micro, que direcionam a vida 
do empreendimento. Esta dificuldade vai além quando se trata de assimilar questões 
acerca do sentido de cooperativismo, solidariedade, autogestão e afins. 

 Nesse sentido, temos como objetivo analisar a COOPASA, em sua dimen-
são social e econômica, numa perspectiva solidária e enquanto possibilidades de 
desenvolvimento local e regional. Assim, buscamos analisar ainda as percepções 
acerca do sentido de cooperativismo, da autogestão, tentando visualizar os entraves 
que se interpõem e que limitam essa compreensão. Para nos embasar em nossas 
análises buscamos dialogar com diversos autores de acordo com as categorias de 
estudo. Sobre desenvolvimento, abordamos estudos de Lesbaupim (2012) que trata 
de desenvolvimento não como sinônimo de crescimento econômico, mas como 
garantia de qualidade de vida para as pessoas a partir do desenvolvimento de suas 
potencialidades. Singer (2004), que apresenta dois modelos de desenvolvimento, o 
capitalista e o solidário, onde o primeiro é realizado sobre a égide do grande capital e 
o segundo por comunidades, guiados pelos valores de cooperação. Utilizamos 
também Abramovay (1999) que traz uma discussão sobre desenvolvimento, o
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desenvolvimento rural que segundo ele passa pela mobilização das forças locais em 
potencial. 

 Sobre participação, Sánchez (2004) traz uma discussão sobre participação 
cidadã que é um direito, mas, que segundo ele é opcional e, ao citar Pindado (2000), 
ressalta que junto ao termo participação existe um algo a mais de envolvimento, de 
vontade”. Gonh (2004) fala sobre essa desmotivação para a participação que 
segundo ela decorre de uma ausência de cultura de participar e de falta de vontade 
política para estimular esta participação e Gandin (2001) que fala da participação 
como uma possibilidade de distribuição de poder, que ainda precisa ser discutida e 
compreendida. Para discutir sobre cooperativismo solidário, Singer (2004) mais 
uma vez nos auxilia falando sobre o nascimento da Economia Solidária. Hech 
(2010) fala do cooperatismo numa perspectiva solidária e de transformação e Dama-
sceno (1993) discute sobre as dificuldades do processo de construção do sujeito 
coletivo.

METODOLOGIA 

 Compreendendo que a realidade não é estática e que se modifica nas 
relações cotidianas dos sujeitos, na interação com outros, assumiu-se uma perspec-
tiva dialética e processual, considerando assim a impossibilidade de definir pontos de 
partida ou de chegada e que nenhum estudo, por mais amplo que se proponha, possi-
bilita a resolução definitiva de um problema (GOLDMAN, 1979). Para atingir os 
objetivos da pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, valorizada pelo 
envolvimento com a realidade do grupo por tempo prolongado e considerando a 
participação constante em reuniões, encontros, o trabalho cotidiano de incubação 
com o grupo a investigar. 

 Dentro de uma perspectiva processual, a abordagem permitiu, além de uma 
compreensão bastante profunda da situação investigada, efetuar alterações que 
foram se fazendo necessárias durante o processo investigativo, nas conversas com os 
diretores e, sobretudo nas observações realizadas no espaço de convivência do 
grupo. Utilizamos a observação participante como forma de perceber entre as ações 
e as falas, as sensações dos sujeitos, as relações entre eles e uma série de detalhes que 
não é possível captar em outros locais; realizamos análise de documentos importante 
para a compreensão do processo histórico do grupo e participamos de várias

reuniões e rodas de conversas. As oficinas realizadas com o grupo nos proporcion-
aram discutir sobre as categorias sugeridas, através do diálogo e da análise de 
discussões recorrentes no cotidiano pudemos nos apropriar mais a fundo do processo 
de construção e formação desses sujeitos. Como forma de registro dos dados 
também utilizamos câmera fotográfica, bem como o diário de campo, considerado 
uma importante ferramenta de registro de informações já que é aqui onde o pesquisa-
dor registra suas percepções, sensações e até ideias que surgirem acerca da situação 
investigada e que podem surgir a qualquer momento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Do ponto de vista de uma discussão sobre desenvolvimento local, constata-
mos as potencialidades econômicas e sociais do empreendimento em estudo, de 
acordo com o que falam os cooperados de que a COOPASA é “organização para 
promover o desenvolvimento e comércio justo”, pois, em meio a tantos desencon-
tros “a cooperativa é algo que ainda funciona no Município”, e dizem que “é a 
maneira de garantia maior por que compra em maior quantidade, é um caminho 
mais viável”. Essas constatações vão de encontro ao que falam Lesbaupin (2012, p. 
39) quando diz que “desenvolvimento é desdobrar as potencialidades existentes nas 
pessoas” e Singer (2004) quando discorre sobre um desenvolvimento que “é guiado 
pelos valores da cooperação e ajuda mútua entre pessoas” e ainda Abramovay 
(1999) quando aponta para a necessidade de articulação das forças locais para que o 
desenvolvimento se concretize. 

 Contatamos, ainda, que a participação é um desafio não a ser superado, mas 
transformado em possibilidades do ponto de vista autogestionário e solidário, pois de 
acordo com o que coloca Sánchez (2004) ela é um direito, mas precisa ser desejada 
e compreendida, (GANDIN, 2001). Assim ressaltamos a necessidade de uma 
discussão mais aprofundada sobre os conflitos e desafios do processo de construção 
da participação coletiva. No que diz respeito a Cooperativismo solidário destacamos 
a ainda frágil compreensão dos cooperados sobre essa categoria apesar das muitas 
formações que vêm participando. Constata-se que isto é dificultado pela ausência de 
uma cultura de participação da qual fala Gonh (2004), o que tem retardado os proces-
sos de autogestão no empreendimento. Nesse sentido, questiona-se quais estratégias 
serão necessárias para enfrentar o desafio de incutir o conhecimento sobre o coopera-
tivismo solidário no dia a dia dos sujeitos? E quais as possibilidades de expansão
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desse modo de fazer economia no território? 

CONCLUSÃO

 Não tendo intenção de apresentar conclusões, visto que este é um processo 
em construção, apresentamos algumas considerações acerca das análises realizadas 
e discutidas no corpo deste trabalho. Na discussão sobre desenvolvimento local, 
chamamos a atenção para as potencialidades econômicas e sociais do empreendi-
mento em estudo, que se destaca apesar das limitações locais, potencialidades estas 
que se revelam nas possibilidades de ampliação da capacidade produtiva e nos 
desafios enfrentados cotidianamente. Dentre os muitos desafios enfrentados pelo 
grupo, destacamos a organização da produção, dificultada principalmente pelas 
limitações locais como a estiagem e a ineficácia da máquina pública, esta última 
sendo driblada pela ação da Incubadora Universitária – IEES-UVA que vem abrindo 
espaço para a participação da IEES-UVA e dos grupos incubados na reorganização 
da municipalidade. A participação que urge por discussões mais aprofundadas sobre 
a construção do sujeito coletivo e do processo de construção da participação. 

 Destacamos também a ainda frágil compreensão dos cooperados sobre 
cooperativismo solidário e temáticas afins. Essas discussões apontam para novos 
questionamentos, a saber: quais os principais desafios da formação cotidiana dos 
EES's? Considerando os avanços da tecnologia, a mobilidade cada vez mais fluente 
entre rural e urbano, quais os desafios atuais dos empreendimentos?
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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência da Incubadora 
Tecnológica de Economia Solidária (INTESOL) no emprego da moeda 
social e sua importância nas rodas de cultura e comercialização. A moeda 
SOL utilizada pela Rede Produtiva de Arte, Cultura, Artesanato e Agri-
cultura Familiar da INTESOL, foi criada no intuito de facilitar as práticas 
das finanças solidárias e disseminar aprendizados que valorizem o ser 
humano, dando-lhe oportunidade de debater a economia solidária por 
meio do consumo local. O SOL é uma moeda simbólica, adotada pelos 
empreendimentos utilizados para o acesso nas rodas de cultura e comer-
cialização e clubes de troca, que são espaços de facilitação de transações 
financeiras que buscam valorizar a expressão humana e suas atitudes 
conscientes sobre a possibilidade de melhorar de vida a partir das ações de 
suas próprias forças. A metodologia utilizada para a elaboração deste 
trabalho foram análises bibliográficas, considerando livros e artigos 
científicos, bem como estudos de casos que tratam da mesma temática e a 
própria experiência vivenciada dentro da incubadora.
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INTRODUÇÃO

 A moeda social é uma moeda simbólica, criada e adotada pelos 
empreendimentos nas relações de trocas e acesso a mercado. Esta apre-
senta uma variedade de formas de expressão, dependendo, em grande 
medida, dos aspectos sociais e culturais, nos quais possui diversas denomi-
nações como: circulante local, moeda paralela ou moeda social 
(CONFERÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO, 2011). A utilização deste 
instrumento apresenta-se da seguinte forma: os moradores locais trocam o 
real pela moeda social no banco comunitário, e utilizam nos negócios 
realizados pelo comércio local, fazendo a moeda circular apenas naquele 
mercado, havendo a valorização do mesmo. Essa prática tem dado uma 
alavancada na economia das comunidades locais promovendo a criação de 
atividades que geram trabalho e desenvolvimento humano (FREIRE, 
2011). 

 Sabe-se que o grande objetivo da moeda social é contribuir com o 
desenvolvimento da sociedade, aplicando valores aos seres humanos. Para 
Oliveira (2012), o fundamento lógico é que a introdução de moedas sociais 
em âmbito local, restritas e com objetivos específicos formulados por seus 
participantes, deixa implícitos os impactos econômicos positivos, como o 
aumento do poder de compra e a inclusão de indivíduos excluídos do 
processo econômico via concessão de microempréstimos de caráter produ-
tivo ou mesmo para consumo.

 Existem várias modalidades de moedas que são incluídas na lógica 
da finalidade econômica. Para Freire (2011), a moeda social está alocada 
na lógica cidadã. A lógica cidadã refere-se às moedas que são emitidas por 
associações formais ou não formais de base comunitária territorial, repre-
sentativas dos interesses de comunidades locais ou setoriais e, em casos 
raros, por bancos cooperativos com fins solidários, de estreitamento de 
laços sociais e de desenvolvimento econômico local solidário. 

 Para Galger (2003), a economia solidária não reproduz em seu 
interior as relações capitalistas, pois as substitui por outras, mas tampouco 
elimina ou ameaça a reprodução da forma tipicamente capitalista. Diante 
disto, fica claro que a utilização das moedas sociais perpetua-se como uma 
forma de garantir a geração de conhecimentos que representem o modo de 
vida de um povo ou de uma sociedade, garantindo o seu desenvolvimento 
e ampliando suas escolhas para que tenham capacidade e oportunidade 
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de ser aquilo que desejam ser. A economia solidária vem construindo 
novas relações baseadas em respeito e valorização do ser humano, pois 
trabalha na perspectiva da autogestão, visando à transformação para uma 
sociedade mais justa, onde o mais importante é o indivíduo, deixando de 
lado o regime capitalista que importa-se apenas com o lucro e a ganância, 
colocando as pessoas como mercadorias sem se importar com os valores 
que cada ser humano traz em sua essência.
 
METODOLOGIA

 A Incubadora Tecnológica de Economia Solidária (INTESOL) tem 
buscado através de sua moeda social, denominada SOL, colaborar para a 
promoção da inclusão financeira igualitária, fazendo-a circular nas rodas 
de cultura e comercialização, organizadas pela própria incubadora, 
contribuindo com a ampliação da economia solidária no Território do 
Maciço de Baturité por meio da elevação da comercialização de produtos 
provenientes desta economia, buscando assim, a disseminação de uma 
cultura de consumo ético e sustentável. 

 A utilização da moeda SOL se dá por meio da seguinte metodolo-
gia: nos momentos em que estiverem acontecendo as rodas de cultura e 
comercialização, os produtores estarão com seus produtos disponíveis, 
porém, só poderão circular no mercado mediante o recebimento da moeda 
social SOL, com isso, torna-se necessário que os consumidores sejam 
orientados pelos produtores a trocarem a moeda válida em território 
nacional, R$ (real), pela moeda SOL, válida naquele local, no valor e 
quantidade que estejam interessados em consumir. Para que esta troca 
ocorra sem problemas e de forma rápida, sem prejudicar os produtores 
nem aos consumidores, ficam duas pessoas responsáveis pelo “banco” 
administrando as transações financeiras realizadas no momento da comer-
cialização. Vale ressaltar que todo recurso trocado é anotado e deverá 
constar nas planilhas de controle. Para a realização do controle da 
transação da moeda são utilizados os seguintes instrumentos: uma planilha 
para a troca de moeda pelos consumidores, outra para a troca de moedas 
pelos produtores, e uma planilha global, contendo o valor recebido 
(ENTRADA), para ao final da transação financeira ser realizado o fluxo de 
caixa. Ao final de cada roda de cultura e comercialização, as pessoas 
responsáveis pelo banco, realizam a prestação de contas e socializam as 
facilidades e dificuldades na gestão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A moeda social SOL foi lançada no dia vinte e dois de outubro de 
2014 (22/10/2014), quando a INTESOL realizou seu I Clube de Trocas, 
com atividades voltadas para a promoção da economia solidária dentro da 
universidade, com a realização de uma roda de cultura e comercialização 
de produtos agroecológicos da agricultura familiar e artesanatos fabrica-
dos pelos empreendedores incubados pela INTESOL. Para a compra 
destes materiais, os interessados utilizaram a moeda SOL, que tem a 
mesma equivalência do Real (R$).

 A moeda social SOL foi customizada em um papel especial liso, 
com cores representando os países parceiros da UNILAB, contendo um 
símbolo africano que representa uma ferramenta utilizada por antigos 
guerreiros, que significa força, luta, batalha, conquista e ainda, defesa. A 
INTESOL iniciou com a circulação de 10.000,00 (dez mil sóis), diversifi-
cando os valores da moeda social em: 500 moedas de 1 Sol, totalizando 
500 Sóis (quinhentos sóis); 500 moedas de 2 Sóis, totalizando 1.000 Sóis 
(mil sóis); 300 moedas de 5 Sóis, totalizando 1.500 Sóis (mil e quinhentos 
sóis); 300 moedas de 10 Sóis, totalizando 3.000 Sóis (três mil sóis); 200 
moedas de 20 Sóis, totalizando 4.000 Sóis (quatro mil sóis). Ainda com o 
objetivo de disseminar a utilização da moeda nas rodas de cultura e comer-
cialização, foram distribuídas moedas promocionais dentro da própria 
universidade para servidores e professores.

 Desde então, a moeda social SOL passou a ser utilizada em todas 
as rodas de cultura e comercialização promovidas pela INTESOL. Essas 
ações são de fundamental importância na garantia que a renda circule 
somente naquele local. O Sol é considerado um instrumento que fomenta 
o desenvolvimento por ser de uso local, beneficiando os grupos que 
participam da rede produtiva, pois a sua movimentação favorece o 
remanejamento dos recursos dentro da própria roda de cultura e comer-
cialização na qual estão inseridos.

CONCLUSÃO

 Diante do que foi exposto, pode-se concluir que a moeda social da 
INTESOL tem sido uma estratégia que tem proporcionado resultados posi-
tivos, pois tem facilitado às relações de troca e garantido que os recursos 
financeiros ali gerados fiquem no próprio local, cooperando assim para a
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a criação de um fundo solidário dos grupos incubados, que colaborará para 
o seu próprio desenvolvimento. Esses fundos solidários não são simples-
mente instrumentos financeiros, mas sim uma forma de envolver, além de 
recursos, o ato de cooperar e a importância de trabalhar coletivamente 
tomando as decisões de forma conjunta, de tal maneira que todos venham 
a ser beneficiados.

 Com base no exposto, conclui-se que é de grande valia o trabalho 
que vem sendo realizado pela incubadora na perspectiva da economia 
solidária; pois tem estimulado a inovação nas práticas de produção, com-
ercialização e finanças, partindo do pressuposto da valorização da 
autogestão, cooperação, equidade e desenvolvimento local/social, 
buscando sempre satisfazer as necessidades das pessoas e promovendo o 
equilíbrio entre as partes desiguais. 

REFERÊNCIAS

CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO, 2011, Brasília. Inclusão 
Financeira a Partir de Moedas Locais: Um Estudo Exploratório do 
Banco Palmas, Fortaleza – CE. Brasília: IPEA, 2011. 17 p.

FREIRE, M. V. Moedas sociais: contributo em prol de um marco legal e 
regulatório para as moedas sociais circulantes locais no Brasil. 2011. 374 
f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 
2011.
OLIVEIRA, M. P. de. Moedas Sociais Como mais um Instrumento 
para Potencializar o Desenvolvimento da Economia Local. 2012. 62 f. 
Tese (Doutorado) - Curso de Economia, Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2012.

GAIGER, L. I. G. A Economia Solidária Diante do Modo de Produção 
Capitalista. Salvador, 2003. 31 p.

RESUMO 

O Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social (GADS), vinculado a 
Coordenadoria de Extensão, da Faculdade Luciano Feijão, em consonân-
cia com os fundamentos da Economia Solidária, tem como objetivo 
contribuir para a integração social de trabalhadores excluídos, na cidade 
de Sobral-CE, articulando princípios e valores que permitam ao cidadão 
autonomia e participação efetiva em matéria econômica, garantindo a sua 
sobrevivência. Trata-se de uma pesquisa aplicada e descritiva, de natureza 
qualitativa, com revisão bibliográfica e observação de campo. Investigou-
se informações referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015, incluindo o 
acompanhamento por um período de 18 meses. Verificou-se a compro-
vação da relevância do tema e a necessidade de maiores estudos e dedi-
cação empírica, considerando que o conhecimento das habilidades e 
dificuldades do grupo, auxilia na busca de alternativas para minimizar os 
problemas sociais. Conclui-se que foram ampliadas as noções de possibili-
dades e significados do trabalho em cooperação, como atividade terapêu-
tica e um meio para a inserção social.
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INTRODUÇÃO

 As profundas desigualdades sociais e econômicas são um traço forte da 
sociedade brasileira e sempre foram um desafio para o governo. Existe a necessidade 
de implementação de ações precisas e efetivas por meio de políticas que busquem 
reverter esses indicadores sociais, promovendo o resgate de algumas pessoas que se 
encontram à margem da nossa sociedade. Contudo, a sociedade civil também pode 
colaborar, conquistando a confiança da comunidade e atuando de forma a minimizar 
diferenças de oportunidade, diminuindo as desigualdades sociais. 

 A reestruturação produtiva e a globalização, ocorridas nas últimas décadas, 
provocaram a exclusão de alguns trabalhadores do mercado, dando início a um novo 
movimento, com iniciativas voltadas para a Economia Solidária, onde a exploração, 
dá vez a participação e cooperação para a reinserção de trabalhadores, estimulando-
os a organizarem-se de forma autônoma, visando a geração de emprego e renda. 
Além disso, Fisher e Melo (2006) argumentam que as novas configurações territo-
riais presentes nas estratégias de desenvolvimento agregam Estado, formas organi-
zadas da sociedade civil e organizações empresariais, atuando em recortes territoriais 
de escala variada.

 O Projeto do Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Social (GADS) foi 
criado em 2014, na Faculdade Luciano Feijão, como uma atividade de extensão, 
oferecendo aos estudantes do curso de Administração a oportunidade de inserção em 
ambientes socioeconômicos e culturais, diferentes de seus cotidianos, complemen-
tando a formação acadêmica e o crescimento pessoal. Diante deste cenário, a questão 
colocada especialmente para as Instituições de Ensino Superior é: que lógicas orien-
tam as condutas organizacionais em matéria de Economia Solidária? Em 2014, o 
GADS apoiado nos conceitos e experiências de Economia Solidária, buscou formas 
de vivenciar práticas, com suporte teórico para a formação de modelos de organi-
zação do trabalho, disseminando o cooperativismo para a concretização de formas 
sustentáveis de geração de renda. 

 No âmbito do Projeto GADS, as ações orientaram-se para trabalhadores 
sem qualificação, pessoas em sofrimentos decorrentes do uso de álcool, drogas ou 
depressão, desempregados, e pessoas que desenvolvessem atividades na informali-
dade, privilegiando os setores marginalizados no mercado de trabalho. Nesse 
sentido, atenderia as demandas oriundas do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), das associações de bairros, 
das igrejas e sindicatos, em Sobral, no Estado do Ceará. 

 Definiu-se como objetivo geral: contribuir para a integração social de trabal-
hadores excluídos, articulando princípios e valores que permitam ao cidadão autono-
mia e participação efetiva em matéria econômica, garantindo a sua sobrevivência. 
Os objetivos específicos consistiram-se em: 1) privilegiar a cultura, o artesanato 
local, utilizando as características econômicas, sociais e culturais da região para a 
formação e inserção do trabalhador em atividades rentáveis, reduzindo a condição de 
pobreza; 2) fornecer capacitação técnica por meio de treinamentos e palestras para a 
implantação de gerenciamento de cooperativas e uma rede de serviços de assistência 
técnica; 3) Instigar nos envolvidos uma reflexão sobre os serviços comunitários, 
responsabilidade social e o papel de cada indivíduo nesse contexto. A revisão da 
literatura incluiu tópicos referentes ao conceito de economia solidária e organização 
da economia social (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; PIMENTEL; PIMENTEL; 
SINGER, 2002; TRIVIÑOS, 1987).

METODOLOGIA

 Martins e Theóphilo (2007, p. 37) consideram que “ a ciência busca captar a 
realidade; a metodologia trata de como isso pode ser alcançado”. Quanto à abord-
agem, trata-se de uma pesquisa qualitativa no que diz respeito a conhecer “que” 
lógicas orientam as condutas organizacionais em matéria de Economia Solidária; 
para realizar o monitoramento dos treinamentos, do comportamento dos trabal-
hadores, bem como sua evolução. Há uma concentração maior em compreender o 
fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, consid-
erando o significado que os indivíduos dão as coisas e à sua vida (GODOY, 1995).
 
 Quanto à natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada, por tratar de 
interesses locais, gerando conhecimentos para aplicações práticas, voltadas à solução 
de problemas específicos – envolve verdades e interesses locais (GERHARDT; 
SILVERIA, 2009). 

 Quanto aos objetivos, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva a 
medida em que pretende descrever os fatos e fenômenos da realidade de um grupo 
(TRIVIÑOS, 1987). 

 O estudo adotou os seguintes procedimentos metodológicos: a) pesquisa 
bibliográfica, propiciando fundamentação teórica sobre os temas economia 
solidárias e organização da economia social; b) capacitação dos estudantes por meio 
de aulas presenciais, expositivas teórica-conceituais sobre as temáticas propostas, 
elaboração do material de apoio às palestras; c) visita a instituição beneficiada para as 
observações prévias; d) realização de diagnósticos da instituição, envolvendo as
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equipes, de Recursos Humanos, Finanças, Produção e Marketing; d) efetivação da 
pesquisa para conhecer sobre custos, colaboradores, produtos e concorrência; e) 
realização das oficinas sobre vendas e marketing dos produtos; organização de baza-
res e rodas de conversas com intuito de conhecer as experiências anteriores ao 
projeto. f) avaliação participativa com os integrantes e parceiros do GADS. Ao longo 
do projeto realizou-se o monitoramento, como meio de verificação das ações já 
desenvolvidas e em curso, permitindo o replanejamento quando necessário; g) 
construção do relatório final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O grupo escolhido foi a oficina de costura da Rede de Saúde Mental, que 
recebe pacientes e parentes de pacientes oriundos do CAPS de Sobral-CE, com o 
intuito de auxiliar a recuperação e reinserção social daqueles que receberem o 
encaminhamento às atividades terapêuticas. O ateliê funciona em uma sala, dentro 
das dependências do Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes – 
Instituto ECOA -, que apoia a pesquisa, inovação, criação, produção, difusão, 
formação, capacitação, consumo e registro dos bens culturais. A responsável pelo 
ateliê é ex-paciente do CAPS, diagnosticada com depressão e, depois de tratada, 
tornou-se instrutora para recepcionar, ensinar e motivar outros pacientes. 

 Os resultados evidenciaram que a pouca demanda oriunda do CAPS, deixa-
vam o local e as máquinas ociosas, sendo passível de ser ocupado por outras pessoas, 
também marginalizadas e excluídas do mercado de trabalho. Assim, a Associação 
Comunitária e a Paróquia do Bairro do Sumaré tornaram-se parceiras do GADS, 
conduzindo pessoas para que tivessem a oportunidade de ofício/qualificação e 
fossem reinseridas no mercado de trabalho, com a perspectiva de formar uma 
associação para geração de renda. Foram capacitadas nos últimos 18 meses, 30 
pessoas, nas áreas de empreendedorismo, negociação, cálculo de custos e preço dos 
produtos. A falta de comprometimento na gerência da produtividade, fluxo de caixa, 
custos e prazos foi minimizada com a elaboração de tabelas para acompanhamento 
diário de produtividade, elaboração do fluxo de caixa, de recebimento e entrega de 
encomendas. Esse acompanhamento, evitou erros e desperdícios, permitindo a 
conscientização financeira, conhecer o perfil e produtividade de cada costureira. 
Maior controle sobre a qualidade do produto influenciando o aumento das encomen-
das e serviços de consertos. Criou-se uma logomarca e uma página na rede social 
FACEBOOK, Artesanato Sobral. Acrescente-se ainda, a pouca instrução dos partici-
pantes do grupo como fator limitador a aprendizagem.

CONCLUSÃO

 Potencializar o aprendizado de estudantes e professores sobre a formação de 
modelos de organização de trabalho, com a disseminação do cooperativismo para 
concretização de formas sustentáveis de geração de renda, utilizando os conceitos e 
as experiências da Economia Solidária é o principal desafio do GADS. Teorica-
mente avançou-se na compreensão da economia solidária, provocando uma reflexão 
crítica sobre as possibilidades e limites dos empreendimentos solidários, influen-
ciado no modo como os estudantes interpretam o que veem, escrevem relatórios e 
fazem sugestões.

 Existe uma dissonância entre os discursos e a prática de alguns atores, que 
deveriam dar suporte ao grupo e assisti-lo no desenvolvimento de suas ações. Eles 
carecem de ser movidos por uma visão mais humanista, de resgate da dignidade 
humana, do respeito próprio e da cidadania de homens e mulheres, como esclarece 
Singer (2002). No decorrer do projeto o grupo revelou-se mais confiante, demon-
strando uma maior autonomia do que o normal, resultando em um melhor desem-
penho. 

 O incentivo ao diálogo entre os membros do grupo, tornando mais partici-
pativo os processos de planejamento, de decisão e avaliação de práticas. Com isso, 
ampliaram-se as noções de possibilidades e significados do trabalho em cooperação, 
como atividade terapêutica e como meio para a inserção social.
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RESUMO 

A juventude rural vive atualmente um dilema entre a permanência no 
campo e a busca por melhores oportunidades de emprego na cidade. 
Pensando nisso a Intesol/Unilab em parceria com a UFC, vem atuando na 
comunidade Lagoa de São João localizada no município de Aracoiaba, 
Ceará com o projeto “Começando Certo” cujo foco principal é o compar-
tilhamento e troca de conhecimentos entre 40 jovens envolvidos que serão 
utilizadas como subsídio informacional para o desenvolvimento de uma 
cultura agrícola sustentável que favoreça a permanência destes no campo. 
Teve como resultado a participação dos jovens da comunidade rural em 
eventos de cunho político e social, participaram também da primeira ação 
do projeto que visava o conhecimento das características da sociedade em 
que se encontram. Sendo assim o projeto visa transformá-los em atores 
sociais que possam permanecer em sua localidade atuando como agentes 
de desenvolvimento da mesma por meio da prática de uma agricultura 
sustentável.
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INTRODUÇÃO

 Há atualmente uma grande necessidade de mudanças que envolvem as 
questões estruturais voltadas ao jovem do campo no sentido de facilitar o acesso 
dos mesmos às políticas públicas, possibilitando a permanência destes no campo 
(DIAS, 2006). Dentro deste contexto, a Incubadora Tecnológica de Economia 
Solidária (Intesol) tem-se caracterizado como um importante instrumento de 
inclusão produtiva da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab)
.
 A Incubação com grupos de jovens rurais se deveu no momento de sua 
implantação quando um grupo de jovens da comunidade Lagoa do São João, 
atuantes no beneficiamento do caju, especificamente, na fabricação da cajuína, 
procurou apoio da Intesol no que se refere à gestão e organização do empreendi-
mento para acesso à mercado. O apoio perdurou, no ano de 2014, unicamente 
com os ínfimos recursos aportados para a implantação da incubadora o que 
dificultou que as mudanças necessárias acontecessem ao grupo produtivo. Foi 
identificada a necessidade de inserção de novas parcerias para agregar valor e 
alavancar o desenvolvimento da capacidade empreendedora desses jovens para 
garantir que os mesmos percebessem a importância de sua permanência no 
local. Desse resultado, a Intesol começa a repensar sua intervenção, identifi-
cando a necessidade de desenvolver programas, projetos e ações envolvendo 
novas parcerias, como é o caso do Projeto Começando Certo: comunidade e 
universidade de “mãos dadas” aperfeiçoando o conhecimento de jovens rurais 
para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e economicamente 
viável no semiárido nordestino, realizado em parceria com a Universidade 
Federal do Ceará (UFC) e que veio a responder as necessidades sentidas pelos 
jovens produtores da cajuína na comunidade Lagoa do São João.

 Além do objetivo de empreender a produção da cajuína, os 40 jovens 
beneficiados hoje participam de processos de aprendizagens relacionados ao 
desenvolvimento de uma agricultura sustentável, a capacitação e formação, bem 
como a validação e disponibilização de tecnologias apropriadas ao desenvolvi-
mento econômico e social da comunidade.

 A integração da parceria da UFC veio qualificar a intervenção com a 
juventude rural apoiada pela Intesol e ainda responder às demandas que antes o 
processo de incubação não dava conta. O projeto vem ajudando a manter 40 
jovens bolsistas, sendo 20 do ensino médio concluído e 20 em conclusão e ainda 
a adesão voluntaria de 04 jovens, totalizando 44 jovens rurais envolvidos.

METODOLOGIA

        A incubação dos jovens foi iniciada no início de 2014, ano em que a 
Associação para o Desenvolvimento Comunitário da Lagoa do São João 
(ADCLSJ) buscou a parceria da INTESOL que, seguida a solicitação, realizou 
visitas e conversas com a associação para identificação da demanda. 

 Posterior aos passos anteriormente dados, foi utilizado, como em todos 
os grupos da INTESOL, um instrumental de coleta de informações mapeando a 
situação local, enfatizando a juventude rural. A realidade local em relação à 
problemática da não ocupação e não permanência do jovem no campo foi identi-
ficada, evidenciando o apoio e a necessidade de parceria.

 Em janeiro de 2015, deu-se início às ações do projeto Começando Certo 
agregando novas atividades à juventude em processo de incubação desde 2014. 
Inicialmente, foi realizado o recadastramento dos jovens, mapeando o perfil de 
cada um. Respondendo uma das etapas contempladas no projeto, foi realizado 
02 oficinas, sendo uma sobre nivelamento conceitual e outra sobre empodera-
mento e juventude rural; uma oficina sobre a inserção do jovem no poder local e 
outra sobre a metodologia de autodiagnóstico enfocando o papel a ser desem-
penhado pelo jovem na coleta das informações locais e na identificação das 
potencialidades, fortaleza e fraquezas da comunidade.

 A produção da cajuína ficou definida para ser debatida somente no 
período sazonal da produção do caju, ou seja, entre os meses de julho a novem-
bro. Além da inserção da juventude no autodiagnóstico, os jovens são levados a 
participarem de eventos, intercâmbios de experiências e oficinas relacionadas 
com a proposta de incubação. A produção da Cajuína está comprometida diante 
do período de seca que o maciço de Baturité e, consequentemente a comunidade 
Lagoa do São João vem enfrentando.

 O projeto Começando Certo está metodologicamente dividido em cinco 
etapas: autodiagnóstico, onde se realizou o levantamento situacional da locali-
dade onde estão inseridos os jovens; produção de compostos orgânicos, onde se 
trabalhará o uso de resíduos orgânicos para composição de compostos, visando 
sua utilização e aplicação nas hortas cultivadas pelos jovens; produção de hortal-
iças, cujo objetivo é  levar os jovens a desenvolverem a produção de hortas na 
comunidade e orientá-los sobre sua manutenção contínua; produção de culturas 
alimentícias e oleaginosas em sistemas orgânicos de cultivo junto com os jovens 
e o  desenvolvimento de pesquisa participativa objetivando aumentar a 
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compreensão dos jovens e da comunidade sobre as informações locais. O 
projeto prevê ainda a publicação de livros, cartilhas e materiais pedagógicos que 
auxiliaram os jovens e bolsistas na interação com a aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A INTESOL ao incubar o projeto da cajuína, desenvolvido pela a Asso-
ciação do desenvolvimento comunitário de Lagoa de São João, realizou ativi-
dades, com a participação da juventude local, tais como: encontros comunitários 
e setoriais, cursos de incentivo de acesso a políticas públicas de convivência no 
semiárido e apoio a agricultura familiar, intercâmbios de convivência, capaci-
tação de membros da região para atender as necessidades da comunidade. A 
troca de experiências, é uma das principais fontes de inspiração e obtenção de 
conhecimento, que possibilita valor adicionado aos negócios e enriquecimento 
profissional, acadêmico e empresarial (SERRENTINO, 2015).
 
 Para a implantação do “Começando certo...”, foram selecionados 40 
jovens da comunidade, o projeto atinge a capacidade de ação em 200 pessoas 
nas quais se beneficiam de forma direta, e aproximadamente 150 pessoas 
beneficiadas indiretamente.

 O projeto em questão é constituído por ações que se complementam, em 
sua totalidade são cinco etapas, e tem contado com a participação de 40 jovens 
que participam mais ativamente das atividades do projeto.

 Além disso, houve a participação dos mesmos nas conferencias da 
Juventude que aconteceram nas cidades do Maciço de Baturité, também 
estiveram em uma Oficina de Formação de Agentes de Desenvolvimento 
Comunitário (ADC) que aconteceu na Obra Kolping, e uma troca de experiên-
cias no Núcleo de Estudos em Olericultura do Nordeste (NEON), na UFC, sobre 
a produção de compostos, implantação de hortas comunitárias onde os jovens 
receberam um livro, elaborado pelo coordenador do projeto, que serviu como 
referencial teórico.

Atualmente, a primeira etapa do projeto entra em conclusão, esse ciclo com-
preende no autodiagnóstico da comunidade. Essa fase ocorreu mediante a 
aplicação de questionário preparado por toda a equipe de trabalho e aplicado 
pelos jovens do projeto, levando os mesmos a assumirem o papel de agentes 
atuantes dentro da comunidade.  

CONCLUSÃO

 A partir do observado, é possível perceber a importância da Universi-
dade incentivando e fortalecendo a permanência do jovem no campo, a 
INTESOL, por meio dos projetos da incubação e Começando Certo, oferece a 
oportunidade dos alunos desenvolverem o interesse por questões relativas a 
economia solidária e ao campo, utilizando técnicas de cultivos agroecológicos, 
visando também, preservar a cultura local (produção de cajuína) sem a necessi-
dade de buscar fora da comunidade outras formas de se estabelecer profissional-
mente, garantindo trabalho e renda promovendo a preservação ambiental. Sendo 
assim, a expectativa é que essa juventude aumente a produção agrícola da região 
gerando renda e evitando o êxodo rural. 

REFERÊNCIAS 

DIAS, M. M. Glossário De Termos Utilizados Em Desenvolvimento Rural. 
2ª ed. Rio de Janeiro: Instituto Souza Cruz, 2006.

SERRENTINO, A. Troca de Experiências. Disponível em: 
<http://onegociodovarejo.com.br/colaboradores/>.

AGRADECIMENTOS

 Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, por possibili-
tar a realização do projeto na Comunidade Lagoa do São João e financiar as 
bolsas, aos jovens e famílias envolvidos no projeto e aos professores da UFC 
Marcelo Almeida, Julius Blum, Alexandre Oliveira, Raul Shiso Toma e Julio 
Cesar do Vale e a Professora Clébia Freitas da UNILAB.

313 314



RESUMO 

O artesanato tem se desenvolvido como uma atividade secundária no meio 
rural. Nesse contexto, a pluriatividade é importante, pois contribui para a 
permanência de trabalhadores e, principalmente, de trabalhadoras rurais 
no seio de suas famílias. Este trabalho tem como objetivo investigar como 
o artesanato tem contribuído para complementar a renda na agricultura 
familiar e como vem se destacando economicamente com percentual 
representativo nos índices econômicos do país. Os dados coletados na 
pesquisa mostram que a maioria dos grupos da Rede Produtiva de Arte, 
Cultura, Artesanato e Agricultura Familiar da Intesol que trabalham o 
artesanato, o fazem ou porque não tiveram sucesso na agricultura ou 
porque precisam complementar a renda vinda da agricultura. A pluriativi-
dade torna-se importante diante do aumento da preocupação mundial com 
questões relacionadas ao meio ambiente e nos leva a pensar em uma nova 
maneira de desenvolver o meio rural brasileiro. 

Palavras-chave: Artesanato. Pluriatividade. Agricultura.
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INTRODUÇÃO
 
 Os primeiros estudos sobre a combinação de atividades agrícolas e 
não-agrícolas no Brasil mostram que em algumas regiões do país, os membros das 
famílias rurais eram levados a buscar algum tipo de atividade fora de suas proprie-
dades rurais e que levassem a complementar suas rendas.

 Para estudiosos, como Marafon e Schneider, a pluriatividade que ocorre no 
meio rural refere-se a um fenômeno que pressupõe a combinação de pelo menos 
duas atividades, onde uma delas é a agricultura.

 De uma maneira bastante simplificada, encontramos a definição de 
agricultura no Minidicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2008) como a arte de 
cultivar os campos, com vistas à produção de vegetais úteis ao homem. Sabemos, 
porém, que se trata de um conceito muito mais amplo. Segundo Schneider (2009, 
p.4), a atividade agrícola, ou simplesmente a agricultura, compreende uma miríade 
diversificada e complexa de tarefas, procedimentos e operações que envolvem o 
cultivo de organismos vivos (animais e vegetais) e o gerenciamento de processos 
biológicos dos quais resulta a produção de alimentos, fibras e matérias-primas.

 Schneider (2009, p.4) em função dessa diversidade e complexidade torna-se 
difícil e muito relativo definir onde começa e onde termina uma atividade agrícola, 
pois nem sempre estas atividades são realizadas no interior de um único estabeleci-
mento.
 
 O artesanato tem se desenvolvido como uma atividade secundária no meio 
rural. Nesse contexto, a pluriatividade é importante, pois contribui para a permanên-
cia de trabalhadores e, principalmente, de trabalhadoras rurais no seio de suas 
famílias e, consequentemente, para o desenvolvimento local.

 A pluriatividade tem se tornado cada vez mais comum nas famílias brasilei-
ras. Em tempos de crise, essas múltiplas atividades têm garantido a renda familiar. 
No caso da agricultura, são elas que tem sustentado as famílias nos longos períodos 
de dificuldades. (SCHNEIDER, 2009). 

 O presente trabalho tem por objetivo validar que “o artesanato representa 
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uma fonte rentável para os produtores e produtoras da rede Intesol, destacando-se 
economicamente com percentual representativo nos índices econômicos do país, 
investigando sua popularidade e demonstrando como este se configura uma ferra-
menta complementar a renda familiar dentro do desenvolvimento da agricultura”.

METODOLOGIA

 Para a realização deste trabalho, fez-se um levantamento de informações 
conceituais sobre agricultura, pluriatividade e artesanato utilizando livros, revistas, 
artigos e a rede mundial de informações – internet, levando em consideração temáti-
cas como a agricultura familiar, impactos ambientais, resíduos sólidos, geração de 
trabalho e renda, economia solidária e a produção de artesanato como estratégia de 
melhoria dos recursos da família e do desenvolvimento na agricultura.

 Auxiliando a pesquisa, escolheu-se como público-alvo homens e mulheres 
que participam dos grupos produtivos e unidades de produção familiar da Incuba-
dora Tecnológica de Economia Solidária (Intesol) da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).
 
 Dessa forma, identificou-se os produtos dos grupos e unidades familiares e 
como estas produções podem auxiliar umas às outras no que diz respeito a valori-
zação da produção local e o desenvolvimento de ações sustentáveis.

 RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
 De acordo com Souza (1994), o Nordeste conseguiu conservar por mais 
tempo um trabalho artesanal bem conceituado, ainda que seu retorno financeiro não 
fosse satisfatório e que, do ponto de vista da produção, o artesanato sempre desem-
penhou um papel crucial para a economia, tanto na zona rural, principalmente em 
regiões sujeitas a variações climáticas e a consequentes períodos de estagnação, 
quanto na zona urbana, suavizando as tensões sociais e absorvendo um contingente 
significativo de mão-de-obra excedente do sistema industrial.

 Para Marafon (2006), a pluriatividade familiar pode ser vista como uma 
novidade importante para os agricultores, melhorando a renda da família e aumen-
tando a preocupação com questões relacionadas ao meio ambiente,   

fazendo com que as famílias rurais permaneçam no campo, desenvolvendo 
atividades como a agricultura orgânica, agroecologia, turismo rural, artesanato e 
beneficiamentos de alimentos.

 A partir desses dados, percebemos que a maioria dos grupos da Rede Produ-
tiva da Intesol que trabalham o artesanato, o fazem ou porque não tiveram sucesso na 
agricultura ou porque precisam complementar a renda vinda da agricultura. Existem 
ainda casos de integrantes de alguns grupos que tem o artesanato como principal 
fonte de renda. Os poucos grupos que trabalham a agricultura estão ligados a progra-
mas como o PAA  e PNAE . Assim, dos 12 grupos produtivos, 8 trabalham com 
artesanato como mostra o gráfico 1, abaixo.

 Marafon (2006, p.7) reforça que 

Gráfico 1 – Unidades de Produção Familiar

Fonte: Pesquisa direta (2015).

“[...] a pluriatividade não deve ser encarada como uma situação nova, mas uma 
característica histórica importante de agricultores familiares, que sempre, no 
intuito de incrementar sua renda, desenvolveram atividades não-agrícolas ou 
para-agrícolas (beneficiamento de alimentos e bebidas) ”.

      Programa de Aquisição de Alimentos.

      Programa Nacional de Aquisição da Alimentação escolar.
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CONCLUSÃO

 A pesquisa foi bastante satisfatória, pois nos mostrou a importância do 
artesanato e como ele tem se popularizado ao longo dos anos dentro da pluriativi-
dade da agricultura. Além disso, o artesanato é responsável pela presença cada vez 
mais constante de mulheres rurais nos espaços públicos e no desenvolvimento 
econômico dos territórios, contribuindo com o seu protagonismo e empoderamento 
social.
 
 A pluriatividade torna-se importante diante do aumento da preocupação 
mundial com questões relacionadas ao meio ambiente e nos leva a pensar em uma 
nova maneira de desenvolver o meio rural brasileiro. Dessa forma, contribui para 
uma produção ecologicamente correta, permitindo que as famílias rurais 
permaneçam no campo, desenvolvendo atividades como agroecologia, agricultura 
orgânica, turismo rural, beneficiamento de alimentos e o próprio artesanato.

 O artesanato termina por considerar uma dimensão social, gerando trabalho 
e renda; ambiental, possibilitando a utilização de resíduos; econômica, favorecendo 
a comercialização com base em uma demanda; e cultural, respeitando as característi-
cas locais da comunidade, respeitando o agricultor e o artesão.
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo descrever a importância do uso da moeda 
social Palma como meio de propagar os princípios da Economia Solidária. 
Foi gerado no período de 01 de agosto a 09 de setembro de 2015 por meio 
de análise de registros documentais. A moeda alternativa surge como um 
mecanismo de circulação do capital dentro do bairro Conjunto Palmeiras, 
sendo capaz de reforçar o desenvolvimento da região. Dentro dessa 
perspectiva, a moeda desponta como um complemento para o Real, moeda 
vigente no país, isto porque não há favorecimento em valor da Palma com-
parada ao Real; uma unidade monetária de Palma equivale a R$1,00. 
Constata-se, portanto, as seguintes vantagens no uso da moeda social: 
desenvolvimento local, descontos nas lojas credenciadas, divulgação dos 
princípios da Economia Solidária e oposição ao capitalismo 
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INTRODUÇÃO

 O capitalismo desponta como um sistema capaz de ser eficiente e 
ao mesmo tempo gerar desenvolvimento tecnológico e avanço da econo-
mia. Isso porque esse método possibilitou aumento da produtividade, 
aumento da concorrência gerando inovação na tecnologia e criação de 
novas empresas.

 No entanto, o uso desse modelo ocasionou injustiça social, 
consumismo e individualismo. A ordem passou a ser de acúmulo de 
riquezas por parte de alguns, enquanto que a maioria sofria com péssimos 
salários e condições precárias para sua subsistência. Cabe ainda citar o 
consumismo imposto pela mídia e o individualismo que gerou falta de 
solidariedade entre os indivíduos.

 Para os capitalistas, a força de trabalho pode ser calculada a partir 
da geração de um produto ou serviço por meio da força de trabalho do 
indivíduo. Já para o trabalhador quando fala de força de trabalho se refere 
ao tempo dedicado; no entanto, além do tempo, há esforço físico e mental 
o que acaba por ser definido como um trabalho em que todo o corpo é 
vendido por um determinado prazo (ARIAS, 2014).

 Em busca de um sistema econômico mais justo e solidário surge a 
Economia Solidária (ES) sustentando a ideia de uma economia mais 
humanitária que se opõem ao capitalismo dominante e atua com a partici-
pação de todos os envolvidos. Os integrantes se organizam para alcançar 
resultados positivos de projetos cooperativos, que podem ser realizados 
tanto por unidades produtivas gestionárias quanto por pequenos produ-
tores. As atividades relacionadas à agricultura familiar, às redes de comér-
cio justo, às incubadoras de empresas e aos clubes de troca e microcrédito 
são exemplos de funcionamento deste tipo de organização (BORINELLI 
et al., 2010).

 Com o agravamento da crise econômica nos últimos anos, muitos 
países buscaram alternativas para solucionar os problemas e minimizar os 
impactos econômicos. Um modo de praticar a ES e atuar no cenário finan-
ceiro é a criação e utilização de moedas sociais que circulam em um deter-
minado local, aceitas de acordo com as normas estabelecidas pelos indi-
víduos com o propósito de movimentar a economia da região.
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 Segundo dados do Instituto Palmas, atualmente, diversas cidades 
brasileiras utilizam as moedas alternativas e possuem bancos cadastrados 
na Rede Brasileira de Bancos Comunitários, formada por 103 bancos, dos 
quais 37 são do Estado do Ceará.

 Dentro desta perspectiva, merece destaque a Moeda Palma, 
primeira moeda social brasileira, criada no ano de 1998 para beneficiar o 
bairro Conjunto Palmeiras, situado na cidade de Fortaleza, no estado do 
Ceará.

 O presente trabalho tem como objetivo descrevera aplicação da ES 
nas atividades econômicas com a criação e movimentação da Moeda 
Palma, sendo um meio de gerar renda e proporcionar circulação interna no 
bairro do Conjunto Palmeiras. Essa prática possibilita o aumento da 
demanda por lojas da localidade em relação às lojas de outros bairros.

METODOLOGIA

 Neste estudo, o instrumento utilizado foi a Análise de Redes 
Sociais (ARS). Segundo Freeman (1999), é uma abordagem proveniente 
da Sociologia, da Psicologia Social e da Antropologia. Utiliza-se para 
analisar os atores e as relações existentes entre eles. Na coleta dos dados 
utilizou-se a análise documental.

 Com base nesse instrumento buscou-se identificar: 1) como 
funciona a utilização da Moeda Palma; e 2) o uso da moeda Palma como 
mecanismo de desenvolvimento local.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A Moeda Palma é um dinheiro social, utilizado no bairro Conjunto 
Palmeiras, promovendo o desenvolvimento local através da circulação 
dentro do próprio bairro. Com intuito de não afetar o sistema monetário do 
país foi definido que o valor de troca da moeda Palma: para cada moeda 
social uma moeda oficial do mesmo valor.

 A moeda pertence ao Banco Palmas que é uma instituição voltada 
para serviços voltados aos princípios da Economia Solidária (ES). Tem 
como objetivo promover o progresso econômico dos comerciantes e 
apoiar as iniciativas ligadas à economia popular e solidária.   

 No período de janeiro a abril de 2013, é possível analisar o crédito 
produtivo fornecido conforme Tabela 1.

 Diante deste cenário, o empréstimo age como ferramenta de 
inclusão social para o desenvolvimento da região e circulação da moeda; 
além de não restringir o benefício com práticas burocráticas para sua 
concessão.

 Os dados de movimentação da moeda dentro dos estabelecimentos 
podem ser verificados como mostra a Tabela 2 a seguir:

 

Tabela 1 – Boletim de atividades Janeiro – abril 2013

INVESTIMENTO

Janeiro       Fevereiro       Março          Abril           Total

Número de
 famílias que 

receberam 
crédito 

produtivo

 277          216     233             285       1011

Valor 
emprestado 
para crédito 

produtivo

 R$364.086,20    R$279.954,16     R$314.923,75  R$372.189,64   R$1.331.153,75 

Fonte: Instituto Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária.
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Tabela 2 – Boletim de atividades janeiro – abril 2013

MOEDA SOCIAL - BANCO PALMAS

Janeiro       Fevereiro       Março          Abril           Total

Empreendimentos 
credenciados 
para aceitar

 moeda social
 260          260     260             260 260

Valor 
emprestado 
para crédito 

produtivo

  R$13.000,00      R$ 9.000,00        R$ 9.500,00  R$ 11.000,00     R$42.500,00 

Fonte: Instituto Palmas de Desenvolvimento e Socioeconomia Solidária.

 Neste ano, foi criada a versão eletrônica titulada de Palmas e-dinheiro, onde 
o usuário realiza pagamentos, transferência, verificação do extrato, entre outros 
serviços. Além disso, os estabelecimentos oferecem desconto de 5% a 10% para 
compradores que pagam com a moeda Palma.

CONCLUSÕES

 A criação de moedas sociais é um tema de extrema importância frente às 
crises econômicas sofridas pelos países, principalmente os países em desenvolvi-
mento como é o caso do Brasil. Pois, com a implantação de um sistema social 
voltado para uma determinada região e seu desenvolvimento local é possível estrei-
tar os elos entre consumidores e comerciantes.

 O caso da Moeda Palma, no Conjunto Palmeiras, firmou-se como um 
sucesso atuando desde 1998 e favorecendo desenvolvimento local, inclusão social

e economia solidária. Como o dinheiro circula dentro do bairro, acaba por reduzir o 
poder de centralização do capitalismo globalizado dando lugar à Economia 
Solidária, pois distribui os recursos dentro da comunidade gerando desenvolvi-
mento.

 A partir do momento em que ações como esta são executadas, influenciam 
melhorando a vida dos indivíduos que moram naquela região. Vale ressaltar que é de 
suma importância que outros dirigentes invistam na ideia e adotem tais medidas em 
suas localidades.
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IMPACTOS GERADOS

 

 O Evento Cientifico Desenvolvimento e Economia Solidária nos Países 
Lusófonos e da Integração Sul-Sul nasceu como resposta a uma demanda de ação da 
implantação da Incubadora Tecnológica de Economia Solidária que previa até o final 
de 2015, chamada do CNPq Nº 06/2014 MCTI/CNPq/FINEP – ARC Linha 1 – 
Eventos Científicos ou tecnológicos, nacionais ou internacionais, aprovada em 04 de 
dezembro de 2014.

 Realizar um evento internacional para discutir a economia solidária no 
processo de desenvolvimento, possibilitou a construção e troca de saberes; o debate 
sobre as políticas públicas de desenvolvimento e economia solidária no Brasil e com 
países parceiros da Unilab; envolveu sujeitos sociais nacionais, internacionais e 
valorizou a cultura local, destacando o papel da Universidade na interiorização do 
ensino culminando com o comprometimento da continuidade - uma segunda versão 
será mediada em Portugal no ano de 2017.

 De certa forma a programação desenvolvida, conseguiu dar conta até 
mesmo de ir além do que o mesmo previa, como por exemplo, realizar o IIº Clube de 
Trocas da Intesol; tirar como encaminhamento a realização continuada do seminário, 
dentre outros. Resta compreender que para a Intesol ficam aprendizados de grande 
valor, especialmente, que devemos pensar nas ações planejadas em relação a 
estrutura que precisamos e aos resultados que queremos alcançar. A dinâmica das 
ações em relação a estrutura utilizada, no caso o campus das Auroras que ainda está 
em conclusão acabou se tornando desafiantes. 

 Para a Intesol está muito claro que um dos desafios que, terá que enfrentar, 
junto com as universidades e instituições que aderiram a criação da Rede Lusófona 
de Desenvolvimento e Economia Solidária é sua consolidação. Os documentos 
gerados foram importantes, pois representam a consolidação sistematizada dos 
resultados adquiridos durante a realização do seminário e, pode servir de referência 
para outras experiências. No que se refere a produção científica, até podemos dizer 
que foi pequena, mas representativa para os temas em questão.

 Para a Intesol, realizar o referido seminário foi de grande importância não 
somente para atingir uma meta de implantação da incubadora na Unilab, mas para 
despertar o debate e a produção científica sobre os temas interna e externamente. Dos 
artigos e resumos produzidos, 09 foram de discentes e docentes da própria incuba-
dora. Há ainda a experiência na gestão do próprio evento que envolveu mais de 80 
estudantes da Unilab como voluntários e que não foram computados nos resultados.

 As comissões organizadoras foram fundamentais para organização dos
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trabalhos, embora, com alguns impedimentos para seu funcionamento. O momento 
programado para a realização do evento se firmava como um momento de recesso 
da Unilab, todavia com a greve, o retorno das aulas acabou desafiando a participação 
tanto de discentes como de docentes. Tínhamos previsto a participação de 300 
pessoas, sendo que se inscreveram 248 no site e, somente compareceram à integra a 
metade. A crise financeira que assola o país e repercute no mundo inteiro também foi 
outro fator de dificuldade para alavancar a participação de estrangeiros. Nessa 
perspectiva, até convidados tivemos de suprimir para atender aos orçamentos 
disponíveis.

 O evento foi amplamente divulgado nas mídias sociais, especialmente na 
face book onde foi acessado por mais de 15mil pessoas dentre as quais 53% 
mulheres e 47% homens e, por mais de 40 países. Diariamente, recebeu-se mais de 
900 curtidas. Esse é um dado relevante para mostrar a ampla divulgação, difundindo 
a informação, não só para o Brasil, mas para diversos continentes.
No geral, representou um grande desafio para a Intesol já que se processou como 
mais uma atividade a ser executada. Porém, esse fato também ajudou a conciliar 
outras ações que se estabeleciam como metas a serem alcançadas como por exem-
plo, as rodas de comercialização, o clube de trocas, os estudos temáticos e a produção 
científica. Vários foram os ganhos gerados em termos de conhecimentos, saberes e 
práticas e, com possibilidades de continuidade. Vale lembrar que todos os resultados 
gerados foram sistematizados em forma de vídeo, relatórios e anais.
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