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Economia  solidária  em  um  estudo  bibliométrico  de  teses  e  dissertações
brasileiras

TEMA:  1 - Educação Popular e Extensão Universitária

INTRODUÇÃO

O termo economia solidária é um termo bastante disseminado e conhecido no
Brasil. Segundo França Filho e Lavillle (2004) ele tem origem na França no ano de
1990  e  foi  criado  para  distinguir  as  noções  de  atividades  econômicas  coletivas  e
solidárias.  No Brasil,  o termo serve para identificar as várias iniciativas de diversos
grupos sociais que atuam dentro do princípio da solidariedade e da democracia para
encarar  seus problemas locais  por meio das atividades econômicas;  no geral  não se
resume apenas a formas de cooperativismo, abrangendo também outras iniciativas de
forma associativa.

De acordo  com Singer  (2002),  a  reinvenção  da  economia  solidária  parte  do
princípio  de  que  as  próprias  contradições  do  sistema  capitalista  geram  o
desenvolvimento  de  práticas  econômicas  solidárias,  que  atende  indivíduos  que  de
alguma maneira se sentem prejudicados pelo modo de produção capitalista. Segundo o
autor,  a  reinvenção  da  economia  solidária  não  se  limita  apenas  a  esses  indivíduos.
Várias entidades,  entre elas as igrejas, os sindicatos e as universidades exercem um
papel  preponderante  na  formação  sobre  os  princípios  do  cooperativismo  e  os
procedimentos  necessários  para  a  constituição  de  empreendimentos  solidários.  No
âmbito universitário, destacam-se os programas e projetos de extensão.

Jezine (2004) enfatiza que dentro da extensão pode-se encontrar três concepções
ideológicas  que  ganharam forma  nas  práticas  de  extensão  universitária.  A primeira
concepção  destacada  pela  autora,  baseia-se  no  trabalho  de  prestação  de  serviços  à
sociedade,  sendo  denominado  ações  extensionistas  assistencialistas.  A segunda  está
relacionada com a extensão universitária como função acadêmica da universidade. A
última concepção trata-se do carácter mercantilista que tem tomado algumas extensões
universitárias. 

Apesar dessas diversas concepções extensionistas, alguns programas de extensão
das  universidades  possuem  estratégias  que  contribuem  para  que  a  comunidade
acadêmica e a sociedade se informem sobre as práticas da economia solidária. Sendo
assim,  a  extensão  universitária  é  fundamental  para  que  haja  a  integração  entre  as
universidades  e  a  sociedade.  Outra  forma,  muitas  vezes  complementar  à  ações
extensionistas,  são  as  pesquisas  desenvolvidas  no  âmbito  dos  programas  de  pós-
graduação.

As pesquisas realizadas nas instituições de ensino, em especial nos programas de
pós-graduação, visam divulgar e por consequentemente operar como uma ferramenta
para o entendimento das iniciativas de economia solidária. 

França Filho (2007) salienta que os trabalhos científicos produzidos no Brasil, a
existência  de  várias  experiências  em políticas  públicas  e  a  respectiva  dinâmica  que
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emerge da sociedade tem contribuído para o crescimento e enriquecimento da temática
da economia solidária no país. 

O objetivo geral desse trabalho é realizar um estudo bibliométrico acerca das
teses e dissertações publicadas no Brasil sobre a temática da Economia Solidária no
período de 2010 a 2016.

Para isso,  o trabalho se estrutura em quatro partes,  além desta  introdução. A
seguir  faz-se  uma  breve  apresentação  do  tema  economia  solidária.  Posteriormente
apresenta-se  a  metodologia  e  os  resultados  da  pesquisa.  Finaliza-se  com  os
apontamentos da seção conclusão.

ECONOMIA SOLIDÁRIA

A economia solidária pode ser vista nas múltiplas formas solidárias de atuação
dos  seres  humanos  que  contribuem  para  beneficiar  aqueles  que,  devido  à  grande
desigualdade social que existe no país vivem em condições precárias. 

Gaiger (2009) ressalta que existem duas grandes linhas relacionadas ao contexto
histórico da economia solidária.  Uma ao Norte associada à vertente social  europeia,
tendo como referência a França, e a outra ao Sul relacionado à vertente popular latino-
americana, tendo como base o caso brasileiro. O autor define a economia solidária na
América latina como:

... conjunto de iniciativas que, a partir da associação livre e democrática dos
trabalhadores, visam ganho econômico e benefícios como qualidade de vida,
reconhecimento  e  participação  cidadã.  A  solidariedade  diz  respeito  à
cooperação na atividade econômica, à disponibilização para uso em comum
dos  meios  de  produção  e  à  autogestão  exercida  na  condução  dos
empreendimentos.  As  organizações  de  Economia  Solidária  minimizam  a
presença  de relações  sociais  que subentendem a separação  entre  capital  e
trabalho (GAIGER, 2009, pag. 85).

Nesse mesmo sentido,  França Filho e  Lavillle  (2004) contextualizam que no
Brasil o termo serve para identificar as várias iniciativas de diversos grupos sociais que
atuam dentro do princípio da solidariedade e da democracia para encarar seus problemas
locais por meio das atividades econômicas, no geral não se resume apenas a formas de
cooperativismo, abrangendo também outras iniciativas de forma associativa.

Em um sentido mais amplo, a economia solidária no Brasil é uma mistura de
várias  práticas  socioeconômicas.  De  acordo  com Lisboa  (2005)  a  temática  designa
várias experiências que abrange muitas formas, sendo elas:

...formas diversas de agricultura familiar; assentamentos do MST; empresas
industriais ou rurais recuperadas por meio da autogestão; cooperativas; redes
de  catadores  e  recicladores;  redes  nacionais  e  internacionais  de  comércio
justo;  incubadoras  de  empresas;  cooperativas  populares;  inúmeras
experiências de finanças solidárias; clubes de trocas e as economias indígenas
e dos quilombos (LISBOA, 2005, pag. 2).
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Singer (2008) define a Economia Solidária como um modo de produção que se
caracteriza  pela  igualdade,  os  meios  de  produção  são  de  posse  coletiva  dos
trabalhadores e essa é a principal característica, chamada de autogestão.

Segundo Coelho (2005), praticar a Economia Solidária não diz respeito somente
às questões econômicas, mas a todo um ciclo que vai desde a produção até o consumo,
envolvendo questões como a forma de produção, a relação humana e de poder existentes
nos grupos, os próprios grupos e formas de agrupamentos possíveis de serem geridos, os
materiais  utilizados para a produção e comercialização, distribuição e escoamento,  o
consumo e consumidor dos produtos, os resíduos gerados e o destino dos mesmos. 

METODOLOGIA

Com  o  intuito  de  oferecer  uma  visão  analítica  sobre  o  tema  em  questão,
contribuir  na  produção  do  conhecimento,  o  presente  estudo  se  deu  através  do
levantamento de teses e dissertações compreendendo o espaço temporal entre os anos de
2010 a 2016. Foi realizada uma análise bibliométrica, que segundo Marcelo e Hayashi
(2013, pg 143), 

...  possui,  como  principal  característica,  elaborar  índices  de  produção  do
conhecimento científico. A utilização da análise bibliométrica em pesquisas
científicas se pautam na investigação do comportamento do conhecimento e
da  literatura  como  parte  dos  processos  de  comunicação.  Embora  a
Bibliometria  tenha  sua  maior  aplicação  nos  campos  da  Ciência  da
Informação, é possível aplicá-la em várias áreas do conhecimento a fim de
explorar o impacto da produção de um determinado campo de conhecimento,
a produção e produtividade de um conjunto de investigadores, por meio da
construção de indicadores bibliométricos.  

 O levantamento  foi  realizado através  do  Banco  de  Teses  e  Dissertações  da
CAPES – Plataforma Sucupira, que é uma ferramenta de busca e consulta, com resumos
relativos a teses e dissertações defendidas desde 1987. As informações são fornecidas
diretamente à Capes pelos programas de pós-graduação, que se responsabilizam pela
veracidade dos dados. (CAPES, 2017). Para as teses e dissertações que não estavam
disponíveis de forma completa na Plataforma Sucupira, procedeu-se à pesquisa nos sites
de busca da internet.

Os termos incluídos no levantamento constituem um ponto importante na análise
bibliométrica, tendo em vista que suas variações bem como o levantamento de outras
áreas  correlatas  influenciam  na  confiabilidade  do  estudo.  Para  inclusão  de  teses  e
dissertações  adotou-se o critério  de  ocorrência  do termo economia solidária em seu
título, palavras-chave ou resumo. Outras formas de texto, como resenhas, comunicações
ou relatos,  não foram integrados à  amostra,  a  fim de se obter  a  homogeneidade do
estudo. 

Os critérios avaliados foram: Quantidade de teses e dissertações publicadas no
período,  principais  autores,  universidades  e  programas  de  pós-graduação  que  mais
contribuíram com a  temática  e  os  principais  orientadores.  Também foram avaliados
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aspectos  metodológicos  referentes  aos  principais  tipos  (teórico,  empírico,  teórico
empírico),  principais  abordagem da  pesquisa  (qualitativa  e  quantitativa)  e  principal
instrumento  de  pesquisa  (bibliográfica,  entrevista,  questionários,  documental,
entrevista-bibliográfica, entrevista-questionário, entrevista-documental e outros). 

Já na temática, os trabalhos foram classificadas entre os seguintes itens:

• Empreendimentos econômicos solidários (grupos informais, associações,
cooperativas, empresas recuperadas)

• Políticas públicas de economia solidária

• Valores, princípios, solidariedade, conceitos, concepções

• Comercialização  solidária  (feiras  de  economia  solidária,  centrais  de
comercialização, comércio justo etc.)

• Autogestão 

• Cooperativas solidárias

• Resíduos sólidos/ catadores de materiais recicláveis

• Agroecologia, Agricultura familiar

• Incubadoras/ entidades de apoio

• Finanças  solidárias  (bancos  comunitários,  crédito  solidário  e  fundos
rotativos)

• Educação/formação

• Legislação/marco legal

• Aspectos  relacionados  à  gestão  (cultura  organizacional,  desempenho,
eficiência)

• Elementos transversais (gênero, saúde mental, etc.)

• Trabalho e Capital

• Economia Solidária e desenvolvimento

• Concepções teóricas (temas mais teóricos, especialmente relacionados a
outras áreas do conhecimento)

Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira no período compreendido entre os
anos 2000 a 2016 foram coletados e lançados em planilhas para serem analisados. 

Alguns registros não foram possíveis de serem analisados porque não estavam
disponíveis na internet o link da sua publicação completa e para conseguir classificar
todos os critérios era necessário ter acesso à produção completa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram  contabilizados  458  registros  de  publicações  de  teses  e  dissertações
produzidas em universidades federais,  estaduais e privadas relacionadas com o tema
economia solidária, o que corrobora o fato de que a discussão do tema cresceu pelo país
no  período  analisado.  França  Filho  (2007)  assegura  que  a  temática  da  economia
solidária conquistou grande visibilidade no Brasil entre os diversos trabalhos científicos
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das universidades, tanto nos níveis de ensino de graduação e pós-graduação quanto nos
níveis de pesquisa e extensão.

Com a pesquisa pode-se perceber que a maioria dos trabalhos encontrados são
dissertações,  representando  cerca  de  80%  do  total.  Apesar  da  quantidade  de  teses
comporem um número reduzido, elas evidenciam que no meio acadêmico a temática de
economia solidária  está  despertando o interesse dos pesquisadores  em prosseguir  na
pesquisa sobre o tema. A maior proporção de dissertações em comparação a teses reflete
o maior  percentual  de alunos de mestrado do que no doutorado.  Segundo dados da
CAPES (2017), o Brasil possui 122.295 estudantes de pós-graduação, sendo 76.323 no
mestrado acadêmico e 4.008 no mestrado profissional, e 41.964 de doutorado. 

Gráfico 1 – Quantidade de teses e dissertações

Dissertação; 80,27%

Tese; 19,73%

Fonte: Resultados da pesquisa (2017).

Foram  identificados  27  autores que  mais  contribuíram  com  o  tema,  sendo
aqueles  que  produziram teses  e  dissertações  sobre  economia  solidária,  cujos  nomes
estão listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais autores

Jacimara Villar  Forbeloni Alan Ainer Boccato Franco

Violeta de Lourdes Jansen de Medeiros

 Alex Pizzio da Silva Alexandre Maia do Bomfim 

Aline Mendonça dos Santos Andrea Marques Santos

Anna Paula Gonçalves da Silva, Carolina Orquiza Cherfem

Caroline Goerck Ednalva Felix das Neves

Gáucia Furtado Brasil de Almeida Juliana Macario de Oliveira
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Julimari Aparecida Bonvechio de Oliveira  Karen Eidelwein

Lucas Rodrigues Azambuja Luciana Francisco de Abreu Ronconi

Luciana Vargas Netto Oliveira Marcelo Cunha Varella

Marcia Campos Andrade Maria de Lourdes Souza Leita

Maria de Lourdes Souza Leita Pedro de Almeida Costa

Rita de Cassia Arruda Fajardo Tatiane Marina Pinto de Godoy

Vanderson Gonçalves Carneiro Vinícius Correa Santos

Fonte: Resultados da pesquisa (2017).

Foram  22  os  principais  orientadores,  que  orientaram  de  3  a  17  alunos,
conforme listado no Gráfico 2. O professor Doutor Genauto Carvalho de França Filho
realizou a maior quantidade de orientações. Todos os trabalhos orientados por ele foram
produzidos  na  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA),  instituição  ao  qual  está
vinculado. O professor possui graduação e mestrado em Administração e doutorado em
Sociologia. Portanto, é o professor que mais se destacou como orientador, sendo assim
uma referência em pesquisas sobre o tema no país (LATTES, 2017).

Gráfico 2 – Principais orientadores

Ana Lívia de Souza Coimbra
Celso de Rui Beisiegel

Christiane Girad Ferreira Nunes
Cinara Lerrer Rosenfield

Elcio Gustavo Benini
Elimar Pinheiro do Nascimento

Farid Eid
Genalto Carvalho de Franca Filho
Gleny Terezinha Duro Guimarães

Ioshiaqui Shimbo
José Antônio Peres Gediel

José Francisco de Melo Neto
Luiz Miguel Luzio dos Santos
Luiz Inácio Germany Gaiger

Magda Maria Bello de Almeida Neves
Maria José de Souza Barbosa

Maria Lúcia Teixeira Machado
Michel Jean Marie Thiollent

Paulo de Jesus
Ronalda Barreto Silva

Rosinha da Silva Machado Carrion
Washington José de Souza
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Fonte: Resultados da pesquisa (2017).
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O professor Luiz Inácio Germany Gaiger foi o segundo com mais orientações,
sendo  todas  as  publicações  de  alunos  da  Universidade  do  Vale  do  Rio  dos  Sinos
(UNISINOS),  localizada  em  São  Leopoldo,  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.  O
professor  possui  graduação  em  história,  mestrado  e  doutorado  em  sociologia  e
atualmente é professor titular da UNISINOS e compõe o corpo docente do Programa de
Pós-graduação em Ciências Sociais (LATTES, 2017). 

Os  dois  professores  também foram os  que  mais  tiveram artigos  publicados
sobre  economia  solidária  no  período  de  2001 a  2013,  sendo 7  publicado pelo  prof
Genauto e 4 pelo prof Gaiger. (ALVES et al. 2016). Até como consequência da extensa
produção sobre o tema, ambos foram alguns dos autores mais citados nas produções
sobre economia solidária na pesquisa desenvolvida por Calbino e Paes de Paula (2013),
atrás apenas do prof Paul Singer.

Os  demais  professores  orientaram  uma  quantidade  menor  de  alunos,  todos
abaixo de cinco orientações, indicando que poucos se concentram na pesquisa ligada a
economia solidária. 

Pode-se perceber ainda que a maior parte orientou apenas um ou dois alunos que
abordaram esta temática e, em parte, isso se deve ao fato de que a relação da quantidade
de universidades/programas que tiveram apenas um trabalho se mostrar diversificada.

Observando o Gráfico 3, percebe-se que durante os 17 anos as pesquisas sobre
economia solidária nos programas de pós-graduação tiveram certo crescimento. Foi a
partir de 2003 que o crescimento se acentuou, sendo este o mesmo ano de criação da
Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), tendo o professor Paul Singer
como secretário. Dessa maneira, a criação da secretaria e a consequente inserção da
economia  solidária  como  política  pública  contribuiu  para  despertar  o  interesse  dos
pesquisadores  sobre  o  tema,  pois  ela  passou  a  fomentar  as  práticas  da  economia
solidária. (MUNARIM, 2007).

 O crescimento contínuo se deu até 2007, ocorrendo um decréscimo em 2008 e
em 2009 retomou o crescimento até 2011, atingindo o maior número de publicações
produzidas  durante  o  período,  e  nos  anos  seguintes  a  quantidade  foi  se  reduzindo.
Portanto,  apesar  de  não  se  observar  um  crescimento  contínuo,  no  decorrer  desses
períodos o tema foi sendo disseminada no país, visto que, em 2000 a quantidade de
trabalhos era bem pequena. 

Alves  et  al.  (2016)  também  verificaram  interesse  da  comunidade  acadêmica  em
construir um corpo sólido sobre economia solidária; apesar de não haver crescimento linear nas
publicações em periódicos, houve continuidade nas publicações e elevação a partir de 2008.

Em termos da trajetória do crescimento, os resultados aqui encontrados são similares
aos de Calbino e Paes de Paula (2013), cujo aumento no número de publicações de teses e
dissertações analisadas pelos autores, começa em 2003, o que também se verificou nos artigos
publicados em periódicos e em congressos na área de administração.

Gráfico 3 – Publicações por ano
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Fonte: Resultados da pesquisa (2017).

Verificou-se também quais as instituições mais têm pesquisado sobre o tema em
seus  programas  de  pós-graduação.  No  Gráfico  4,  observa-se  que  16  universidades
tiveram mais de 10 produções durante o período, mas um número bem expressivo de
instituições produziu somente um trabalho. Destaca-se que quase todas estas instituições
são públicas e entre as 16 universidades com maior produção, a Universidade de São
Paulo, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul são as que possuem a maior número de teses e dissertações produzidas. 

A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) são instituições com mais teses e dissertações sobre economia solidária e cada
uma produziu 25 trabalhos no período. A USP tem mais de 80 anos, é uma das mais
importantes  universidades  do  Brasil.  Possui  239  programas  na  pós-graduação,  que
integram 332 cursos de mestrado e 309 de doutorado. Além disso, a instituição dispõe
de diversos campi espalhados pelo estado de São Paulo, repartidos pelas cidades de São
Paulo,  Bauru, Lorena,  Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto,  Santos e São Carlos
(USP, 2017). 

A UFSCar  foi  fundada em 1968 e  possui  quatro  campi:  São Carlos,  Araras,
Sorocaba e Lagoa do Sino. Em relação aos programas de pós-graduação, a universidade
oferece  47  programas,  sendo  oito  cursos  de  mestrado  profissional,  41  de  mestrado
acadêmico e 27 de doutorado. Nas atividades de extensão são 1.355 e 311 programas. A
quantidade  de  alunos  matriculados  são  1.915  de  mestrado  acadêmico  e  1.690  de
doutorado (UFSCar, 2017).
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A UFRGS é a terceira instituição, foi criada em 1934 em Porto Alegre. Até 2016
a  instituição  possuía  77  cursos  de  mestrado,  10  de  mestrado  profissional,  73  de
doutorado. O total de alunos matriculados em mestrado acadêmico até o mesmo período
era  de  5.791,  no  mestrado  profissional  428  e  no  doutorado  5.982.  Nas  atividades
acadêmicas de extensão a universidade possuía 1.669 (UFRGS, 2017). 

 Gráfico 4 - Quantidade de publicações por universidades
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Fonte: elaborado pelos autores (2017).

As universidades  mais  consolidadas do país conseguem mobilizar  um grande
grupo que engloba uma quantidade maior de estudantes para discutir sobre economia
solidária,  como  exemplo  tem-se  os  programas  de  extensão  conhecidos  como
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP).

A diversidade de universidades também é significativa, muitas tiveram apenas
uma  produção.  Portanto,  mesmo  com a  limitação  de  não  ser  foco  de  pesquisa  nos
programas de algumas universidades, os autores conseguiram realizar seu trabalho com
tema relacionado a economia solidária.

Destaca-se o fato de que as instituições às quais os dois professores que mais
orientaram teses  e  dissertações  não se  encontrar  entre  as  com maior  quantidade  de
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trabalhos entre as instituições. Isso pode indicar certa centralização da pesquisa sobre o
tema em alguns professores pesquisadores, não refletindo uma posição do programa de
pós-graduação,  mas  linhas  de  pesquisas  seguidas  pelos  professores  e  desta  forma a
pesquisa sobre economia solidária nestas universidades é reflexo da pesquisa dos dois
docentes explicitados no Gráfico 3. Já em relação às instituições com mais produções
(USP,  UFSCAR e UFRGS),  há uma disseminação maior  do tema de pesquisa entre
vários pesquisadores, já que nenhum se destacou individualmente.

Ainda analisando os dados, percebe-se que a temática da economia solidária se
disseminou em todas as regiões do Brasil, pois a relação das universidades por região
está bem espalhado pelo país.

Dentre os programas nos quais as teses e dissertações foram produzidas, há uma
diversidade, perpassando por vários cursos entre eles: administração, educação, direito,
geografia, ciências sociais e engenharia de produção. O assunto desperta do interesse
das  mais  variadas  áreas  profissionais  e  pode  ser  debatido  e  analisado  levando  a
economia solidária para área do profissional pesquisador, portanto, independentemente
do curso, o aluno pode se debruçar sobre o tema. 

O Gráfico 5 mostra os principais programas nos quais as teses e dissertações
foram produzidas. Nele observam-se os 13 principais programas que tiveram acima de 5
trabalhos. Os programas de pós-graduação na área de administração se destacaram entre
as demais áreas em relação à maior quantidade de produção, ultrapassando 60 trabalhos.
Isso porque ser devido ao fato de a economia solidária englobar uma temática muito
ligada à área, especialmente porque muitas vezes o objeto de estudo está relacionado a
aspectos de gestão. 

Gráfico 5 – Principais programas
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Fonte: elaborado pelos autores (2017).
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Outros programas que se destacaram abrangem a sociologia, serviço social e a
ciências  sociais.  Bertucci  (2010)  havia  verificado  uma  predominância  de  teses  e
dissertações  nas  áreas de Sociologia e  Ciências  Sociais  e  Administração,  o  que não
destoa muito dos resultados do Gráfico 5. 

Já no Gráfico 6 mostra-se a quantidade de publicações por área de concentração
dos programas. Assim, como no programa, na área de concentração, a administração
obteve a maior quantidade de publicações, contando ainda com a sociologia, serviço
social  e  ciências  sociais  entre  as  principais.  No  entanto,  se  percebe  que  a  área  de
concentração em educação possui uma quantidade expressiva de trabalhos, o que não
apareceu no gráfico 5 dos programas.

Gráfico 6 – Área de concentração dos programas de pós-graduação
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  Fonte: elaborado pelos autores (2017).

 A quantidade de publicações com a mesma temática está disposta no Gráfico 7.
Para isso,  foram elencados dezoito classificações  relacionadas  à  economia solidária.
Dentro da economia solidária pode-se verificar múltiplas possibilidades de compreensão
do tema. 

Na  temática  abordada  foram  analisados  401  publicações  dentro  do  tema  de
economia solidária com 18 critérios. A opção de tema empreendimentos econômicos
solidários  representa  a  principal  temática  pesquisada.  Esses  empreendimentos  são
grupos informais,  associações,  cooperativas  e  empresas  recuperadas  que  se constitui
como  um  instrumento  importante  na  economia  solidária.  Assim,  as  práticas  desses
grupos  são  objetos  de  pesquisas  constantes  dos  pesquisadores  que  atua  na  área,
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especialmente por enfatizar métodos que englobam a cooperação de um coletivo de
pessoas,  posição  diferente  em relação  a  empresas  capitalistas  que  englobam outros
métodos na sua administração. 

Gráfico 7 – Temáticas das teses e dissertações
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Fonte: elaborado pelos autores (2017).

A segunda temática com maior publicação está relacionada com a discussão que
se tem feito sobre a economia solidária e seu desenvolvimento. Essa discussão inclui
desde a defesa do tema até a crítica feita pelos que não concordam com a temática.
Outra  temática muito  abordada nas  teses  e  dissertações  são as  políticas  públicas  de
economia solidária.

Foram analisados aspectos relacionados à metodologia das teses e dissertações.
O Gráfico 8 indica a relação da quantidade de publicações por instrumento de pesquisa
utilizado. Foi possível avaliar 396 publicações, devido o fato de não encontrar dados
que pudessem analisar o instrumento na plataforma e nem possuir o link para acessar o
trabalho completo pela internet.  

A classificação  foi  realizada  através  dos  seguintes  categorias:  bibliográfica,
documental,  questionário,  entrevista,  entrevista/bibliográfica,  entrevista/documental,
entrevista/questionário  e  outros.  No instrumento  classificado como “outros”  engloba
pesquisas que fizeram uso de outras combinações dos tipos indicados ou mais de três
tipos de instrumento de pesquisa, por isso, representa a maior quantidade de trabalhos. 
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A  pesquisa  bibliográfica  é  usada  quando  se  quer  analisar  somente  fontes
bibliográficas  ao  fazer  uso  de  livros  e  artigos  científicos.  Entretanto,  a  pesquisa
bibliográfica é exigida geralmente na maioria dos trabalhos (GIL, 2008).

Gráfico 8 – Classificação quanto aos instrumentos de pesquisa
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Fonte: elaborado pelos autores (2017).

Segundo  Gil  (2008)  as  pesquisas  documentais  apresentam  características
similares  à  pesquisa  bibliográfica.  Contudo,  a  pesquisa  bibliográfica  se  utiliza
essencialmente da concepção dos diferentes autores sobre determinado conteúdo. Já a
pesquisa  documental  faz  o  uso  de  materiais  minuciosos  e  requer  um trabalho  mais
detalhado. 

A entrevista é uma técnica utilizada pelo investigador, onde se formula perguntas
com o intuito de obter dados concretos sobre uma sua investigação. Todavia, é uma
forma de interação social e de diálogo assimétrico, onde o entrevistador investigador
coleta dados através das perguntas e a outra parte cede suas informações. Essa técnica
de coleta de dados muito utilizada pelos profissionais que atuam no cenário das ciências
sociais. As entrevistas podem ser classificadas em quatro tipos: Informais que tem como
objetivo a obtenção de uma compreensão geral do problema; a focalizada que foca em
um tema específico; a entrevista por pautas que é aquela onde o entrevistador guia por
pontos de interesse que deseja explorar;  e por último a entrevista formalizada (GIL,
2008).

 A pesquisa  com  questionário  é  uma  técnica  de  investigação  contendo  um
conjunto  de  questões  que  serão  aplicadas  a  indivíduos  com  objetivo  de  obter  as
informações sobre o assunto de interesse do entrevistador, podendo ser questões abertas
ou fechadas (GIL, 2008). 
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 As entrevistas aparecem em algumas publicações no Gráfico 8 como o único
instrumento,  mas  aparecem  também  conciliando  com  a  pesquisa  bibliográfica,
documental e com questionário. Portanto, apesar de ser a segunda quando observada
individualmente (com 21%) vai abranger uma porcentagem maior, sendo utilizada em
quase um terço das pesquisas. 

Já  no  Gráfico  9  verifica-se  a  classificação  das  teses  e  dissertações  quanto  à
abordagem de pesquisa utilizada, indicando a relação daquelas que usaram a abordagem
quantitativa, qualitativa e quantitativa-qualitativa. A abordagem qualitativa geralmente
pode ser vista nas pesquisas com estudos de casos, estudo de campo, pesquisa-ação ou
pesquisa  participante.  Já  a  abordagem  quantitativa  pode  ser  visto  nas  pesquisas
experimentais e levantamentos (GIL, 2008). 

Gráfico 9 – Classificação quanto à abordagem da pesquisa
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Fonte: elaborado pelos autores (2017).

A abordagem qualitativa é predominante sendo usada em 84% das publicações
que foram possíveis de serem avaliadas. Portanto, abrange o percentual maior devido o
fato  das  pesquisas  que  engloba  o  tema  da  economia  solidária  envolver  em grande
número estudos dos empreendimentos econômicos solidários e programas na área de
ciências sociais, humanas e educação, que tendem a ter foco em pesquisas qualitativas.  

Muitas vezes, quando o autor usa uma abordagem qualitativa na sua pesquisa,
ele  está  querendo  analisar  e  compreender  a  dinâmica  geral  dos  empreendimentos,
descrevê-los e não apenas obter resultados quantitativos. 

O tipo de pesquisa predominante neste trabalho é convergente com os resultados
encontrados por Calbino e Paes de Paula (2013), no qual mais de 80% das publicações
analisadas  pelo  autor  realizara  pesquisas  qualitativas,  sendo  83,8%  para  teses  e
dissertações,  81,4% para  artigos  publicados em periódicos  e  92,9% entre  os  artigos
publicados em congressos.
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CONCLUSÕES

 Com base na análise dos dados da pesquisa, pode-se verificar que o tema de
economia solidária tem sido abordado no meio acadêmico brasileiro,  sendo isso um
ponto crucial para dinamizar as várias práticas da economia solidária. 

Foram  contabilizados  458  registros  de  publicações  de  teses  e  dissertações
produzidas em universidades federais, estaduais e privadas relacionadas com o tema de
economia solidária abrangendo diversos aspectos, o que corrobora com o fato que a
discussão do tema cresceu pelo país no período em estudo. 

Os  trabalhos  são,  em sua  maioria,  dissertações,  havendo  dispersão  tanto  em
relação aos autores, orientadores, instituições. Os programas de pós-graduação na área
de administração se destacam como os que mais produziram trabalhos sobre economia
solidária, e as publicações abordaram principalmente as temáticas empreendimentos de
economia  solidária,  economia  solidária  e  desenvolvimento  e  políticas  públicas  de
economia solidária.  Em termos de métodos,  observou-se predominância da pesquisa
qualitativa e uso de entrevistas, individualmente ou combinada com outros instrumentos
de coleta de dados. 

         A grande quantidade de teses e dissertações produzidas se deve ao fato do tema
economia solidária ser discutido livremente em diversas áreas, pois independentemente
do curso o aluno pode debruçar sobre o tema. Além disso, após o governo do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, a economia solidária ganhou mais repercussão, com a criação
da  SENAES  e  implementação  de  outras  políticas  públicas  na  área,  levando  ao
crescimento e visibilidade das práticas da economia solidária. 

Ainda,  as políticas educacionais  implementadas pelo governo federal  naquele
período  também  foram  relevantes  para  que  se  expandisse  o  ensino  superior  e
consequentemente  o  quantitativo  de  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  e  o
investimento  federal  em  bolsas  de  estudo  de  mestrado  e  doutorado,  possibilitando
ampliar a quantidades de estudantes beneficiados.

Analisar  o  que  se  tem  produzido  e  publicado  sobre  economia  solidária,  é
importante  devido  ao  fato  da  grande  dimensão  que  tem  tomado  as  incubadoras
tecnológicas  de  cooperativas  populares,  as  redes  de  cooperativas,  os  bancos
comunitários e também as outras formas de praticas solidárias espalhadas pelo Brasil.

As teses e dissertações integram elementos estratégicos que possibilitam ao leitor
uma melhor compreensão sobre o que é na realidade a economia solidária, dado que o
tema ainda não é compreendido por todos. A contribuição dos programas de extensão
universitária também tem sido preponderante para que a temática da economia solidária
alcançasse a proporção em que se encontra atualmente. 

Conclui-se  que  houve  aumento  na  produção  de  teses  e  dissertações  sobre
economia  solidária,  mas  ainda  há  grande  dispersão  desta  produção,  não  havendo
fortalecimento em termos de linhas de pesquisa dentro dos programas de pós-graduação,
ficando a cargo do interesse prévio dos estudantes ou do foco de pesquisa de alguns
poucos professores a pesquisa sobre o tema. 
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Título:               Educación cooperativa y didáctica universitaria

Introducción

La cooperación y el cooperativismo en la educación no es un fenómeno emergente. El
siglo XX da cuenta del avance del sector cooperativo a partir de sus múltiples expresiones.

Se  reconoce  la  centralidad  de  la  educación  en  los  presupuestos  fundacionales  y
estructurantes del deber ser cooperativo 

El ámbito particular de enfoque de esta contribución, esta puesto en la enseñanza de la
cooperación  y  el  cooperativismo  en  la  educación  tradicional.  Existen  múltiples
contribuciones en esta dirección desde la academia, lo que supone un soporte informado
sobre la materia.

En el caso particular de Uruguay, son escasas estas contribuciones, y prácticamente nulas
en términos de investigación científica. 

El presente informe surge de la preocupación de los autores en relación a la educación
cooperativa, como parte de su desempeño docente. Esta práctica, vincula lo cooperativo en
tanto contenido, como su práctica metodológica.   Allí surge una inquietud mayor sobre el
estudio y análisis de la coherencia entre forma y contenido, esto es, las relaciones entre el
desarrollo  de  contenidos  sobre  la  cooperación  y  el  cooperativismo,  y  las  prácticas
(didácticas) para llevar adelante aquellos contenidos. 

1 Docente del Programa Integral Metropolitano, Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio,
Universidad de la República

2 Docente del Área Sector Cooperativo y de Economía Social y Solidaria, Servicio Central de Extensión y
Actividades en el Medio, Universidad de la República 27



El presente informe busca abordar las prácticas sobre la enseñanza de la cooperación y el
cooperativismo, iniciando un proceso sistemático de estudio de este fenómeno. 

Se realizará un relevamiento de las principales discusiones en el campo de la didáctica,
presentando un panorama general de algunos de los aportes relacionados a las didácticas
cooperativas,  incorporando  la  experiencia  de  los  autores  en  su  práctica  concreta,  y
problematizando en el sentido de identificar los aspectos convergentes, divergentes y de
relación entre las distintas iniciativas. 

La  contribución  busca  sobre  todas  las  cosas,  identificar  preguntas  que  orienten  una
investigación mas sistemática sobre la educación cooperativa.

Sobre la Didáctica

Retomando algunas de las hipótesis que hemos trabajado en los últimos años, planteamos
que  en  la  Modernidad,  la  Didáctica  ha  construido  cuatro  grandes  formaciones
discursivaas,  la  didáctica  `comeniana`,  la  didáctica  `psicologizada´,  la  didáctica
`curricularizada y la didáctica re-inaugurada por I. Chevallard.” (Bordoli, Enseñanza del
saber y saber de la enseñanza, Págs. 19-23)

Las lógicas de la didáctica `comeniana´, `psicologizada´ y `curricularizada´ se desarrollan
en torno al saber-método, al sujeto y al `técnico´ y producen nociones de sujetos distintos:
disciplinado,  reificado  y  pragmático,  estableciendo  relaciones  idealizadas  (cosificadas,
naturalizadas)  con  los  conocimientos,  los  sujetos  y  los  documentos  curriculares,
respectivamente. 

La didáctica re-inaugurada por I. Chevallard a comienzos del siglo XXI y su teoría de la
transposición didáctica vuelve a centrar en el saber la discusión en relación a lo didáctico,
excluyendo del orden epistémico a las dimensiones psicológicas o técnicas y ubicándolas
en el orden tecnológico. En tanto la didáctica se funda en el lugar del saber, el objeto que
configura  su discurso  es  epistemológico.  (Bordoli,  Enseñanza  del  saber  y  saber  de  la
enseñanza, Págs. 19-23).

Desde  una  perspectiva  general,  la  didáctica  hace  referencia  a  todas  las  situaciones  y
procesos de enseñanza y busca definir los tratamientos para prescribir actividades a ser
realizadas  posteriormente.  Durante  este  proceso,  se  encuentra  con  referencias
características  específicas  de  algunas  situaciones  didácticas  que  la  obligan  a  su
clasificación, de acuerdo a lo que tienen en común con todas las demás y en aquello que
las diferencia como clase delimitada. 

Desde esta perspectiva amplia sobre la teoría didáctica general, que la considera como un
gran sistema integrado, es que se construye la didáctica especial, permitiendo definir sus
problemas con mayor especificidad, descubrir fenómenos que iluminen de otra manera los
objetos de estudio por su perspectiva más cercana, inmediatez temporal en relación con la
acción docente y mayor facilidad para un mejor análisis  de lo peculiar  de situaciones,
procesos, sujetos y contenidos. (Camillioni, Educación superior).

Como  disciplinas  modernas,  la  pedagogía  y  la  didáctica  se  cultivaron  en  ámbitos  de
formación  de  profesionales  dentro  y  fuera  de  las  universidades  para  lograr  la  `buena
enseñanza´. 
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Didáctica cooperativa

Distintos  aportes  han  surgido  a  partir  de  la  experimentación  de  los  enfoques  de
aprendizaje  cooperativo.  En  líneas  generales  es  posible  identificar  algunas  líneas  en
común, por ejemplo, la superación de la idea de la enseñanza-aprendizaje como ejercicio
individual y la competencia como motivador por excelencia de la práctica educativa. 

Uno de los aportes principales en relación al aprendizaje cooperativo (Jhonson, Jhonson,
Holubec 1994) sustenta la idea de que “aprender es algo que los alumnos hacen, y no
algo que se les hace a ellos”, esta afirmación se sustenta en la idea fuerza de que  “la
cooperación  consiste  en  trabajar  juntos  para  alcanzar  objetivos  comunes” (Jhonson,
Jhonson, Holubec 1994; 14). 

Éstas, contrastan con la lógica del estudiante en situación de competencia, donde cada uno
trabaja en función de la obtención de una mayor calificación escolar individual.

Algunos estudios buscaron comparar rendimientos académicos individuales a partir de la
utilización de este tipo de técnica y el uso de didácticas tradicionales (Mayorga, Madrid,
2012; 10). Los resultados arrojan datos concretos acerca de la mejora sustantiva de los
rendimientos escolares (Escámez y Ortega, 1993; Ortega y Saura, 1990; García López,
1996; Sales Ciges, 1996; García Moliner, 1998; Llopis , Bueno, 1999. En Traver, García
2004; 421)

Interés

El interés de la presente contribución no se relaciona a los rendimientos escolares. La
mirada está orientada a establecer las alteraciones que sufre la práctica docente cuando se
activa la incorporación de la cooperación y el cooperativismo en la educación. 

A partir del análisis de experiencias de docentes de la enseñanza primaria, secundaria y
media  técnica,  se  pretenden  formular  una  serie  de  hipótesis  acerca  del  impacto  de  la
didáctica cooperativa en la educación.

Fundamentos e intencionalidades para una educación cooperativa en la enseñanza
superior universitaria

a- Concepción pedagógico-didáctica.

Cooperación y educación como prácticas que se relacionan

La propia  práctica  asociativa  supone  una  experiencia  educativa  y  formativa  en  la  ha
transitado una gran cantidad de personas desde hace ya más de un siglo.

La forma de tomar parte en una empresa colectiva cuyos resultados dependen de la acción
de  cada  uno  de  los  participantes  (Lía  Tiriba  y  Paulo  de  Jesús,  2004)  comprende  la
actuación  consciente  de  personas  (individuales  o  institucionales)  como  unidades
económicas  y  en  dirección  a  un  fin  común,  a  partir  del  cual  las  actividades  de  los
participantes son coordinadas a través de negociaciones y acuerdos (Frantz, 2001).
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La cooperación crea la fuerza social colectiva como una fuerza productiva nueva y que
produce un aumento de la capacidad productiva que no es el resultado de la elevación de
la fuerza individual de trabajo o de la suma de las fuerzas productivas individuales. (Tiriba
y De Jesús, 2004).

La  cooperación  -contraria  a  la  competencia  porque  presupone  una coordinación  del
esfuerzo colectivo para alcanzar metas comunes y por lo cual evita que el trabajador o
grupo de trabajadores intenten maximizar sus ventajas sin considerar a los demás- puede
adquirir otros significados en una  sociedad en la que los intereses de un grupo o de una
clase social prevalecen por sobre los intereses colectivos. (Tiriba y  De Jesús, 2004).

En la  cooperación,  la  educación se  cumple  en el  diálogo  que  necesita  en  su práctica
organizativa para la comunicación de intereses, objetivos y prácticas entre sus sujetos y
actores.  Para  ello,  precisan  hablar,  argumentar  y  decidir,  produciendo  conocimiento,
educación  y  aprendizaje,  movilizando  un proceso   de  interlocución  de  saberes  de sus
participantes  en  el  que  los  fenómenos  cooperativos  y  educativos  se  relacionan,  se
entrelazan y potencializan como prácticas  sociales  específicas,  en una relación  que da
origen al `espacio de actuación pedagógica´ en el que se desarrollan (Frantz, 2001).

A su vez, la propia práctica educativa supone un proceso de cooperación cuando ubica a
este  último como una intencionalidad pedagógica,  como idea fuerza de una propuesta
pedagógica y al cooperativismo como un modo de organización. Lo pedagógico, al hacer
referencia  a  las  finalidades  de  la  acción  educativa,  implica  objetivos  socio-políticos  a
partir  de  los  cuales  se  establecen  formas  organizativas  y  metodológicas  de  la  acción
educativa.

Autonomía

“Las cooperativas  son organizaciones  autónomas de ayuda mutua,  controladas  por sus
miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen
capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático
por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.” (ACI, 1995).

A su vez, la autonomía es definida como uno de los tres principios del Sistema Nacional
de  Educación  Pública: “La  educación  pública  estará  regida  por  Consejos  Directivos
Autónomos  de  conformidad  con  la  Constitución  de  la  República  y  la  ley,  que  en
aplicación  de  su  autonomía  tendrán  la  potestad  de  dictar  su  normativa,  respetando  la

especialización del ente.” (ROU (b), 2008).12

En el párrafo anterior se condensan dos de las tres menciones a la autonomía en el cuerpo
entero del texto de la mencionada Ley. La tercera mención se la encuentra en la definición
de la  participación  como principio  de  la  educación: “La participación es  un principio
fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser sujeto activo en el proceso
educativo  para apropiarse en forma crítica,  responsable y creativa  de los  saberes.  Las
metodologías que se apliquen deben favorecer la formación ciudadana y la autonomía de
las personas.” (ROU (b), 2008).
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La autonomía (auto-nomos) de darse uno mismos sus leyes es la aparición “de un eidos
nuevo en la historia del ser: un tipo de ser que se da a sí mismo, reflexivamente, sus leyes
de ser” (Cornelius Castoriadis: 1997) y que tiene su contracara en la heteronomía como
creación  de  individuos  absolutamente  conformados,  que  se  viven  y  se  piensan  en  la
repetición.

“El mayor poder concebible es el de preformar a alguien de suerte que por sí mismo haga
lo que se quería que hiciese sin necesidad de dominación o de poder explícito para llevarlo
a... Resulta evidente que esto crea para el sujeto sometido a esa formación, a la vez la
apariencia  de  la  `espontaneidad´  más  completa  y  en  la  realidad  estamos  ante  la
heteronomía más total posible.” (Cornelius Castoriadis, 1997).

La autonomía como proyecto (proceso, movimiento) es a la vez social e individual, son
dos  caras  de  lo  mismo:  “(…)  es  el  actuar  reflexivo  de  una  razón que  se  crea  en  un
movimiento sin fin, de una manera a la vez individual y social.” (Cornelius Castoriadis,
1997) y que centra su atención en la pregunta sobre ¿qué leyes debemos hacer? Es un
momento de la creación que  inaugura, no sólo otro tipo de sociedad, sino también otro
tipo de individuos.

Ante la interrogante del sentido de la autonomía de un individuo es necesario considerar
dos aspectos: interno y externo. En referencia al primero: “(...) le permite escapar de la
servidumbre de la repetición, de volver sobre sí mismo, de las razones de su pensamiento
y de los motivos de sus actos, guiado por la intención de la verdad y la elucidación de su
deseo. Que esta autonomía pueda efectivamente alterar el comportamiento del individuo
(...), quiere decir que éste ha dejado de ser puro producto de su psique, de su historia, y de
la institución que lo ha formado.” (Cornelius Castoriadis, 1997).

El aspecto externo hace referencia a la imposibilidad del individuo de ser libre solo o en
cualquier sociedad: “Toda institución, por más lúcida, reflexiva y deseada que sea surge
del imaginario instituyente (…). Toda institución, así como la revolución más radical que
se pueda concebir, sucede siempre en una historia ya dada e incluso por más que tenga el
proyecto alocado de hacer tabla rasa total, se encuentra que debería utilizar los objetos de
la tabla para hacerla rasa.” (Cornelius  Castoriadis, 1997).

Aprendizaje cooperativo

Pere Pujolás (2012), sostiene que las estructuras cooperativas –tanto las simples como las
complejas-  en  sí  mismas  no  tienen  contenido;  como  su  nombre  indica,  son  sólo  la
estructura que se aplica para trabajar unos determinados contenidos, de cualquier área del
currículum, de forma que generan la necesidad de colaborar y ayudarse en aquellos que
participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Pujolàs Maset, 2006).

Parte  de  la  crítica  a  los  formatos  de  aprendizajes  tradicionales  “individualistas”   y
“competitivos” y de la relevancia de una educación que tenga en cuenta la heterogeneidad
como la inclusión.
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Define tres tipos de estructura de clase; a) Estructura individualista de la actividad, no hay
interacción entre  los estudiantes,  la  interacción se  sucede solo entre  cada uno de los
estudiantes y el docente (quien es el que resuelve sobre problemas o alcances de la tarea),
desde  el  punto  de  vista  del  aprendizaje,  son  un repositorio  de  la  información  que  el
docente informa. b) Estructura de la actividad competitiva,  supone que los estudiantes
trabajan individualmente pero observando lo que hace el resto de sus colegas motivado
por condiciones de competencia,  “(…) los alumnos consiguen este objetivo si, y sólo si,
los  demás  no  lo  consiguen  (se  da  una  interdependencia  de  finalidades  negativa).”
(Pujolàs, 2012: 100). c) Estructura de la actividad cooperativa, es donde el estudiante los
estudiantes  están  distribuidos  en  pequeños  grupos  heterogéneos  donde  prima  una
construcción sustentada en la ayuda y el apoyo mutuo, el objetivo se cumple cuando todos
los integrantes del grupo logran aprender a partir de sus propios tiempos, se genera una
“interdependencia positiva”.

Organizar la clase de forma cooperativa supone, en primer lugar, convertir el grupo clase
en una pequeña “comunidad de aprendizaje”. El grupo clase ha de dejar de ser una simple
“colectividad” (una simple suma de individuos) y ha de pasar a ser una “comunidad”.

Tres  tipos  de  grupos  de  aprendizaje  cooperativo  existen  para  los  autores.  Los  grupos
formales  de aprendizaje  cooperativos  son aquellos  que,  durante  un periodo de tiempo
determinado, de horas a “varias semanas”, desarrollan algún tipo de tarea curricular. En
cualquier caso todos trabajan sobre un objetivo común en base a la ayuda mutua. Para este
tipo de grupo de aprendizaje el docente debe tomar ciertos recaudos como especificar los
objetivos  de  clase,  explicar  la  tarea  concreta  y  la  relevancia  de  la  interdependencia,
supervisar  y acompañar  los grupos,  evaluando y contribuyendo a discernir  el  nivel  de
alcance del grupo (Jhonson, Jhonson y Holubec, 1994).

Los grupos informales de aprendizaje operan en el radio de unos pocos minutos hasta una
hora de clase. Estos grupos se conforman a los efectos de dar operatividad a una actividad

propuesta por el docente14, permitiendo visualizar el alcance cognitivo por parte de los
estudiantes.

En tercer lugar los grupos de base cooperativos operan en el largo plazo (pueden llegar al
año). Los grupos de “base” tienen un alcance mayor que el desarrollo de una cierta tarea
curricular común, operan en otras dimensiones como las interpersonales y sustentan apoyo
permanente  a  todos  sus  integrantes.  Se  caracterizan  por  su  heterogeneidad  y  por  la
permanencia de sus integrantes (Jhonson, Jhonson y Holubec, 1994).

También y como parte de las actividades rutinarias de clase, pueden utilizarse técnicas
cooperativas independientemente del uso de los grupos de aprendizaje.

Son  cinco  los  elementos  que  deberían  incorporarse  en  el  aula  para  el  aprendizaje
cooperativo  (Jhonson,  Jhonson,  Holubec,  1994);  a)  Interdependencia  positiva  como
sustento  individual  y  colectivo.  Será  necesario  que  todos  los  integrantes  del  grupo
contribuyan de manera de alcanzar los objetivos planteados, b) Responsabilidad individual
y grupal. Además del cumplimiento de los objetivos a partir de todo el grupo de trabajo,
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cada aporte individual es fundamental en la medida que asume compromisos para con el
resto  del  colectivo,  c)  Interacción  estimuladora.  Necesidad  de  que  cada  individuo
promueva  el  éxito  de  los  demás,  a  partir  del  respaldo  académico,  el  aliento  y  la
felicitación, d) Prácticas interpersonales y grupales. Se deberán ofrecer herramientas a los
estudiantes para que puedan sortear los conflictos y problemas derivados del ejercicio de
la cooperación, en la media que existe  una relación de la cooperación con el conflicto
(Jhonson y Jhonson, 1991 y 1992). e) Evaluación grupal. Los integrantes del grupo deben
poder valorar  las acciones tanto positivas como negativas del grupo de manera explicita,
logrando  corregir  o  conservar  tanto  las  propuestas  de  trabajo,  como  el  desempeño
individual interpersonal.

Otros elementos resultan importantes a la hora de organizar el aprendizaje cooperativo; la
disposición del aula, la distribución del uso del espacio condiciona de manera positiva o
negativa el desarrollo del aprendizaje cooperativo: La selección de materiales y objetivos
didácticos,  elementos  que  deben  acompañar  este  tipo  de  práctica  educativa.  La
conformación de los grupos, definiendo cuales serán las estrategias de conformación de
cada grupo.

Evaluación cooperativa

La evaluación es un proceso donde se emiten juicios de valor acerca de algo (objetos,
conductas, etc.) con la finalidad de recoger información útil para tomar decisiones con
respecto a la marcha del proceso.

El proceso de evaluación se inicia con la pregunta acerca de qué se debe decidir para
luego pasar a interrogarse sobre qué información se necesita para tomar esa decisión y así
poder  seleccionar  el  tipo  de  instrumento  de  evaluación  que  resulte  adecuado  para
construirla, analizarla e interpretarla, de forma de producir un juicio de valor que pueda
orientar la acción.

“La  selección  y  construcción  de  instrumentos  de  evaluación  y  el  cómputo,  análisis  e
interpretación de los resultados exigen del docente el dominio de técnicas de evaluación
que aseguren su validez y confiabilidad. La adopción de actitudes y técnicas apropiadas
son requisitos indispensables para el logro de una evaluación que pierda su carácter ritual
y adquiera verdadera funcionalidad para docentes y estudiantes.” (Camillioni –b-).

Como  parte  integrante  del  proceso  de  interacción  que  se  desarrolla  entre  profesor  y
alumno,  la  evaluación  se  estructura  con  las  funciones  correlativas  de  enseñanza  y
aprendizaje a la manera de un mecanismo interno de control. Desde el punto de vista del
estudiante, este mecanismo se fusiona con el aprendizaje al tiempo que lo convalida o lo
reorienta mientras que, desde el punto de vista del profesor, la evaluación actúa como
reguladora del proceso  de enseñanza, siempre que los participantes reciban y asimilen la
información proporcionada por las técnicas de evaluación.

De esta forma, el programa de enseñanza adquiere una relevancia  fundamental para el
encuadre y la definición de los criterios y técnicas de evaluación a ser utilizadas, de forma
coherente con los fundamentos, objetivos y estrategias propuestos.

33



Programa de formación del Área Sector Cooperativo y de Economía Social y Solidaria,
ASCESS (Unidad de Estudios Cooperativos) de la UdelaR.

El Curso-Taller sobre Cooperativismo, Asociativismo y Economía Solidaria, desarrollado
desde el ASCES comenzó con una primera experiencia en 2003 y desde 2006 se viene
realizando con diferentes modificaciones desde una perspectiva que lo entiende como un
proceso de construcción continua.

El curso pretende generar un espacio de formación en el cual desarrollar otras formas de
relación  entre  los  diversos  actores  que  participan  del  mismo  (actores  universitarios  y
sociales) y con el conocimiento.

Las relaciones entre cooperación, educación y autonomía pueden ser abordadas a partir de
“(…) una formación que habilite la búsqueda como método y un colectivo que permita la
reflexión  sobre  la  práctica  en  forma  constante.”  (Stevenazzi:  2010:  77).  Para  ello,  es
necesario problematizar, explicitar y reflexionar sobre la coherencia en la relación entre
las  dimensiones  epistemológicas,  pedagógicas,  sus  objetivos,  la  concepción  de  sujeto
pedagógico, los contenidos, tiempos, espacios y métodos utilizados (Freire, 1996; Martinis
y Sevenazzi, 2012).

El desarrollo de una experiencia práctica facilita la experimentación de los docentes de
múltiples formas de incorporación de la cooperación y el cooperativismo en sus prácticas
educativas.  Esto  se  conjuga  con  un  espacio  para  la  reflexión,  el  debate  y  el  trabajo
colaborativo, para volver a desarrollar su proyección y experimentación, en un proceso de
conocimiento por aproximaciones sucesivas y de aprendizajes significativos y operativos.

La  incorporación  de  la  cooperación  en  la  educación  a  partir  de  la  realización  de
experiencias  de  experimentación  pedagógica  se  vuelve  una  práctica  promotora  de
procesos de alteración de la forma escolar tradicional.

Desde el equipo docente se parte de la necesidad de generar un espacio de formación
abierto a la experimentación de nuevas formas escolares y con la intención de inquietar a
los participantes desde aportes que favorezcan la capacidad crítica a partir del intercambio
colectivo.

Desde esta perspectiva se vuelve necesaria la superación de las visiones apologéticas y
autocomplacientes de las entidades colectivas, a la vez que se habilitan formas de abordaje
de las limitaciones y posibilidades de esas entidades y sus relaciones. La pertinencia social
se  convierte  en  impertinencia,  en  confrontación  creativa,  interpelando  la  realidad  y
dejándose  interpelar  por  ella;  asumiendo  el  compromiso  con  la  producción  crítica  de
conocimiento sobre las diversas problemáticas y generando condiciones para pluralizar los
sujetos que participan de esa producción, rompiendo con la mono-cultura del saber.

El curso se vuelve de esta forma un espacio de intercambio crítico y colectivo que intenta
integrar los aportes realizados desde tres dimensiones distintas y complementarias: hacia
las entidades colectivas, a partir de la incorporación de sus experiencias en el análisis y
revisión crítica del quehacer universitario; hacia la formación universitaria, desde un lugar
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desatendido y condenado a la marginalidad de la formación disciplinar y/o profesional; y
hacia  el  propio  Servicio  Central  de  Extensión  y  Actividades  en  el  Medio  de  la
Universidad,  habilitando espacios  de reflexión y de formación de sus propios cuadros
docentes.

La propuesta del curso-taller de formación en cooperativismo y asociativismo  se vuelve
entonces  un  desafío  que está  atravesado  por  diversas  intencionalidades  que  deben ser
abordadas por una tarea de enseñanza que  se piensa como facilitadora de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes: fomentando un abordaje de las temáticas emergentes que
integre las  diversas disciplinas  científicas,  las tres funciones universitarias  (enseñanza-
investigación-extensión) y los diversos saberes que se ponen en juego en el intercambio
crítico colectivo (saberes universitarios y saberes sociales).

Desde que se inició la propuesta del curso-taller hemos procurado abordar `lo colectivo´
desde una perspectiva coherente que permita enriquecerse con los aportes realizados en el
desarrollo  de  la  experiencia.  Esta  forma  de  acercamiento  a  `lo  colectivo´  no  resulta
sencilla desde el momento en que nos reconocemos como producto de una forma escolar
universitaria –con sus rutinas, círculos de poder, concepciones, roles estáticos, etc.- que
actúa de manera subrepticia en nuestras prácticas cotidianas.

En  la  práctica  educativa,  los  contenidos,  formas  y  métodos  se  presentan  de  forma
combinadamente complejas por lo que la siguiente diferenciación debe entenderse como
un producto analítico antes que una expresión fidedigna de la segmentación y las partes
que  intervienen  en  las  prácticas  del  curso-taller  de  formación  en  cooperativismo,
asociativismo y economía solidaria.

Forma de trabajo

Desde la  convicción  de que  se  pueden generar  formas  de trabajo  que  representen  las
intencionalidades  expuestas  anteriormente  y  que  se  propongan  alterar  algunas  lógicas
instaladas en la Universidad es que desde el equipo docente se trabaja una propuesta de
Curso-Taller  sustentada  fundamentalmente  en  el  interés  de  los  estudiantes  sobre  la
temática. Esta  forma de abordaje nos permite también ensayar prácticas interdisciplinarias
con la intención de evidenciar sus dificultades, hallazgos, búsquedas e incertezas.

Uno  de  los  aportes  fundamentales  de  esta  forma  de  abordaje  es  el  de  procurar  el
conocimiento, su análisis y problematización sobre la realidad abordada en los trabajos y
en el curso. Por otro lado también favorece mayores grados de autonomía en la búsqueda
y el diseño de los diversos caminos conceptuales en torno a los cuales se facilitarán las
lecturas, autores y marcos teóricos. Es  decir, se pretende generar una forma de trabajo
universitario en la cual el  diálogo sea el principal motor del aprendizaje y no la sola
transmisión de unos  a otros.

Con el objetivo de desafiar y desafiarnos desde una práctica de aprendizaje colectivo, las
instancias conceptuales  se vuelven espacios fundamentales  para la interpelación de los
trabajos de campo de los estudiantes y su acompañamiento en el proceso de búsqueda
conceptual, teórica y metodológica. En esta forma de lo escolar el lugar de la transferencia
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de conocimiento debiera ser lo más marginal posible, con un docente que asuma un lugar
de  acompañante  y  facilitador  de  las  necesidades  de  conocimiento  emergentes  en  un
proceso de trabajo colectivo.

Contenidos de trabajo

Para generar un espacio de formación en el que trabajadores, estudiantes y docentes se
vean desafiados por la temática promoviendo el conocimiento, estudio y reflexión sobre el
cooperativismo, asociativismo y la economía social y solidaria en el Uruguay, trabajamos
en dos módulos curriculares complementarios.

Un primer módulo de introducción y acercamiento a la realidad cooperativa y asociativa
se inicia con la conformación del grupo, la presentación del curso, la propuesta y dinámica
de trabajo y de grupos de intercambio sobre  expectativas, experiencias e intereses de los
integrantes.

Se  van  presentando  las  temáticas  a  desarrollar  a  través  del  contacto  directo  y   el
intercambio, trabajando las principales características del cooperativismo y asociativismo,
así  como  las  dimensiones  que  nos  permiten  analizarlos  a  partir  de  visitas  a  diversos
emprendimientos  cooperativos,  asociativos  y  de  economía  social  y  solidaria  y  el
intercambio y debate colectivo sobre elementos recogidos de las visitas.

En  instancias  plenarias  de  exposición  e  intercambio  el  equipo  docente  presenta  las
dimensiones del trabajo, sociales, económicas, políticas y normativas del cooperativismo,
asociativismo y la economía social y solidaria. En este proceso se abordan aspectos como
la  autogestión,  el  trabajo,  los  factores  productivos  y  la  administración  colectiva  de
factores, los aspectos históricos, filosóficos y antropológicos de la cooperación así como
aquellos que hacen a las organizaciones políticas e instituciones y a la tensión hegemonía-
contra- hegemonía en un régimen capitalista.

Un segundo módulo pretende aportar una perspectiva introductoria a las metodologías de
trabajo a transitar  -investigación exploratoria  y aproximaciones  prácticas  de extensión-
desafiadas desde la construcción interdisciplinaria y definidas en un proyecto de trabajo a
desarrollar por los grupos de estudiantes.

En  este  proceso,  la  conformación  de  talleres  tiene  por  objetivo  servir  de  referencia
colectiva para el abordaje de determinada temática con aquellos compañeros que tienen
acumulación en esa área y –en su rol docente- puedan facilitar el intercambio y acompañar
la búsqueda de los estudiantes. 

Se organizan instancias inter-talleres para permitir la articulación de las temáticas sobre el
cooperativismo, el asociativismo y la economía solidaria, preparadas y nutridas desde los
talleres,  re-significando  el  intercambio  plenario  desde  los  contenidos  que  se ponen en
juego y los ejes que estructuran la propuesta de acercamiento a las prácticas universitarias.
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Metodología de trabajo

El  curso  se  enmarca  bajo  la  modalidad  de  Espacio  de  Formación  Integral  de  la
Universidad de la República (Uruguay), orientado al desarrollo de prácticas que integren
diversos  aspectos  de  los  procesos  críticos  de  la  educación  universitaria:  el  trabajo  en
grupo,  el  abordaje  interdisciplinario,  la  integración  de  la  enseñanza-investigación-
extensión junto al trabajo entre actores universitarios y actores sociales.

Los estudiantes, socios trabajadores e integrantes de experiencias asociativas constituidos
en   sub   grupos   de   trabajo,   desarrollan   una     investigación exploratoria o actividad
práctica de extensión sobre algún caso concreto desde los diferentes recortes temáticos. El
hecho  de  contar  con  estudiantes  de  diversas  disciplinas  es  otro  de  los  elementos
estructurantes del curso-taller.

La evaluación de estas experiencias son abordadas como un ejercicio de responsabilidad
con  el  colectivo  intentando  reflejar  esta  relación  dialéctica  individuo-grupo  en  los
procesos de evaluación de los estudiantes y de los docentes acerca del trabajo realizado y
del desarrollo del curso, con el objetivo de generar insumos para la construcción continua.
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Las Escuelas de la Familia Agrícola (EFAs) forman parte del sistema de instituciones educativas de 

alternancia. Están inspiradas en el modelo francés de alternancia pedagógica, creado durante la 

década de 1930, y sus primeras experiencias en Argentina comenzaron a fines de los años sesenta 

en el norte de Santa Fe (Forni et al., 1998; Ameijeiras, 2008). En Argentina actualmente hay más de 60 

EFAs distribuidas principalmente entre las provincias de la región nordeste. Uno de los aspectos 

singulares que diferencian a su propuesta pedagógica es la centralidad asignada a la promoción de 

formas de organización comunitarias en los territorios rurales,  a través de asociaciones civiles que 

nuclean a las familias de los estudiantes junto con otros actores del medio socioproductivo.  

Desde el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional del Nordeste venimos trabajando desde hace dos años en proyectos de 

extensión orientados a la promoción de espacios de colaboración y articulación institucional con 

algunas EFAs de la región. Nuestro propósito es acompañar y fortalecer las estrategias pedagógicas 
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que promueven las escuelas medias en los espacios correspondientes al último nivel de formación. 

Para ello definimos dos líneas de trabajo para desarrollar en forma simultánea en tres instituciones 

ubicadas en espacios rurales. Por un lado, proponemos aportar herramientas metodológicas para 

favorecer los niveles de terminalidad de los jóvenes que transitan el último año. Por otro, 

pretendemos generar un espacio de reflexión y socialización de información destinado a mejorar las 

condiciones para la definición de los proyectos de vida, y el desarrollo de estrategias educativas por 

parte de los futuros egresados. 

En este trabajo presentamos algunos resultados preliminares y describimos las actividades 

realizadas en el marco del proyecto “Acompañamiento de estrategias pedagógicas para la inserción 

de los egresados de escuelas rurales”, en el marco de la convocatoria 2016 del Programa de 

extensión “La Universidad en el Medio” de la Universidad Nacional del Nordeste., UEP N°68 del 

Paraje Cancha Larga- Las Palmas, UEP Nº151 del Paraje Loma Alta- Basail, ambas de la provincia 

de Chaco; y la EFA Tupá Rembiapó- Santa Ana, de la provincia de Corrientes 

 

 

Pedagogía de la alternancia y  gestión social 

 

Las EFAs son centros de formación destinados principalmente para jóvenes, en donde la familia de 

los mismos tiene un papel fundamental y fundacional. Desarrollan una metodología basada en la 

“pedagogía de alternancia” y funcionan generalmente en el medio rural, destinados al mismo medio 

rural y con planes de formación pensados desde lo rural. 

Una EFA es (o debería ser) básicamente una asociación de familias, personas e instituciones del 

medio, que busca solucionar una problemática común: el desarrollo local y las posibilidades de 
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formación obligatoria y profesional de los jóvenes rurales, la mayoría de las veces relegados en ese 

derecho, por las dificultades de acceso a la escolarización. Su objetivo fundamental es facilitar los 

medios e instrumentos de formación adecuados al crecimiento y formación de los jóvenes y el 

desarrollo de sus comunidades. 

Las conceptualizaciones acerca de qué son las EFA’s y la alternancia han sido en general 

dificultosas, ya que desde sus inicios la experiencia abarcó diferentes dimensiones: la productiva - 

económica, la comunitaria, la educativa, la política, la pedagógica, etc., multidimensionalidad que 

no contemplada por las diversas esferas del estado, que generalmente coparticiona las gestiones en 

distitas esferas de gestión (educativa, productiva, promoción social), con estrecho sentido de la 

transversalidad. Recientemente, a partir de nuevos enfoques y paradigmas esta experiencia puede 

ser abordada en tu totalidad y en los múltiples aspectos que comprende. 

El amplio desarrollo que han evidenciado las experiencias orientadas por la pedagogía de la 

alternancia y las dificultades de inserción en todas partes del mundo han hecho necesaria que las 

distintas organizaciones busquen una unificación de criterios, sobre todo para poder explicar esta 

experiencia a otros actores (principalmente funcionarios del estado), y por otra parte definir hacia 

dentro del movimiento criterios que determinen qué son o no son EFAs. 

En este sentido, la tendencia a nivel internacional del movimiento de alternancia se orientó a 

unificar la denominación que nombra a este tipo de experiencias educativas como CEFFAs (Centros 

Familiares de Formación por Alternancia) para lograr una referencia unívoca, ya que reciben 

diversas denominaciones en cada país. En otros continentes y países se las denomina con un 

sinnúmero de siglas, las más usuales, son justamente EFAs; CFRs (Centros de Formación Rurales 

en algunos países y Casas Familiares Rurales en otros); MFRs (Maisons Familiales Rurales), etc; 
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pero todas se reconocen mutuamente por compartir elementos fundamentales que las hacen ser 

parte de este “movimiento” de alcance internacional.1  

Los dos fines hacia los cuales están orientadas las actividades de las EFA son: A) Formación 

Integral de la persona, contribuyendo a que el joven pueda construir su personalidad y su futuro 

junto con su familia en el medio en que vive y B) Desarrollo del medio local, a través de la 

formación de sus propios actores, pero sobre todo con el trabajo en relación con todos los actores de 

la comunidad. Estos fines se deben lograr a través de dos medios:  

- Una Asociación Civil, compuesta por padres de los alumnos y por actores del medio 

socioproductivo; sin fines de lucro, responsable de diversos aspectos como ser económicos, 

jurídicos, productivos, de gestión, etc; y tiene como misión los dos fines que apuntábamos. 

- Una metodología específica: la Alternancia, que busca integrar desde su metodología de 

trabajo, a la familia, al medio socio – profesional y al centro escolar, integrando a su vez, los 

planes oficiales con las necesidades de formación manifiestas en la comunidad. 

 

Las asociaciones que dirigen los destinos de cada una de las EFA, son organizaciones locales de 

base participativa, esta Asociación Civil busca que las familias, las comunidades, las instituciones 

locales, los profesionales del sector junto a los promotores del medio estén comprometidos con el 

proyecto, y sean los responsables de la gestión, no solo de la formación de los jóvenes sino de 

impulsar el desarrollo socioeconómico del medio en donde se encuentra inserta la EFA. 

                                                           
1 A nivel internacional están agrupadas y representadas por una federación de federaciones llamada AIMFR 

(Asociación Internacional de Movimientos Familiares Rurales) con sede en París, ésta organización es la encargada de 

velar los principios y expandir esta propuesta en el mundo con sus elementos fundamentales y característicos. 
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Según Forgeard, estas organizaciones nacieron a la luz de una doble problemática: la necesidad de 

formación para los jóvenes rurales y por otro, el desarrollo de una región, esto es lo que ha 

movilizado históricamente a las comunidades una doble lógica: 

 

…una lógica de rechazo: las familias, los responsables, se movilizan para rechazar: el 

abandono del medio rural y sus recursos; personas jóvenes o adultos sin formación de 

base o profesional; éxodo de los jóvenes en dirección a los centros urbanos donde la 

esperanza de vivir se convierte, la mayoría de las veces, en una pobreza mayor y en 

condiciones más difíciles que en el medio rural. Pero a la vez, se movilizan con una 

lógica de proyecto: esas mismas familias planifican juntos, procuran soluciones para sus 

dificultades, proyectan acciones, crean y desarrollan un nuevo escenario para las 

personas sobre su medio (1999) 

 

La asociación como un pilar indispensable en cada CEFFA, y como elemento característico, al decir 

de Gimonet (2006), debería cumplir varias funciones: Ser un espacio de promoción de las personas 

e instrumento de participación para la acción social y el desarrollo local; como asimismo se revela 

como dispositivo temprano de detección de diversas problemáticas que atañen a la comunidad y a sí 

misma ya que compone la fuerza viva de un territorio. A su vez la asociación tiene también una 

función de regulación de la alternancia. La alternancia pone en relación fuerzas institucionales 

diversas: las de las instituciones familiares y las socio profesionales por un lado, las de una 

institución educativa del otro y cada uno de estos actores tienen diversas preocupaciones que 

muchas veces pueden llegar ser contradictorias; pueden llegar a enfrentarse los objetivos educativos 

propiamente dicho y las expectativas de logro del joven para la familia; lo económico y la 

producción, realización para la empresa o para la producción familiar; la transmisión de los saberes 

académicos, la formación y la calificación de un grupo de clase para el CEFFA. Entre estos 

conjuntos se sitúa el alumno - alternante que anda y vive entre uno y otro sucesivamente. 
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Aunque las EFAs formalmente están regidas bajo la normativa de las instituciones escolares 

privadas, vemos que su lógica de funcionamiento es muy diferente y permite encuadrarlas como 

escuelas de gestión social. La modalidad de gestión social está reconocida en la Ley Nacional de 

Educación de 2006, aunque dicha norma aún no ha sido reglamentada. La mayoría de las 

instituciones que integran el sistema de alternancia en nuestro país continúan insertas en la 

modalidad privada, pero a través de sus propuestas político-pedagógicas promueven la integración 

comunitaria y la participación activa en base a principios cooperativos. En primera instancia esto 

supone una fuerte afinidad con los valores que se promueven en el ámbito de la economía social y 

solidaria; sin embargo, el conjunto de instituciones de alternancia evidencia una gran 

heterogeneidad y sus proyectos institucionales expresan un arco bastante amplio de 

posicionamientos respecto a los procesos sociales que configuran las territorialidades locales.  

 

 

Pedagogía de la alternancia y arraigo 

 

Bajo una forma simplificada, se puede caracterizar a la pedagogía de la alternancia como una forma 

de organizar la cursada de los estudiantes en períodos sucesivos, “alternando” tiempos y espacios 

del alumno en “estadías” entre el centro escolar, la EFA, en donde se quedan internados dos 

semanas consecutivas y otra “estadía” en su casa, con sus familias, en donde permanecen otras dos 

semanas, así sucesivamente durante todo el ciclo lectivo. 

Pero este modo simple de descripción no permite entender la profundidad de la propuesta: la 

alternancia para que sea tal, supone “una continuidad de la formación en una discontinuidad de 

espacios” (Charpentier, 1968) y aquí su originalidad y respuesta creativa. 

45



 

XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS 

7 

 

Si entendemos que estas escuela nacieron y se desarrollaron en comunidades y familias de pequeños 

y medianos productores, supone que el período que el joven está en su casa, está cumpliendo en 

realidad una función de mano de obra familiar dentro de esa explotación, y que ese período de 

trabajo es, mediante instrumentos didácticos diseñados a tal fin e incorporando a la familia como 

fuente de conocimiento legítimo, un período formativo; de esta manera integra, hace una 

continuidad de la formación, pero en espacios y tiempos diferentes, no solo educa y forma la 

escuela, sino también la familia, teoría y práctica dejan de ser dos momentos separados para pasar a 

ser elementos de una estructura pedagógica más dinámica. 

Dos períodos de tiempo en espacios diferentes con actividades de formación diferentes y con 

formadores diferentes, integrados a través actividades planificadas y pensadas pedagógicamente 

para que cada uno de estos tiempos con sus actores co-formadores correspondientes a cada espacio, 

haga su aporte a un fin didáctico – pedagógico que está más allá de los objetivos de cada materia o 

espacio curricular o explotación productiva, es un fin al cual cada profesor aporta, un objetivo que 

atraviesa transversalmente a todos estos espacios y áreas curriculares. 

Este objetivo está dado por el Plan de Estudios o Plan de Búsqueda, que es una de las herramientas 

fundamentales, que tienen todos y cada uno de los jóvenes para guiarse en su “búsqueda”, cada 

alumno con ayuda de todos los docentes – monitores debe ir construyendo, en base a su propia 

motivación e interés, un conocimiento en donde cada uno de los actores involucrados hará su aporte 

y conducirá y a su vez a la consecución de este objetivo final. Esto es lo que se llama Formación 

Integral y que se logra gracias a los instrumentos metodológicos desarrollados para tal fin. 

En general en las CEFFA’s, se trata que los fines educativos sean más profundos que el mero hecho 

de obtener una titulación, o determinado tipo de formación, se tiene como meta y propósito formar 

integralmente al joven, no solo lograr una formación general para ese joven, se quiere también darle 
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una orientación para su desarrollo ulterior, una calificación profesional para que pueda 

desempeñarse en el mundo del trabajo, y a su vez y no menos importante, una formación que 

estimule el interés por su familia y por su comunidad. A través de la formación de los jóvenes, a su 

vez, se cumple otro de sus fines fundamentales, que es el desarrollo del medio, 

Se intenta acompañar a los jóvenes en la búsqueda de su propia formación, en la autoformación, en 

la búsqueda de su personalidad, en la construcción de su propio futuro, como se decía anteriormente 

no se trata de formar de forma fragmentada, por materias o áreas; sino que se intenta formar al 

joven de manera sistemática, global, integral, complejamente, en la realidad de las personas 

intervienen múltiples y muy variados elementos, como ser los aspectos profesionales, humanos, 

técnicos, científicos, éticos, espirituales, artísticos, ecológicos, intelectuales, etc., y no solamente 

esto, además que no se puede aislar un solo elemento en la formación y crecimiento de las personas, 

la combinación y la interacción de los mismos es en cada persona muy diferente, en cada uno de 

nosotros se produce un efecto nuevo resultado de la interacción de esos elementos, es así que el 

abordaje de la formación de los jóvenes no puede ser aislado, sino al contrario, de un modo integral. 

Cuando se habla de “formación integral” se habla en contraposición de una formación específica, 

estrictamente técnico o profesional en función de los sistemas de formación en donde se titulan 

“mecánicos”, “agricultores”, “electricistas”, etc. Se entiende que existe una persona, miembro de 

una sociedad en una época determinada, con una cultura, valores, una familia, una creencia, una 

situación socioeconómica concreta e histórica. 

Este tipo de formación es posible ya que se busca que el número de alumnos no sea muy extenso, de 

esta manera lo “familiar” adquiere un real significado ya que hay un verdadero contacto 

personalizado entre el equipo docente y cada uno de los jóvenes. El número pequeño facilita el 

conocimiento personal entre cada alumno y los docentes (de ahí llamados monitores), entre estos y 
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sus familias y la comunidad entera, con los cual todos los actores del medio se conocen 

personalmente y están al tanto de los objetivos de la escuela y de cada uno de los alumnos. 

En este sentido el internado facilita muchísimo este conocimiento de la persona en el sentido 

integral, se lo conoce al joven en sus diversos aspectos, no solo como “alumno”, sino también en su 

relación con los demás compañeros, y con toda la comunidad escolar en la cotidiana experiencia de 

convivir con sus pares. Allí deben aprender a respetarse, a trabajar para sí y para el grupo, tolerar 

las diferencias, resolver los conflictos de una manera civilizada, como también recrearse y divertirse 

en grupo; con lo cual lo “familiar” cobra un verdadero sentido, y es la vuelta de tuerca en la 

formación integral, ya que el internado los obliga a trabajar en grupo, a hacerse responsables de sus 

actividades que hacen al mantenimiento de la limpieza, como ser lavar los platos, mantener la 

limpieza de los diferentes locales, (aulas, dormitorios, comedores, etc,). La idea es que aprendan a 

asumir responsabilidades para bien común. 

Las CEFFA’s pretenden acompañar a los jóvenes en su proceso de crecimiento y construcción 

personal en una realidad global que no se puede reducir a una visión economicista o tecnocrática de 

la formación, respetando asimismo la diversidad de situaciones, diversidad cultural e idiosincrasia 

como así también los contextos políticos sociales, etc. 

El supuesto del que partimos como guía es que las EFAs forman parte de una de las ofertas del 

Sistema Educativo en nuestra región, orientadas principalmente a la formación para el trabajo de 

jóvenes. En particular, las EFAs encarnan una apuesta por recrear una territorialidad basada en el 

arraigo rural y contrapesar las tendencias desterritorializadoras del modelo dominante, proponiendo 

alternativas que permitan a los jóvenes que trabajan en el campo un proceso de capacitación y 

formación para incorporarse al mercado de trabajo y a la vida comunitaria social y política. 
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Sin embargo, según refieren de modo sugestivo algunos directores, entre los jóvenes que finalizan su 

trayecto en las EFAs prevalece la expectativa de lograr una rápida inserción laboral desvinculada del ámbito 

rural. Parece que mientras las EFAs expresan un discurso institucional que promueve el arraigo en los 

jóvenes de familias rurales, la movilidad entre el campo y la ciudad se acentúa como consecuencia de 

procesos de exclusión. Es como si la prédica ruralista de estas escuelas se erigiera de modo testimonial como 

una reivindicación romántica ante la inexorabilidad de los procesos de des-territorialización. 

Durante las últimas décadas los espacios rurales han evidenciado profundos cambios como consecuencia de 

procesos de modernización agraria que consolidaron la expansión de los agronegocios (Giarracca y Teubal, 

2008). Un amplio sector de la población rural se encontró cada vez con mayores dificultades para mantener 

su integración en ese circuito productivo, por lo que se revirtió la dinámica demográfica de las décadas 

anteriores y se aceleró drásticamente la tendencia secular a la expulsión o desplazamiento de los pequeños 

productores de las actividades agropecuarias.  

Es necesario considerar esta problemática como telón de fondo de las experiencias desarrolladas 

desde mediados de los años noventa por las EFAs; inclusive si asumimos que estas instituciones en 

conjunto evidencian una gran heterogeneidad, ya sea por sus propuestas político-institucionales o 

por la especificidad de los territorios en los que se insertan. Aún si quisiéramos dar cuenta de 

grandes diferencias, la problemática en torno  al acceso a la tierra resulta un condicionante decisivo 

para tratar de comprender las trayectorias de los egresados en relación a los espacios rurales. En ese 

sentido, la propuesta político-pedagógica se apoya en un discurso que promueve y reivindica la 

ruralidad como un valor, donde se pone el acento en la necesidad de preservar el arraigo de las 

familias campesinas o de pequeños productores.  

Podemos preguntarnos cómo ese discurso logra interpelar las expectativas de los jóvenes 

estudiantes de las EFAs, en términos de su capacidad para orientar sus trayectorias y promover 

formas de territorialidad contrahegemónicas. Es decir, cómo inciden los proyectos educativos 
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basados en la pedagogía de la alternancia sobre la orientación de las trayectorias educativas y 

laborales de los jóvenes que transitan por las EFAs.  

Se puede tomar como marco general de la problemática al trabajo clásico de Grignon destinado a 

caracterizar la educación agrícola. Con referencia a su propuesta se han promovido investigaciones 

en las que se analiza la relación entre la formación que reciben los jóvenes en escuelas rurales y sus 

expectativas laborales y educativas posteriores. Suele señalarse que existen distintos tipos de 

escuela según el modo en que se articulan esos elementos en la definición de las trayectorias de los 

egresados: por un lado, bachilleratos que funcionan como escuelas para agricultores; por otro, 

ofertas que promueven la profesionalización y habilitan mecanismos de movilidad social. Esa 

dualidad es asumida de modos diversos por parte de los equipos de gestión de las EFAs. No 

obstante eso, indican evidencias de dos tendencias problemáticas: por un lado, entre los egresados 

tiende a prevalecer la expectativa de inserción laboral a través de alternativas rápidas y seguras, 

como la incorporación a las fuerzas de seguridad. Por otra parte, se indica una tendencia 

comprobable a una disminución de la tasa de terminalidad, ya que los egresados se desvinculan de 

la institución sin cumplir la aprobación de la totalidad de los espacios curriculares. Estas tendencias 

refuerzan la idea de que el sistema educativo reproduce las desigualdades. 

 

El acompañamiento desde la  extensión universitaria 

 

La promoción de espacios participativos por fuera de los espacios curriculares del plan de estudio 

busca complementar y acompañar la estrategia pedagógica asumida por la institución, porque 

habilita alternativas para canalizar inquietudes y expectativas de los estudiantes frente a nuevos 

interlocutores. En ese sentido, se espera lograr una interpelación que movilice a los jóvenes hacia 
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un posicionamiento activo y reflexivo. De igual manera, se espera que el fortalecimiento de 

espacios curriculares identificados como eslabones críticos para efectivizar la terminalidad, permita 

mejorar los niveles de egreso poniendo el foco en aquellos estudiantes que adeudan asignaturas. A 

la vez, en tanto promueve la alfabetización académica también puede contribuir a fortalecer la 

inserción de los jóvenes en el ámbito superior universitario. De esta forma pretendemos habilitar y 

fortalecer espacios de formación basados en intercambios recíprocos y horizontales entre los 

docentes, estudiantes y graduados. Esto posibilitará desarrollar capacidades en lo que respecta a la 

planificación y ejecución de actividades, implementación de estrategias de trabajo, coordinación de 

grupos, etcétera.  

A partir de datos parciales recopilados en algunas escuelas, la inquietud transmitida desde sus equipos de 

gestión se basaba en una visible tendencia orientada a que una proporción cada vez mayor  de  sus egresados 

optan por  ingresar a las fuerzas de seguridad, o por la proyección de estrategias que implican la fijación de 

la residencia en los centros urbanos y el abandono de las actividades agropecuarias. Pudimos corroborar 

esta información al solicitar a los estudiantes del último año que completen una encuesta en donde 

principalmente nos interesa saber qué aspiraciones tienen para el futuro próximo, qué desean 

estudiar o de qué desean trabajar. En la mayoría de los casos estas aspiraciones no tienen relación 

con el trabajo en el campo, la educación recibida en las EFAs y el discurso pedagógico que 

prevalece en ellas; resaltando como mayor aporte que les ha hecho la EFA en su formación es la 

relación con las demás personas, la convivencia. 

Algunos de los estudiantes no son del campo, sino más bien de zonas urbanizadas o de las capitales 

de ambas provincias. La mayoría son oriundos de parajes, pueblos o localidades aledañas a la 

escuela, pero eso no significa que con su familia posean una porción de tierra para trabajarla o que 
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sus familiares sean trabajadores del campo. Sabiendo esto podemos suponer por qué los estudiantes 

no tienen interés en seguir estudios o trabajos relacionados con lo rural.  

Además algunos expresan que “no quieren trabajar mucho y ganar poco dinero”, o “no quieren 

esforzarse tanto físicamente”. Este pensamiento es bastante común en las generaciones más jóvenes 

ya que tenemos internalizado que se valoriza más el trabajo intelectual que el físico. 

Con respecto a las estrategias de intervención asumidas desde el equipo responsable del proyecto, 

se plantó tener un espacio de diálogo, en el cual se pactaban ciertos acuerdos y líneas de trabajo, 

visualizando posibles potencialidades de acción, esclareciendo dudas e inquietudes por partes de 

ambos grupos. Estas reuniones entre ambas partes, tuvo lugar antes de iniciar con las actividades 

consensuadas. 

En cuanto a la organización de los diferentes encuentros en las escuelas de ambas provincias, en el 

equipo de extensión se establecieron diferentes comisiones de trabajo que tenía a cargo una 

institución definida. Esto respondía principalmente a necesidades operativas, además de lograr una 

cierta continuidad en las relaciones que se podrían entablar con los estudiantes y docentes, a fin 

también de no sobrecargar con mucha responsabilidad al equipo. Por ello, cada sub grupo se 

conformaba entre 3 a 5 integrantes que visitaban a una institución. Del mismo modo, se efectuaron 

diferentes reuniones en el equipo para socializar los avances en el proyecto que cada grupo 

realizaba. 

Los distintos encuentros fueron planificados siguiendo una modalidad de  taller, con el fin de 

generar espacios en el que los estudiantes puedan participar, opinar, compartir sus dudas e 

inquietudes con el equipo y con sus pares. 

52



 

XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS 

14 

 

En este sentido, nos propusimos al principio de cada primer jornada, a realizar una presentación del 

equipo En el comienzo de los primeros encuentros, los miembros del equipo que estaban presentes 

realizaban una presentación, contando sus  el cual siempre iba rotando en las diferentes escuelas. 

En la presentación siempre se trató de incluir parte de los motivos y objetivos que buscamos con el 

proyecto de extensión. También, cada uno de los integrantes del grupo de extensión comentó sobre 

su experiencia al finalizar los estudios secundarios, y del cómo afrontó la decisión del proyecto de 

vida a futuro. 

Por otro lado se fueron realizando preguntas a todo el grupo presente (en algunas ocasiones el 

último año o acompañado del anteúltimo). Cabe aclarar que la cantidad de los estudiantes en el 

último año es reducida. Por ello en los primeros encuentros se trabajó con 2º y 3º polimodal (en el 

caso de las escuelas del Chaco), y 6 º y 7º (en el caso de las escuelas de Corrientes). 

Las mismas se les solicitaban que se presenten frente al grupo. En ese sentido, comentaron sus 

nombres, edad, ciudad de procedencia y si tenían alguna decisión tomada sobre algún proyecto a 

futuro luego de terminar el secundario. En otras circunstancias, desde el equipo se efectuaban 

preguntas de sondeo como ¿Quién tiene una idea de qué es lo que quiere hacer una vez que termina 

la secundaria?, ¿Alguien tiene un hermano/a que haya terminado en una EFA? ¿Qué está haciendo 

ese/a hermano/a o pariente actualmente? Así los estudiantes que levanten la mano respondían y nos 

comentaba algunos aspectos personales.   

Al finalizar los primeros encuentros, les pedimos a los estudiantes que puedan responder una 

pequeña encuesta en forma individual. Dicho instrumento buscaba interpelar a los estudiantes para 

que puedan pensar sobre el significado y valor que le otorgaban a la EFA, en relación con su 

proceso formativo; también trataba de indagar sobre posibles elecciones hechas de alguna profesión 
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u oficio que les gustaría seguir, si podía identificar obstáculos y ventajas para alcanzar dicha 

decisión. 

Estas actividades de los primeros encuentros nos permitían tener un panorama sobre las 

características de los estudiantes, sus expectativas y representaciones. Si bien las respuestas fueron 

variadas, se han visualizado grupos de estudiantes que: 

-   prefieren seguir algún estudio superior (terciario/universitario) relacionado con el “agro” 

(veterinaria, ingeniero agrónomo o agronomía), la docencia (en educación inicial, primaria o algún 

profesorado) y otras como contador, ciencias de la salud, etc.; 

-        prefieren insertarse en alguna de las fuerzas armadas como la policía y gendarmería; 

-        quieren seguir algún oficio (construcción, producción de bienes y servicios, etc.); 

-        frente a esa pregunta todavía se encontraba indeciso o no han reflexionado sobre el tema. 

Teniendo en cuenta estos datos y lo dialogado con los actores institucionales de las diferentes 

escuelas, para los segundos encuentros, en las escuelas EFA del Chaco se pensó en organizar 

actividades que impliquen la permanencia de los miembros del equipo en las EFAs por un día. Por 

ello, se compartieron diferentes momentos de la rutina con los estudiantes y profesores a cargo de la 

residencia, desde el arrío de la bandera, como el almuerzo, cierre y balance del día a cargo de los 

coordinadores del curso; al día siguiente desayuno e izamiento de la bandera[SS1] . 

 Las actividades que se llevaron a cabo tuvieron un formato de taller, para ello se prepararon grupos 

de imágenes que mostraban diferentes oficios y profesiones (futbolista, empleado industrial, 

docente, productor, etc.). De acuerdo con esto, se pretendió que las estas sean disparadoras de 

intercambios grupales, opiniones y reflexiones grupales.. En función a esto, se dividieron grupos de 

4 a 5 estudiantes, a los que les entregamos afiches, en el que discriminen las imágenes y puedan 

argumentar sobre tales decisiones. 
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Los criterios propuestos para el agrupamiento de las imágenes consistían en: qué oficios debía 

trasladarse de su lugar de origen, y sobre ello decidir qué actividad elijo y cuáles no. 

Por otra parte, también se les presentaron audiovisuales (películas y documentales), sobre los cuales 

efectuamos preguntas que funcionen como disparadores de procesos de reflexión en grupos 

reducidos y amplios. 

En forma paralela a estas estrategias, también se trabajó con técnicas de búsqueda de información 

en diferentes medios, sobre carreras (terciarias/universitarias) y cursos de capacitación. En esta 

línea, no se buscó específicamente de promocionar las carreras universitarias, más bien se pretendió 

que, frente a ciertas demandas de los estudiantes, ellos puedan conocer qué herramientas de 

búsqueda de información existen y cómo utilizarlas para que les sea de provecho.   

Otro aspecto importante de remarcar es que al finalizar los encuentros, se les solicitaba también a 

los estudiantes que puedan realizar una valoración de los talleres y actividades propuestas por el 

equipo de extensión; y a la vez proponer otras formas de trabajar en las jornadas siguientes. 

Al finalizar, les solicitamos a los estudiantes que puedan hacernos una devolución sobre su 

apreciación de las actividades que se vinieron realizando, y que nos propongan otras. 

En relación a esto se sistematizaron las evaluaciones que hicieron los estudiantes, dentro de las 

valoraciones hechas se encuentran: 

ü  Las actividades propuestas por el equipo les ayudó a reflexionar sobre la decisión de que deben 

tomar una vez terminada la secundaria. En este sentido algunos estudiantes aseguran no haber 

tenido este espacio antes. 

ü  Les parece importante y provechoso que se generen momentos donde puedan charlar y ser 

escuchados. 
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ü  Las actividades propuestas (como la proyección de un audiovisual, el trabajo y producción en 

grupos, etc.) les parece de interés, y ayudaron a identificar debilidades y fortalezas propias. 

De acuerdo con esto se deja en claro que los estudiantes valoran positivamente las actividades que 

implican una dinámica de mayor participación de ellos. 
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“El  resultado  del  encuentro  entre  los  universitarios  (estudiantes,
egresados y docentes) y las personas que se asientan en una comunidad
(comarca, barrio, fábrica, liceo, localidad rural, etcétera) culminaría
productivamente  cuando  se  llegaran  a  elaborar  proyectos  o
emprendimientos  comunes  que  se  instalaran  y  funcionaran  en  el
espacio social  del  propio encuentro:  para beneficio compartido por
todos”. (Pablo V. Carlevaro Intersecciones y uniones de la universidad
con la ética Reencuentro, núm. 57, abril, 2010, pp. 8-17, Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco México.)

1. Introducción y encuadre

En 2016 se cumplieron diez años del inicio formal de la experiencia piloto aprobada en el 2006:
“Programa Incubadora de Emprendimientos económico-asociativos populares”, que la Unidad de
Estudios Cooperativos (UEC) impulsó desde el Servicio Central de Extensión y Actividades en el
Medio (SCEAM) de la Universidad de la República (UDELAR). La ocasión resulta propicia, para
reflexionar acerca de los aprendizajes que supuso la experiencia, para lo que hoy constituye el Area
Sector Coooperativo y de Economía Social y Solidaria del SCEAM, en el contexto de un proceso de
reestructura de las políticas de extensión en el conjunto de la universidad.

Los antecedentes del programa se remontan al 2001, cuando un núcleo de estudiantes vinculados al
movimiento estudiantil  organizados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
(FEUU), con base a sus lineamientos aprobados en 1999 (FEUU 1999), constituyó un grupo de
apoyo a la UEC. Ante la situación de crisis social y productiva que se registraba en el país, dichos
estudiantes, junto a algunos docentes y egresados, se preguntaron: ¿Qué puede hacer la universidad
para  aportar  a  los  colectivos,  que  buscan mediante  la  asociación  de  su esfuerzo,  con el  de  su
semejante, resolver sus necesidades y construir alternativas de trabajo asociado?. 

Los fundamentos de su accionar, se enraizaban en la concepción del intercambio de saberes, el
carácter  relacional  de  la  co-construcción  de  conocimientos  y  de  la  elaboración  colectiva  de
alternativas, a partir de los diversos problemas que presenta la realidad y fuertemente inspirados en
el legado freiriano.

En artículos anteriores (Sarachu, G 2006 y 2009), se ubicaron los principales cometidos, alcances y
límites,  del  programa  incubadora  en  sus  diversos  momentos  y  coyunturas,  así  como  sus
fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos y técnico-operativos. Se procuró dar cuenta del
proceso que implicó su construcción en ese viaje,  sin rumbo fijo, desde la extensión universitaria,
en busca de la integralidad,  intentando comprender lo que sucede y  lo modos de cómo y con
quiénes, es posible transformarlo.   

1

57

mailto:gsarachu@gmail.com


En el presente artículo, se pretende por una parte,  ubicar el programa históricamente, compartiendo
la periodización histórica que surge del proceso de sistematización. Se trata de recorrer los avatares,
puesto que se asumen las dificultades como fuentes de aprendizaje y permiten de alguna forma,
recorrer esos sucesos, desde una perspectiva crítica no autocomplaciente. Alejados del horizonte
que reduce los procesos en busca de éxitos y fracasos. Se busca ahondar en los itinerarios recorridos
y sus repercusiones en los cambios de estrategias que se fueron produciendo, desde la perspectiva
de extensión crítica:

“la extensión universitaria constituye una función que interpela al conjunto del proyecto académico. Se
la concibe como un movimiento que ubica a la universidad a servicio de la problematización junto a los
sectores subalternos, de diferentes aspectos de la realidad social, desentrañando sus condicionamientos y
formas de superación colectiva. En definitiva hacer extensiva la universidad supone crear la posibilidad
de realizar conexiones creativas entre lo particular de las problemáticas y sus conexiones universales,
entre el conocimiento producido y el conocimiento por producir, sus posibles usos (no necesariamente
inmediatos) y su significación social, planteándose el problema de cómo se producen los conocimientos
y quiénes son los sujetos de esta producción” (Sarachu, 2009)

Dichas reflexiones surgen de un trabajo compartido, en talleres colectivos, entre los integrantes del
programa  entre  los  años  2014  y  2015,  de  la  revisión  documental  y  estudio  de  registros  y
sistematizaciones1 de los procesos desencadenados desde el programa en esta década de trabajo
compartido (2006-2016) con diferentes colectivos de trabajadoras y trabajadores asociados, junto a
docentes,  estudiantes  y  egresados.  Surgen  también  de  los  intercambios  realizados  con  otras
experiencias que en el marco de la Red ITCP en Brasil (Cortegoso et al 2016 ITCP-USP, 2013) y de
la Red Procoas junto a universidades  de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay se fueron
construyendo .La sistematización de las prácticas resultan importantes para contrarestar la fuerte
tendencia ya denunciada por Boaventura de Souza Santos del desperdicio de la experiencia (Santos,
2006), que afecta especialmente a la ciencia moderna en la actualidad y a las entidades como las
universidades que se refugian en la “moncultura del saber” evitando el desarrollo de la “ecología de
saberes” (Santos, 2006).

El vínculo entre educación popular y la extensión universitaria,  se produce cuando la universidad
se asume pública y se dispone al trabajo compartido y al aprendizaje mutuo, con las organizaciones
sociales, las cooperativas, comunidades, etc. A su vez,  en ese diálogo e intercambio, los procesos
colectivos diversos, interpelan y cuestionan  a las universidades, ante su actual subordinación a los
imperativos del capital que las mismas padecen. Concebir a la universidad como un territorio en
disputa y abrir espacios con las entidades de la economía social y solidaria, se constituye como un
desafío central. 

Los procesos de educación popular desencadenados en los procesos de trabajo y en los programas
de extensión resultan relevantes en tanto generan condiciones para construir esa disputa sobre el
sentido del hacer universitario, calificarla y profundizarla desde el intercambio de saberes, la mutua
interpelación, el reconocimiento recíproco (Vasilachis, 2004). Se trata de producir algunas rupturas
epistemólogicas que permitan avanzar hacia formas de co-construcción de conocimientos desde los
principios de igualdad esencial:

1 A los efectos de profundizar en el alcance, las concepciones y fundamentos de la sistematización, se entienden
pertinentes  las  reflexiones y aportes  recopilados por:  Cano,  A,  Migliaro,  A y Giambruno,  R.  (Comp)  (2011):
Apuntes para la acción: sistematización de experiencias de extensión universitaria, Ed- SCEAM-UDELAR.  
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”Para las nuevas formas de conocer que se proponen, el sujeto que conoce no sólo no puede estar
separado  del  sujeto  conocido,  sino  que  es  en  el  proceso  de  conocimiento  en  que  ambos,
identificándose con el otro en aquello que tienen de iguales y que los identifica como hombres o
mujeres,  incrementan  el  conocimiento  que  poseen  sobre  sí  mismos  y  sobre  el  otro  y  aumentan,
además, su conocimiento por medio de una construcción cooperativa de la que ambos participan por
igual, pero realizando contribuciones diferentes” (Vasilachis, 2004:44)

Es desde esas rupturas que se asume el desafío del intercambio de saberes, desde el respeto a la
dignidad de todas las personas participantes en los procesos, cuidando los modos que asume esa
relación,  evitando  las  dominaciones   y  asumiendo  responsabilidades  compartidas  y  también
diferenciadas.

Los ejes privilegiados en la sistematización, refieren a: a) contexto general del país en la región,
cambios institucionales en la Universidad, b) cambios en la extensión universitaria y en el debate
sobre integralidad, participación estudiantil,  c) ubicación de los procesos colectivos de economía
social y solidaria, d) estrategias de intervención con énfasis en propuestas metodológicas para la
construcción  de  viabilidades,  articulación  de  funciones,  modalidades  de  relacionamiento,
producción de conocimientos y estrategias formativas desencadenadas.  Estos ejes se abordaron a
partir del desarrollo de un proceso de sistematización entre 2014 y 2016, que implicó el desarrollo
de una línea del tiempo (de la que se desprende la periodización histórica propuesta), un mapa de
actores,  análisis de registros individuales y colectivos, revisión de documentos de actuación y 4
talleres colectivos de reflexión. 

2. Ubicación histórica: antecedentes y periodización historica

Pensar el programa históricamente, supone un esfuerzo, como se decía anteriormente, por reconocer
sus antecedentes en los fructíferos debates del movimiento estudiantil, atentos a los sucesos que se
fueron produciendo en el país y en la región ante los peores efectos del llegado neoliberal y sus
tendencias fuertemente instaladas de crecimiento de la desigualdad (PNUD, 1999): precarización
del trabajo, infantilización de la pobreza, segregación residencial y educativa.   

En  ese  contexto,  del  país  y  la  región,  el  movimiento  estudiantil,  profundiza  su  propuesta  de
extensión  universitaria,  inspirada  en  una  concepción,  que  recupera  el  legado de  la  universidad
latinoamericana  y  de  múltiples  prácticas  universitarias  que  se  venían  impulsando  en  periodos
anteriores: 

“Nuestra concepción define a la extensión universitaria como proceso de aprendizaje integral,
su papel principal es la formación de individuos críticos. <Este proceso educativo, debe ser
generador de alternativas apropiadas, debe facilitar la construcción de soluciones propias a
los, problemas de la comunidad, en la interacción de los universitarios con ella. Es por lo tanto
anti-asistencialista, en el sentido alienante de una asistencia aislada, y no en el sentido de una
asistencia integrada a un proceso de extensión, donde el resultado global debe ser formativo y
liberador.> (Primer encuentro estudiantil de extensión universitaria). Esta interacción deberá
establecerse  en  forma  bidireccional,  promoviendo  el  intercambio  de  conocimientos  sin
reduccionismos.  Habrá  que  comprender  el  proceso  bidireccional  ...  <como  una  relación
política de igualdad>... " (FEUU, 1999)
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Es precisamente en ese periodo histórico, que se propuso la creación de un programa inspirado en
las  denominadas  Incubadoras  Tecnológicas  de  Cooperatias  Populares  (ITCP)  que  varias
universidades brasileñas2 venían promoviendo, como lo expresan Silveira y Isola (2003): 

“El proyecto concreto radica en la generación de instrumentos adecuados para la promoción de
emprendimientos que se conformen en torno a la cooperación y que sean solidarios entre sí.
Promoviendo  un  espacio  económico  y  político  nuevo,  basado  en  la  ayuda  mutua  y  en  la
autogestión. A su vez, se trata de desarrollar un cuerpo docente crítico capaz de dialogar con
las necesidades de organización y trabajo de la sociedad, conformando una estrategia educativa
liberadora, que permita asumir un rol de mayor compromiso a los profesionales que se formen
en este ámbito y del conjunto de la institución universitaria” (2: 2003)

En este  período 1999-2006, se desarrollaron una serie  de iniciativas que buscaban concretar  el
compromiso  de  la  universidad  con  los  sectores  populares,  con  diversas  perspectivas  teórico-
metodológicas y ético-políticas (Picos, G, 2014). Ante la profundización de la crisis, que tiene su
punto fuerte en el 2002, surgieron diferentes expresiones asociativas de trabajadores y trabajadoras
“precarios a la deriva”3(Sarachu, 2006), que buscaban desarrollar iniciativas para la obtención de
algún tipo de ingreso. De esta forma fueron surgiendo múltiples emprendimientos que se pueden
agrupar en el heterogéneo campo en disputa, de la economía solidaria (Torrelli y Sarachu, 2012). 

Estas prácticas, van reconfigurando el espacio universitario en general y las políticas de extensión
en particular.  Dicho proceso,  fue autodenominado como de  “segunda reforma universitaria”  en
tanto recuperaba el  legado del movimiento de reforma universitaria latinoamericano, al decir de el
propio rector de ese momento,  Arocena (2011): 

“El  movimiento de la Reforma Universitaria Latinoamericana, desencadenado desde Córdoba en
1918,  forjó  un  ideal  propio  de  nuestro  continente,  el  de  una  Universidad  democráticamente
cogobernada,  de alto nivel  académico y socialmente comprometida.  El  ideal  latinoamericano de
Universidad apunta a la democratización del conocimiento. Ello implica luchar contra la desigualdad
en tres dimensiones: (i) el acceso a la Educación Superior, tradicionalmente reservado a minorías;
(ii)  la  generación de conocimiento de alto nivel,  tradicionalmente concentrada en algunos pocos
países “centrales” en desmedro de las “periferias”; (iii) el uso socialmente valioso del conocimiento,
tradicionalmente volcado más al servicio de pocos que de muchos. Una noción clave es que cada una

de esas tres tareas se realiza mejor cuando se combina con las otras” (p:9). 

Se fueron generando condiciones institucionales propicias, para un impulso de diversos programas
de extensión universitaria. Como todo proceso institucional, sintetizaba una cierta correlación de
fuerzas sociales, dentro y fuera de la universidad, que implican marchas y contra marchas, avances
y estancamientos, que como podrá visualizarse más adelante, muestran los avatares del accionar
universitario en sus diversos campos de acción.

Los vaivenes de la reforma universitaria están marcados por las propias dificultades del movimiento
estudiantil  (Cano,  2009).  La  universidad  no  se  desarrolla  en  el  aire  y  los  condicionamientos
nacionales e internacionales se hacen sentir y las contradicciones y ambigüedades se producen,  en
el  contexto  de  una  universidad  pública  masificada  sin  dejar  de  ser  elitizada  y  fuertemente
presionada por la mercantilización de la educación superior y del propio conocimiento. 

2 “la primera Incubadora Tecnólogica de Cooperativas Populares fue creada en 1995, en la COPPE/UFRJ, el centro 
de posgrado en ingeniería de la universidad Federa de Rio de Janeiro” (Singer, 2011: 97)

3 La expresión fue “robada” del colectivo Precarias a la Deriva (2004), colectivo feminista que lucha contra la 
precariedad del trabajo femenino, en diversos ámbitos de la vida.
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Para que la movilización estudiantil avance en disputar el sentido de hacer, tener, sentir y ser otra
universidad,  es  preciso  que  las  organizaciones  sociales  la  animen,  acompañen,  exijan,
complementen e incentiven. Dicha movilización no ocurrió y las estrategias privilegiadas por las
diferentes expresiones del movimiento popular fue la de la negociación e incidencia por lo alto en el
elenco político.

Estos  aspectos  se  fueron  desencadenando,  en  el  marco  de  un  contexto  más  amplio,  de
transformaciones  socio-políticas  del  país.  Se  fueron  priorizando  otros  espacios  de  inserción
institucional,  de  co-participación gubernamental,  en  desmedro  de  la  conexión  de  las  diferentes
luchas sociales. La capacidad de lucha y movilización se fue apagando, en la misma medida que el
“progresismo” se fue consolidando en su ambigüedad de atender al mismo tiempo, los efectos más
nocivos  de  la  era  neoliberal,  pero  siempre  atentos  a  la  agenda  impuesta  por  el  capital  y  sus
inversiones que sustentan el crecimiento neodesarrollista (Santos et al, 2013). 

Es en este sentido que las herramientas desarrolladas por el movimiento de educación popular como
la de sistematización de las prácticas adquiere total vigencia. Realizar el análisis de una década de
experiencia de la incubadora, supuso construir una periodización histórica que ilustran los avatares
del  programa en cinco grandes períodos.  No se trata  de periodos estancos y de una etapa que
sustituye a la otra sino de múltiples superposiciones y contradicciones en la búsqueda de construir
un  programa  desde  un  colectivo  de  trabajo  que  se  pretende  coherente  con  las  propuestas
autogestionarias  que  promueve  y  trata  de  vivenciar  ese  devenir  de  la  construcción  colectiva,
condicionados por el marco institucional de la universidad y tratando de disputar  el sentido del
hacer universitario.

Un primer período (2006-2008) que hace a lo que se denomina como la experiencia piloto,
momento en que emerge el programa y se produce su integración en la institucionalidad de la
extensión  como  programa  central  desde  el  SCEAM.  El  momento  inicial  coincide  con  los
primeros  años  del  gobierno  progresista  a  nivel  nacional,  que   supuso  una  mejora  relativa  del
presupuesto universitario  en diferentes aspectos.  Paralelamente ese primer gobierno progresista,
desarrolló el denominado Plan de emergencia social impulsado desde el recién creado, Ministerio
de Desarrollo Social (MIDES). Dicho ministerio llevó adelante una serie de políticas, que tienen
como uno de sus componentes, la creación de emprendimientos e iniciativas económicas para los
sectores  populares,  que  dan lugar  a  la  creación en  el  2006,  de  la  ley  de cooperativas  sociales
posteriormente integrada a la Ley general de cooperativas aprobada en el 2008.

Un  temor  inicial,   fue  el  que  orientó  sus  primeros  lineamientos.  Dicho  temor  se  refería  a  la
posibilidad,  de  que  la  institucionalidad,  subordinara  al  incipiente  programa  a  su  lógica,  con
demandas en cascada de <pobres cooperativas para pobres>. En ese momento, ya se visualizaba al
enfoque reduccionista  de  las  denominadas  cooperativas  sociales,  que quedaron subordinadas  al
conjunto de políticas de combate a a pobreza,   bajo los lineamientos auspiciados por el  Banco
Mundial, que están presentes en el conjunto de políticas y programas que se desarrollaron también
en la región (Zibechi, 2010).

Un denominador  común del  período,  fue  cierta  rigidez  metodológica,  que  posteriormente  sería
modificada,  e  implicaba el  predominio de respuestas  a  partir  de las  conformación de las  áreas
disciplinarias, que organizaban en ese momento al programa, en acuerdos formalizados de trabajo
que muchas veces implicaba que los emprendimientos se adaptaran a los requerimientos que el
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programa establecía sin mayor disposición a experimentar el sentido inverso; es decir, la necesidad
de adecuar el programa a los requerimientos del medio.

Un segundo período del programa que se denomina como años fermentales, y tiene que ver con
el desarrollo de la propuesta del programa y el trabajo estrecho con los emprendimientos y sus
organizaciones,  procurando  construir  el  abordaje  interdisciplinario,  se  podría  decir  como  el
momento de consolidación del programa, desde la extensión a la integralidad. 

Las  orientaciones hacia la  extensión fueron: la  generalización de las prácticas integrales  en los
diversos servicios universitarios, la curricularización de la extensión y el desarrollo de programas
plataforma. Fue en ese sentido, que el programa se constituye  en un espacio de formación integral
un programa plataforma, desde la cual se impulsan e integran los aportes de diversos servicios
universitarios

Se consolida una nueva institucionalidad de las políticas sociales en el país. En varios ministerios se
apela a la promoción del cooperativismo y la asociatividad, como requisito para acceder a diferentes
recursos.  Paralelamente,  a nivel del sector asociativo.  se aprueba en el  2008 la Ley general de
Cooperativas, creación del Instituto Nacional de Cooperativismo como órgano de promoción del
sector  asociativo,  que  constituye  un  marco  normativo  que  procuraba  integrar  y  proyectar  una
promoción del conjunto del sector cooperativo y de economía social y solidaria, ante la dispersión
que hasta ese momento reinaba en el campo

A nivel del desarrollo de la extensión universitaria, el 2009 marca un hito importante: la realización
del X Congreso Iberoamericano de Extensión: Extensión y sociedad, Extenso 2009 realizado del 5
al 9 de octubre en la ciudad de Montevideo, con más de 2000 participantes, estudiantes y docentes
latinoamericanos, junto a la importante participación de organizaciones y movimientos sociales de
diferentes países de América Latina, establece una clara línea de acción para la extenión:

“Es necesaria una democratización radical del acceso a la educación superior y nos afiliamos a
consolidar la lucha por una enseñanza superior concebida como un bien público y que debe ser
garantizada por los  Estados para toda la población a lo  largo de toda la vida...Queremos una
formación universitaria inclusiva, integral, democrática, liberadora, basada en la reflexión ético-
crítica de las relaciones de poder-saber, vinculada a los requerimientos y necesidades de nuestros
pueblos  y  sus  circunstancias  y  promotora  de  ciudadanas  y  ciudadanos  libres,  solidarios  y
comprometidos con la transformación social y la vigencia plena de los derechos humanos” (Extenso,
2009:212) 

La incubadora  se concibe como uno de esos espacios e democratización junto a las iniciativas
populares.  A  nivel  de  los  procesos  de  incubación  se  trabajaba  en  esos  momentos,  como  una
construcción por etapas: preincubación-incubación-postincubación o des-incubación.

Las reflexiones desencadenadas a partir de los primeros procesos de desincubación, motivó una
importante reflexión metodológica acerca del proceso de construcción de viabilidades en la que se
fundamenta el  programa (Assandri et al,  2010). Las ideas fuerzas que estructuran las estrategia
metodológicas implicaban un proceso de concreción de respaldos (Social, económico y político), de
compativilización  de  tiempos  y  espacios  (las  urgencias  de  los  emprendimientos,  los  tiempos
sociales,  los  políticos,  los  tiempos  burocráticos,  etc..)  y   de  establecer  algunas  rupturas  que el
trabajo autogestionario requiere: ruprura con la cultura asalariada y la dependencia, ruptura con la
propiedad  limitada,  con  la  apropiación  individual  de  las  riquezas,  con  la  concentración  de  la
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información  y  del  poder  de  decisión.   Rupturas  que  implican  importantes  desafíos  para  la
autogestión como se establece en otros artículos (Sarachu, 2012, Sarachu 2013).

Son esos respaldos y rupturas las que permiten producir colectivamente la articulación, confluencia
e  intersección de componentes  en el  proyecto y modelo organizativo del  emprendimiento.  Los
componentes  de  la  viabilidad:  relacional,  económico-productivo  y  el  económico-financiero  y
contable se deben colocar al  servicio de la concreción del proyecto social  y productivo.  Dicho
proyecto  surgirá  de  la  combinación  de  los  diferentes  componentes,  en  el  entendido  de  que  la
viabilidad  no  esta  dada  de  una  vez  y  para  siempre  y  requiere  la  atención  permanente  a  la
complementación y simultaneidad de los diferentes aspectos.

Un tercer período, se refiere a uno de los momentos de crisis del programa que se nombró
como  una  etapa  de  transición  (2010-2012):  entre  el  estancamiento  y  la  ampliación  de
estrategias de trabajo con los procesos colectivos incubados. Se visualiza por parte del colectivo,
algunas de las limitantes para el desarrollo de la extensión, cierta inadecuación de los objetivos con
la nueva realidad del país y de la propia universidad. 

En esta etapa se produjeron cambios en los objetivos del programa que se fue transformando en un
programa de formación de estudiantes. Se empezó a visualizar también que no se  podía trabajar
con el emprendimiento aislado, tenía que estar vinculado con un sector, o con un territorio o con
una cadena económica. Que la construcción de viabilidades exigía no reducirla al análisis de una
unidad productiva, entendiendo que en la intercooperación y los encadenamientos se ampliaban las
posibilidades de dicha construcción.

El objetivo general del programa incubadora pasó a ser el de contribuir en el marco del modelo de
Universidad  latinoamericana,  a  la  consolidación  y  desarrollo  de  emprendimientos  económicos
populares  autogestionarios,  generando,  combinando  y  potenciando  saberes  populares  y
universitarios. 

Se visualizan los límites estructurales que muchos de los emprendimientos cooperativos con los que
se trabajaba tenían y que hacían a su tipo de inserción en la cadena económica. Esto resulto claro en
el sector de clasificadores de residuos urbanos sólidos, pero también en proceso colectivos  de los
trabajadores  que  accedieron a  la  tierra  desencadenados  en  Bella  Unión.  Se  entiende  pertinente
incorporar  fuertemente  la  investigación  tanto  de  lo  sectorial  como  de  los  complejos  socio-
productivos. 

A nivel nacional desde el Ministerio de Desarrollo Social se seguían promoviendo cooperativas
sociales,  una figura inicialmente de transición hacia  las  cooperativas de trabajo,   que no logró
consolidarse como puente o figura de transición hacia la conformación de cooperativas de trabajo y
agudizó  su dependencia  de  la  política  pública,  más  en  la  lógica  del  empleo  protegido que  del
fomento y desarrollo cooperativo autónomo. 

La incubadora amplia su accionar a procesos colectivos que no necesariamente eran cooperativos,
pero  que  implicaban  propuestas  de  economía  social  y  solidaria.  El potencial  del  programa  se
vinculaba entonces, al repensar estrategias de creación de valor a partir de procesos industriales y de
servicios interconectados en redes socio-productivas-territoriales y comunicacionales.

El cuarto período identificado, hace a lo que se denomina como era FONDES  y ubica los
avatares relativos al proceso de subordinación en el marco de políticas públicas y las dificultades

7

63



para sostener y profundizar en la perspectiva universitaria, ante la complejización del campo de la
economía social y solidaria. Refiere también a las dificultades de pasar de un enfoque centrado en
los emprendimientos a otro en el que se integre con mayor densidad la perspectiva territorial y de
redes socio-productivas y comunicacionales y encadenamientos sectoriales e intersectoriales. 

El Fondo de Desarrollo (FONDES), que fuera mencionado anteriormente, fue creado mediante la
aprobación de un decreto presidencial de José Mujica a fines del 2011, se puso operativo recién en
el 2012. Es importante precisar, que, dicho decreto presidencia fue posterior a la Ley que modifica a
fines del 2010, la carta orgánica del Banco República habilitando la disposición de sus utilidades
para  financiar  proyectos  de  interés  nacional.  Desde  el  programa  pasa  a  tener  centralidad  la
elaboración  participativa  de  proyectos.  Los  tiempos  entre  que  se  aprueban  los  proyectos  y
efectivamente  se  desembolsan  los  fondos,  fueron  marcando  importantes  impactos  en  los
emprendimientos que unido a sus propias vulnerabilidades, determinaron enormes dificultades y
problemas, llevando al cierre de algunas experiencias.

Una característica del período es la alta complejidad de los procesos que se desencadenaron desde
la incubadora. Existía por un lado la posibilidad abierta por e FONDES y sus prioridades hacia
proyectos de mayor escala, en sectores industriales fuertemente condicionados, en el marco de una
tendencia  creciente  del  capital  de  quedarse  con  el  centro  del  negocio,  especialmente  la  fase
comercial  y  dejar  a  los  trabajadores  con  la  fase  productiva.  Estos  aspectos  profundizaban  la
precariedad estructural en que estos emprendimientos se encontraban instalados. 

Otra característica que es preciso señalar, se refiere a la fragilidad del entramado interinstitucional y
la falta de coordinación de los diferentes políticas públicas que implicaban pérdida de energía y
recursos  para  los  emprendimientos.  Se  refuerza  la  presencia  del  programa  incubadora  en  los
espacios  de  articulación  del  sector  de  la  economía  social  y  solidaria  que  junto  al  movimiento
sindical se venían fortaleciendo. Se entendía que desde dichos espacios era posible incidir en las
políticas públicas y generar las conexiones necesarias para aquellos emprendimientos que de forma
aislada perdían potencia.

La formación conjunta de docentes, estudiantes y trabajadores asociados en sus emprendimientos,
organizaciones y redes, pasó a ser fundamental para el programa. Fue así que se concretó en 2012 el
espacio de formación abierta, con el cometido de generar debates desde la universidad acerca de la
realidad de los emprendimientos y las perspectivas para su superación, incentivando la reflexión a
la interna de a universidad y entre los diversos actores de campo junto a docentes y estudiantes
involucrados y que se pudieran involucrar. 

Finalmente,  se trata  del último período del programa  y su transformación identificando los
principales desafíos para una agenda compartida entre los colectivos autogestionarios y de
economía social y solidaria y la universidad , desde una perspectiva de cooperación crítica  e
interpelación mutua.

Es en este período, que se produce un nuevo cambio de estrategia, que llevó al cierre del programa
incubadora de la UEC, como tal y su reconversión en diferentes estrategias de trabajo integradas al
Área Sector Cooperativo y Economía Social y Solidaria. 

Una  nueva  institucionalidad  de  las  políticas  públicas,  junto  al  desarrollo  a  la  interna  de  la
Universidad  de  nuevos  programas,  como  el  de  la  colaboración  universitaria  con  el  Centro  de

8

64



Extensionismo  industrial4,  implicaban  un  cambio  de  escenario  importante,  que  era  preciso
considerar. 

El trabajo con los sectores populares que había sido la impronta hasta el 2014 en el Servicio Central
de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR, daba paso a un enfoque que priorizaba el
trabajo con otros sectores con independencia de su condición, abandonando la prioridad en aquellos
sectores que se venían priorizando. Este aspecto supuso cambios acerca de las políticas de extensión
a impulsar y una fuerte tendencia destructiva para prácticas  que se suponían asociadas al periodo
rectoral anterior.

Ante la creciente pérdida de espacios de reconocimiento hacia el trabajo que se venía realizando, se
procuró  generar  nuevos  desafíos  para  la  agenda de  estudios,  de  investigación,  de  enseñanza  y
extensión que se venía construyendo, tratando de identificar los condicionamientos de la nueva
etapa, junto con las posibilidades que colectivamente se podrían sostener y proyectar. La estrategia
privilegiada  fue  la  de  conjugar  los  esfuerzos  de  los  diversos  programas  y  unificar  acciones
conformando un equipo integrado y unificado que pudiera abordar los diferentes componentes del
quehacer universitario .

3.- Consideraciones finales y algunos desafíos

La experiencia  vivida  con intensidad,  ha  permitido  comprender  con mayor  profundidad que  la
consolidación productiva de los emprendimientos debe ser construida en las conexiones con otros
en prácticas de concertación e intercooperación. Por lo que las estrategias interventivas no deberían
centrarse en las unidades productivas consideradas aisladamente, sino los redes socio-productivas-
territoriales y comunicacionales.  Lo que requiere un enfoque multiactoral y fuertemente articulado
con políticas públicas consistentes y en los procesos de auto-organización en clave de movimiento. 

Este  desafío  de  la  intercooperación  supone  un  trabajo  junto  al  sector,  que  permita  superar  el
internalismo  fuertemente  arraigado  en  sus  entidades.  Esta  tendencia,  la  evidencian  a  su  vez,
diferentes estudios desarrollados en el período (Torrelli et al, 2016) que muestran que las entidades
de economía social y solidaria estaban mayormente preocupadas por coordinar verticalmente con
algún  programa  del  Estado  que  en  procurar  relacionamientos  horizontales  con  sus  pares
concretando propuestas de intercooperación. 

Una clara impronta del programa que se pudo visualizar a lo largo de los diferentes períodos que se
reseñaron, tiene que ver con su énfasis en emprendimientos centrados en la producción de bienes y
servicios.  La  prioridad  en  los  aspectos  materiales  y  productivos  por  momentos  inhibió  la
consideración  con  mayor  profundidad  en  el  trabajo  en  redes  más  comerciales,  estrategias  de
comercialización  y  construcción  de  mercados  determinados,  procesos  de  organización  de
consumidores y proyección de entramados de base territorial con apertura al intercambio a diversas
escalas .

Las  estrategias  a  desplegar  suponen entonces  ampliar  la  concepción acerca  de  la  necesidad de
combinar  las  diferentes  fases  del  circuito  económico:  producción,  circulación  y  consumo,
generando estrategias de articulación entre emprendimientos y colectivos organizados en las fases

4 Ver: http://www.centrocei.org.uy El CEI es producto de una alianza entre el  estado, la industria y la academia,
representa por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y
la Universidad de la República (UdelaR), y apoyada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
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mencionadas,  con  vínculos  creativos  que  trasciendan  los  acuerdos  meramente  puntuales  de
complementación productiva e incentiven las conexiones creativas y en movimiento.

Una  mirada  de  conjunto  de  la  experiencia  de  trabajo  compartido  en  la  que  participaron
universitarios (docentes, estudiantes y egresados), junto a trabajadores y trabajadoras asociados en
sus  emprendimientos,  permitió  identificar  algunos  puntos  claves  que  hacen  a  la  relación  entre
extensión,  la  enseñanza  y  la  investigación.  Los  diversos  procesos  de  incubación  que  se
desencadenaron en forma articulada con prácticas formativas con colectivos autogestionarios y de
economía  social  y  solidaria,  fueron  habilitando  un  proceso  sostenido  de  producción  de
conocimiento crítico y pertinente, inspirados por la educación popular y las pedagogías críticas que
generan algunos aprendizajes significativos. 

Sin  duda,  la  búsqueda  de  coherencia  entre  forma  y  contenido,  ha  sido  una  del  proceso  de
emergencia, desarrollo y crisis del programa incubadora y  resulta clave a la hora de pensar las
alternativas. Como se fue evidenciando en los diferentes períodos reseñados, importa profundizar en
las metodologías no desprovistas de sus contextos y que habiliten el desarrollo de la autonomía
crítica como una necesidad fundamental de todos y de cada uno de los seres humanos y de sus
formas  de  asociación,  evitando  los  simulacros  de  participación  y  horizontalidad,  reducidas  y
ritualizadas. 

La experiencia del programa incubadora en una década de trabajo habilitó múltiples enseñanzas que
van en línea con algunas reflexiones de las incubadoras de la región. Recorriendo algunas de las
producciones  de  las  ITCP,  se  pueden  visualizar  preocupaciones  semejantes   a  las  reseñadas
anteriormente.

En  el  texto  colectivo  Articulando  (ITCP,  2013),  se  establecen  como  ejes  significativos:  las
pedagogías de la autogestión, la perspectiva de movimiento de la ECOSOL y su relación con las
políticas públicas, las tecnologías sociales y la importancia del consumo consciente el comercio
justo y las finanzas solidarias La experiencia de la UFSCAR (Cortegoso, et al 2016) que comparte
la agenda mencionada, además de recuperar la perspectiva de integralidad e indisociabilidad de las
funciones  universitarias,  aporta  al  debate  sobre  el  desarrollo  territorial.  Son precisamente  estos
aspectos  los  que  se  configuran  como  desafíos  centrales  para  una  transformación  universitaria
fuertemente conectada con las luchas sociales en sus múltiples expresiones. Sin esa conexión, la
universidad se vuelve un espacio más de “sufrimiento organizacional” (Nogueira,  2004),  donde
prima la desidia y la apatía. 

Las  organizaciones  sociales  orientadas  hacia  la  autogestión  no  son  ajenas  a  estos  procesos  de
sufrimiento,  el  universo asociativo está  convulsionado y fragmentado.  Los propios  sindicatos  y
federaciones  que  otrora  lograban  constituir  consensos  consistentes  con relación  a  determinadas
propuestas,  encuentran  enormes  dificultades  para  proyectar  su  acción  hacia  el  conjunto  de  la
sociedad y se quedan ensimismados en preocupaciones parciales y corporativas, que no se logran
interconectar  y  confluir  en  estrategias  de  movilización  y  organización  productoras  de
transformación. 

Las  posibilidades  de  que  la  extensión  universitaria  avance  se  relaciona  directamente  con  la
generación de condiciones para una mutua interpelación entre la universidad y las organizaciones
sociales,  que se disponen a  conectar  sus  luchas  y reconstruir  espacios  para  que el  movimiento
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popular,  reencuentre  su  capacidad  de  asumir  los  asuntos  comunes,  defenderlos,  gestionarlos  y
ampliarlos.
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Resumo 

Trata-se de uma pesquisa-ação realizada junto aos estudantes universitários que 
permaneceram por mais de seis meses na Trilhas Incubadora Social Marista. A pesquisa teve 
como objetivo analisar o papel da Trilhas Incubadora Social Marista na formação de 
estudantes universitários. Os dados coletados apontaram que a experiência vivenciada na 
Trilhas, possibilitou a complementação da formação acadêmica, o trabalho com equipes 
interdisciplinares, a atuação em realidades sociais mais complexas, a troca de experiências e 
ou conhecimentos, a colocação em prática dos conhecimentos oriundos da universidade, o 
desenvolvimento de novas habilidades e a serem mais críticos. Para a grande maioria foi a 
única oportunidade que teve durante a graduação de vivenciar a indissociabilidade entre o 
ensino, a pesquisa e a extensão. Tem-se que o trabalho desenvolvido pela Trilhas está em total 
consonância com a nova proposta da extensão universitária. 
 

Palavra Chave: Incubadora Universitária de Economia Solidária; Extensão Universitária; 

Economia Solidária. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os anos 80 foram marcados pelo êxodo rural, pela realização de grandes greves, pela 

mobilização popular, pelo fortalecimento de movimentos sociais e pelo surgimento de 

organizações não governamentais que bem representaram a sociedade civil.  

Os esforços da sociedade civil resultaram em importantes conquistas sociais, que se 

consolidaram com a aprovação da Constituição Federal de 1988. No entanto, os avanços 

sociais em curso começaram a ser freados nos anos seguintes, quando deu-se início à 
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implementação de políticas neoliberais. Tais políticas atenderam os interesses do capital, 

representado na figura dos grandes blocos empresariais, financeiros nacionais e 

multinacionais e criaram as condições necessárias para a realização da privatização de 

empresas nacionais, bem como para flexibilizar as relações de trabalho. 

Para além do exposto no parágrafo anterior, as políticas econômicas neoliberais 

implementadas no Brasil na década de 90, buscavam limitar a ação do Estado e ampliar o 

poder do capital, corroborando com a precarização das relações de emprego e trabalho, com a 

redução de postos de trabalho e, por conseguinte, com aumento da desigualdade social. 

Situação retratada em documentários e em séries de jornalísticas disponíveis na internet.  

Diante da conjuntura econômica e política apresentada, surgiram no Brasil 

Empreendimentos Econômicos Solidários autogestionários, tais como cooperativas e 

associações que se apresentavam como alternativas populares de geração de trabalho e renda, 

inclusão social e resgate da cidadania, movimento que ganhou o nome de Economia Solidária. 

O segmento da Economia Solidária se constituiu a partir dos esforços conjuntos de três 

tipos de atores sociais: os Empreendimentos Econômicos Solidários-EES, as Entidades de 

Apoio e Fomento e o Poder Público. As Incubadoras Universitárias de Economia Solidária 

surgiram em 1997 e caracterizam-se como entidades de apoio e fomento e assumiram o 

importante papel de assessoramento à EES e ao poder público. O trabalho desenvolvido pelas 

Incubadoras Universitárias de Economia Solidária é desenvolvido de forma a reduzir as 

desigualdades sociais, ampliar o acesso ao trabalho e à renda, fomentar iniciativas que 

promovam um mundo mais justo e solidário, bem como produzir conhecimento e tecnologia 

para um desenvolvimento justo, solidário e sustentável. Além disso, as Incubadoras são 

espaços que visam articular as atividades de ensino, pesquisa e extensão, pilares de qualquer 

Universidade Brasileira. 

A Trilhas Incubadora Social Marista é uma incubadora universitária de economia 

solidária que surgiu como um projeto da Rede Marista de Solidariedade, em parceria com a 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. Tem por objetivo desenvolver e 

acompanhar projetos de incubação de Empreendimentos de Economia Solidária em Curitiba e 

Região Metropolitana, bem como articular os eixos ensino, pesquisa e extensão com vistas a 

produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias sociais inovadoras e replicáveis, 

a fim de dar suporte científico e tecnológico aos Empreendimentos Econômicos Solidários – 

EES (associações, cooperativas, clubes de trocas e ou coletivos informais de produção). 
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Além do trabalho desenvolvido de incubação e assessoramento à EES, a Trilhas 

trabalha em pelo menos mais 3 dimensões: a formação dos bolsistas/estagiários, a produção 

de conhecimento para o campo economia solidária e a incidência interna, ou seja, sensibilizar 

e apresentar para a comunidade acadêmica o ideário da economia solidária.  

Dito isto, informa-se que a pesquisa que resultou no presente artigo teve por objetivo 

analisar o papel da Trilhas Incubadora Social Marista na formação dos Estudantes 

Universitários.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Três assuntos se entrelaçam no presente trabalho: Economia Solidária, Extensão 

Universitária e Incubadoras Universitárias de Economia Solidária e, por esse motivo, 

considerou-se importante apresentar as suas respectivas concepções teóricas.  

 

2.1 ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 
Na atualidade é possível identificar ao menos três vertentes da Economia Solidária: a 

primeira faz um olhar para o modelo de gestão praticado por Empreendimentos Econômicos 

Solidários, a autogestão; a segunda discorre sobre a importância da economia solidaria na 

organização dos trabalhadores, na geração de trabalho e renda e de inclusão social; e a terceira 

tem investigado a Economia Solidária como outro modelo de desenvolvimento, que se 

preocupa com o ser humano e com a sustentabilidade do meio ambiente. 

 Segundo Nascimento (2011, p. 91), não existe Economia Solidária sem autogestão e 

vice-versa. O autor justifica seu posicionamento dizendo que a origem da economia solidária 

e a retomada dos princípios do movimento operário as tornam, se não sinônimas, no mínimo 

conceitos que não existem separadamente. Para o autor (2011, p. 91), a Economia Solidária é 

“o conjunto de empreendimentos produtivos de iniciativa coletiva, com certo grau de 

democracia interna que promove a justiça econômica e equidade de gênero, seja no campo ou 

na cidade”. Enquanto a autogestão é “um ideal de democracia econômica e gestão coletiva 

que caracterizam um novo modo de produção” (NASCIMENTO, 2011, p. 92).  

Singer (2002), afirma que a Economia Solidária é um novo modo de produção, que se 

diferencia das organizações que funcionam na lógica capitalista, principalmente pela forma 

como ela é gerenciada. A empresa capitalista pratica a heterogestão, ou seja, a administração 
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hierárquica, na qual quanto maior o nível hierárquico do funcionário maior é o seu poder 

dentro da organização. O autor destaca que “à medida que se sobe na hierarquia, o 

conhecimento sobre a empresa se amplia, porque as tarefas são cada vez menos repetitivas e 

exigem iniciativa e responsabilidade por parte do trabalhador” (SINGER, 2002, p. 16-18). Já 

os empreendimentos econômicos solidários, praticam a autogestão, ou seja, todos os membros 

e ou associados conhecem todos os processos existentes e participam da tomada de decisão. 

Gadotti (2009) é um dos autores que entendem a Economia Solidária como uma 

prática pedagógica. Para o autor a riqueza dos processos e experiências encontradas no âmbito 

da economia solidária, em conjunto com os princípios da solidariedade, cooperação, 

sustentabilidade, igualdade e inclusão social, são elementos determinantes para a 

aprendizagem e para transformação da realidade. Para o autor, o ideário da economia solidária 

renova a esperança em mudanças significativas na forma de produzir, consumir e na 

construção de relações sociais horizontalizadas, na promoção da igualdade, do respeito, da 

cooperação, da solidariedade e da sustentabilidade.  

Os princípios básicos da Economia Solidária são: a utilização da propriedade 

coletivamente e o direito à liberdade individual, sendo que a “aplicação desses princípios une 

todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que são possuidores de capital por 

igual em cada cooperativa ou sociedade econômica” (SINGER, 2002). 

A autogestão acontece através da adoção de práticas que valorizam e propiciam a 

participação, a democracia, a coletividade e a autonomia de um coletivo. Trata-se de um 

exercício cotidiano de partilha, que fortalece os relacionamentos e a cooperação entre os 

membros do empreendimento. A horizontalidade nas relações, a transparência e a confiança 

são fundamentais neste modelo de gestão. É o modelo de gerir praticado por 

empreendimentos solidários e nesta forma de organização todos os trabalhadores participam 

tanto da tomada de decisão quanto da sua execução. O poder de decisão cabe, portanto, 

exclusivamente aos trabalhadores.  

Para alguns teóricos defensores deste modelo, a autogestão não é apenas uma forma 

diferente de administrar um empreendimento, mas trata-se de uma mudança sociocultural, em 

econômica, política e técnica. No âmbito sociocultural, a mudança ocorre a partir da 

participação das pessoas no planejamento e na execução das ações e, posteriormente, na 

coleta dos resultados. Na perspectiva econômica, o trabalho humano configura-se como o 

bem maior. No que se refere às questões políticas, a prática da autogestão cria a necessidade 
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da elaboração e aprovação de instrumentos legais, a fim de garantir que as decisões coletivas 

sejam respeitadas e executadas de forma democrática (ALBUQUERQUE, 2003). 

 

2.2 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
Sobre a extensão universitária, tem-se que ela surgiu em meados do século XIX, 

quando Instituições de Ensino Superior - IES despertaram para a necessidade da prestação de 

serviço à sociedade (SOUSA, 2001). 

Entretanto, Rocha (2001) citado por Nascimento, Rigo e França Filhos (2013, p. 191) 

assegura que a extensão universitária sempre fez parte das atividades das IES. Para o autor, o 

que mudou foi o seu caráter, já que no princípio, as atividades extensionistas se 

assemelhavam às atividades filantrópicas, em um determinado período ganhou um caráter 

revolucionário e na atualidade é entendida como “a ação que coloca a universidade em um 

contato direto com a sociedade, que vai além da formação de profissionais para o mercado de 

trabalho” (NASCIMENTO, RIGO E FRANÇA FILHO, 2013, p.191). 

O Fórum de Pró-Reitor de Extensão – FORPROEX, citado por Nascimento, Rigo e 

França Filho (2013, p. 190) complementa, dizendo que: 

A extensão universitária é o processo educativo, cultural e cientifico que 
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre universidade e sociedade. A extensão é uma via de mão 
dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na 
sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento 
acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um 
aprendizado que submetido à reflexão teórica, será acrescido aquele 
conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, 
acadêmicos e populares, terá como consequência a produção do 
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, a 
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da universidade. Além de instrumentalizadora deste 
processo dialético de teoria/prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar 
que favorece a visão integrada do social.  

 

No Brasil a redefinição do papel da universidade, deixou para trás um posicionamento 

“clientelista e utilitária” e focou na ampla formação dos universitários, a fim de torná-los mais 

críticos e comprometidos com as questões sociais. Essa mudança colocou a extensão em outro 

patamar dentro da universidade. Nessa nova concepção é a extensão que possibilita a 

interação entre estudantes e sociedade, permite a troca de saberes acadêmicos e populares, 

corrobora para uma formação crítica dos estudantes, complementa a formação curricular, é 
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ponte entre diferentes áreas do conhecimento, alimenta e enriquece a pesquisa e possibilita 

uma formação profissional fundamentada na ética, no respeito, na solidariedade e orientada à 

resolução dos problemas sociais (NASCIMENTO, RIGO E FRANÇA FILHOS, 2013). 

Nessa perspectiva a Economia Solidária se apresenta como “campo fértil” para 

realização de atividades extensionistas. O ideário da Economia Solidária está totalmente 

alinhado com a nova proposta da extensão universitária, ambas “privilegiam a troca de 

saberes num processo democrático de transformação das realidades”. Nesse sentido, as 

Incubadoras Universitárias de Economia Solidária se apresentam como meio ou como 

importante estratégia para a realização da pesquisa e da extensão, corroborando com a 

sociedade (OLIVEIRA, 2012). 

 

2.4 ITCP´S E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

As Incubadoras Universitárias de Economia Solidária surgiram em 1997 com a 

experiência desenvolvida pela UFRJ, dois anos depois já passava de 40 experiências em todo 

Brasil e, atualmente, já passam cem. 

As Incubadoras Universitárias de Economia Solidária estão organizadas em redes, 

sendo que, existem hoje no Brasil duas redes nacionais de Incubadoras Universitárias de 

Apoio à Empreendimentos Econômicos Solidários – EES, a Rede de Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares – ITCP´s e a Rede Unitrabalho, ambas acompanham 

de forma sistemática a EES, a fim de que os mesmos alcancem sustentabilidade social e 

econômica.  

O acompanhamento desenvolvido pelas incubadoras, e seu quadro de técnicos, 

professores e bolsistas, ganhou o nome de incubação, por isso entenda:  

elaboração e implementação de um plano de ação devidamente articulado e 
construído entre todas as pessoas diretamente afetadas no processo de 
criação e desenvolvimento de um empreendimento de geração de trabalho e 
renda orientado pelas perspectivas da Educação Popular e da Economia 
Solidária, cujas finalidades são promover a produção e a comercialização de 
bens de consumo no contexto de uma estrutura administrativa auto-
gestionada coletivamente, seguido da distribuição igualitária dos ganhos 
financeiros e sociais conquistados (CENTRO DE INCUBAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS POPULARES SOLIDÁRIOS, 2016) 

 

As Incubadoras Universitárias de Economia Solidária estão alinhadas às novas 

perspectivas da extensão universitária, são terrenos férteis para pesquisa e possibilitam a 
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aprendizagem de todos os envolvidos. No âmbito das Incubadoras, a extensão é muito mais 

que “uma ação de intervenção social onde apenas a universidade é detentora do 

conhecimento”, pois na prática “a comunidade oportuniza o aprendizado da academia em uma 

relação mútua e intercâmbio de saberes”, processo que resulta na elaboração de projetos, na 

produção de conhecimento, bem como na resolução de problemas dos territórios e ou das 

comunidades onde a Incubadora atua (NASCIMENTO, RIGO E FRANÇA FILHOS, p. 193, 

2013).  

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Tripp (2005, p. 443) define pesquisa-ação como “toda tentativa continuada, 

sistemática e empiricamente fundamentada de aprimorar a prática”.  

 

3.2 A TRILHAS INCUBADORA SOCIAL MARISTA 

 

A Trilhas nasceu como um projeto da Unidade Social Marista Ir. Egídio em parceria 

com a PUCPR Campus Curitiba e contou com recursos da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

aportados pelo Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares - PRONINC 

por meio da Chamada Pública MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq N° 89/2013. 

Ao contrário da maioria das Incubadoras Universitárias de Economia Solidária, a 

Trilhas Incubadora Social Marista surgiu a partir do trabalho de assessoramento já 

desenvolvido pela Unidade Social Marista Ir. Egídio. 

A Unidade Social iniciou uma aproximação com a PUCPR – Campus Curitiba e no 

decorrer de 2013 foram estabelecidas algumas parcerias, tais como realização de feiras de 

economia solidária, inclusão da temática de economia solidária no currículo do curso de 

Economia e a inclusão da temática em uma disciplina da pós-graduação. Foi essa 

aproximação que possibilitou a anuência por parte da PUCPR para a Unidade Social Marista 

Irmão Egídio para implementar a Trilhas Incubadora Social Marista.  
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O trabalho da Trilhas Incubadora Social Marista se dá a partir de três eixos 

prioritários: Formação/assessoria, Incidência pública e Apoio à comercialização.  

No eixo Formação/Assessoria, realiza formação técnica e política, acompanhamento 

dos processos de tomada de decisão e implementação de atividades econômicas, tais como 

produção, trabalho, finanças e comércio, além de dispor de materiais que possam subsidiar os 

processos de gestão, produção e comercialização. No âmbito da Universidade, têm sido 

realizadas ações que contribuem para a articulação dos eixos: ensino, pesquisa e extensão, 

como por exemplo, a criação de grupo de pesquisa, produção de artigos científicos e 

realização de seminários.  

Na Incidência Pública, a Trilhas atuou diretamente em organização de conferências 

municipais, estaduais e nacional, com destaque para o processo que culminou na aprovação 

da lei de economia solidária no município de Curitiba. E, atualmente compõe o Conselho 

Municipal de Economia Solidaria de São José dos Pinhais e o Conselho Municipal de 

Economia Solidária de Curitiba, além de compor a comissão estadual de certificação para o 

Cadastro Nacional de Empreendimentos de Economia Solidária – CADSOL. 

No eixo apoio à comercialização, a Trilhas mantém em parceria com a Prefeitura de 

São José dos Pinhais, um Centro Público de Economia Solidária, realiza a feira de economia 

solidária da PUCPR, que já está na sua 9º edição, está desenvolvendo um aplicativo que 

possibilitará a comercialização de produtos orgânicos em toda Curitiba e realiza formações 

em comércio justo e solidário para o público interessado. 

 

3.2.1 Processo de incubação dos Empreendimentos Econômicos Solidários 

 

No primeiro semestre de 2014, quando deu-se início à implantação da Trilhas, buscou-

se conhecer metodologia de trabalho de outras incubadoras, bem como as metodologias de 

incubação de empreendimentos econômicos solidários. Na sequência, foram elaborados o 

edital para abertura de vagas, o plano de trabalho e o modelo de acompanhamento dos 

bolsistas, seguiu-se com a formação dos bolsistas selecionados, a fim de que os mesmos 

compreendessem a proposta da Incubadora, bem como conhecessem o ideário da Economia 

Solidária.  Foi nesse momento que iniciamos o grupo de estudos. 

Coletivamente, técnicos e bolsistas, definiram quem acompanharia cada 

empreendimento, de forma que cada técnico seria referência em dois municípios e os bolsistas 
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ficariam fixos nos empreendimentos. Os bolsistas escolheram em qual município gostariam 

de acompanhar. E pensando em fortalecer o trabalho coletivo, definiu-se que uma vez por 

semana teria uma reunião com técnicos e bolsistas, onde seria o espaço de socialização e 

contribuição coletiva. 

No segundo semestre de 2014, técnicos e bolsistas iniciaram uma aproximação com os 

EES escolhidos para incubar. Junto com a aproximação, o grupo foi pesquisando e 

construindo as ferramentas empregadas na incubação, como por exemplo, o instrumental de 

diagnóstico, o Plano Singular de Incubação - PSI e o Infográfico que possibilita analisar o 

momento que o grupo está vivendo, bem como acompanhar a sua trajetória. O Infográfico foi 

desenvolvido a partir de uma conversa com o Joaquim Melo, mentor do Banco Palmas, que 

chamou atenção para o fato de os EES apresentarem realidades distintas e passarem por 

diferentes momentos ao longo de suas existências. Nesse sentido, elaborou-se uma escala 

composta por 4 fases, - a assistência, subsistência, sustentabilidade e escala -, sendo que 

assistência é o ponto mais baixo da escala, e que o trabalho desenvolvido visa a promoção dos 

empreendimentos de uma etapa para outra, por exemplo, um empreendimento que está na 

condição de assistencialismo receberá assessoramento/acompanhamento para passar para a 

condição de subsistência e, assim, até chegar na escala e ou na autonomia do grupo.  

O diagnóstico foi elaborado pelo bolsista (ou dupla de bolsista) e por um técnico da 

Trilhas, em conjunto com o empreendimento e na sequência foi socializado com toda equipe 

da Trilhas. 

No início de 2015 trabalhou-se na elaboração do Plano Singular de Incubação – PSI, 

ferramenta na qual constavam as prioridades e as ações que seriam desenvolvidas em cada 

EES e que posteriormente seria validado com o empreendimento. Nesse momento foi definida 

a frequência com que bolsistas e técnicos visitariam os EES. 

No decorrer do processo de incubação, outros empreendimentos nos procuraram e, de 

acordo com a capacidade da equipe, têm sido realizadas assessorias contínuas (incubação) e 

pontuais aos mesmos. Também os EES incubados foram se organizando em novos arranjos, 

como é o caso dos EES de SJP que, inicialmente, incubávamos o Fórum municipal e hoje, 

além do fórum, incubamos o Centro Público de EcoSol. Essa dinâmica de assessoramento à 

outros EES, ampliou o nosso escopo de atuação, nos levou, por exemplo, a acompanhar 

empreendimentos oriundos da saúde mental, bem como nos aproximou da discussão de 
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segurança alimentar, levando a criação de um grupo de consumidores e ao desenvolvimento 

de um aplicativo.  

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como público alvo o universo de 13 bolsistas e estagiários que 

atuaram na incubadora no período de dois anos, entre março de 2014 a março de 2016. O 

grupo é heterogêneo e conta com representantes de diversos cursos de graduação como 

Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais, Administração, Engenharia da Produção e da 

Pós Graduação Strictu Sensu em Gestão Urbana.  

A disciplinaridade e o foco no objeto de estudo de cada área do saber são realidades no 

âmbito acadêmico e, dependendo do curso, se apresentam em maior ou menor grau, sendo 

assim, atividades extensionistas como as proporcionadas pelas incubadoras de Economia 

Solidária se traduzem em espaços privilegiados não somente para a práxis pedagógica, mas 

para o desenvolvimento de habilidades interdisciplinares e promovem um movimento 

dialógico entre os saberes, o que, para Fortes (2007) se traduz em uma forma de estruturar e 

organizar maior quantidade de conhecimento de abrangência, facilitando a compreensão de 

múltiplas causas que afetam determinada realidade. 

 

3.4 COLETA DOS DADOS 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado composto por 16 

questões, sendo 2 abertas e 14 fechadas. O objetivo da coleta era levantar informações que 

possibilitassem analisar o papel da Trilhas Incubadora Social Marista na formação desses 

universitários que atuaram como bolsistas ou estagiários no período de dois anos. 

O questionário foi enviado por e-mail aos 13 universitários, que tiveram 5 dias para 

responder. Após esse período os dados foram compilados e condensados em gráficos para 

melhor análise. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 
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Dos 13 estudantes para os quais foi enviada a pesquisa, todos responderam, o que nos 

dá um panorama integral do público alvo pesquisado. 

 A primeira questão abordava a área de atuação dos estudantes e obtivemos as 

respostas: Saúde (cinco estudantes) e Humanidades, Sociais Aplicadas, Exatas e Arquitetura e 

Design (dois representantes em cada). Cabe aqui destacar que, para a pesquisa, foi utilizada a 

categorização das áreas de conhecimento da mesma forma como é compreendida pela própria 

universidade. 

Sobre o período em que os estudantes iniciaram o trabalho na incubadora a 

predominância é pelo 5º período com quatro respondentes, seguido pelo 9º período com três, 

7º período com dois e 2º, 3º, 4º períodos e a pós-graduação com um representante em cada. 

Ressalta-se que todos os cursos estão organizados no modelo período/semestre e que têm uma 

variação entre quatro e cinco anos de duração, exceto a pós-graduação. 

Quando perguntados sobre a importância da realização de pesquisa e extensão para a 

sua formação pessoal e profissional, considerando um para pouco importante e cinco para 

muito importante, responderam cinco, como muito importante um total de 11 respondentes. 

Quando questionados sobre o tempo que permaneceram na incubadora, seis estudantes 

responderam entre 6 a 12 meses, três entre 12 a 18 meses, dois de 18 a 24 meses e dois de 1 a 

6 meses. 

Para 10 universitários, a experiência na Trilhas foi a primeira com pesquisa e extensão 

e, os outros três estudantes, relataram experiências com monitoria, curso de 

Empreendedorismo Social e PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica). Sobre construção e sistematização do conhecimento em publicações, oito 

responderam ter publicado trabalho em eventos e/ou periódicos no período em que estiveram 

na Trilhas e cinco não o fizeram. 

Ao serem perguntados sobre a relação entre o trabalho desenvolvido na Trilhas e a sua 

área de formação, 12 responderam afirmativamente, estabelecendo relação entre elas, um 

respondeu negativamente para a questão. Contudo, os 13 estudantes responderam 

afirmativamente quando perguntados se o trabalho contribui para sua formação pessoal. Sobre 

a ampliação das competências profissionais, 12 responderam que sim, a Trilhas contribuiu 

para a ampliação de suas competências profissionais e um estudante respondeu 

negativamente. Ainda nessa questão, foi solicitado que citassem exemplos e, dentre eles, 

foram destacados conhecimentos adquiridos no âmbito da Economia Solidária (conceitos, 
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princípios e valores), o desenvolvimento de um olhar mais crítico capaz de fazer análise da 

realidade social, a escuta qualificada, a capacidade de articulação, a possibilidade de 

sistematização e produção do conhecimento, a desenvoltura no trabalho com grupos, a gestão 

de processos produtivos e metodologias de ensino como contribuições para o crescimento 

pessoal e profissional.   

  Para 12 dos estudantes, o trabalho desenvolvido na Trilhas os tornou mais críticos e 

comprometidos com a sociedade e apenas um respondeu negativamente, porém, na totalidade 

há consenso de que a passagem pela incubadora oportunizou troca de saberes na dinâmica de 

trabalho com os empreendimentos acompanhados. Ao serem questionados sobre a 

complementação da grade curricular do curso por meio do trabalho desenvolvido junto à 

Trilhas, 11 responderam afirmativamente e dois negativamente. Para 11 dos pesquisados a 

Trilhas se mostrou como novo campo de trabalho, fazendo ponte entre os diferentes cursos 

contribuindo com a integração da sua área de formação. Um estudante respondeu 

negativamente e um não soube opinar. 

Os estudantes que responderam afirmativamente ainda destacaram que esse processo 

se deu por meio da compreensão da possibilidade de suas áreas de saberes contribuírem com 

os empreendimentos e da riqueza da interdisciplinaridade, o que para a unanimidade do grupo 

se reflete na articulação entre teoria e prática. 

O grupo ainda destacou que a Trilhas contribuiu para o desenvolvimento de um novo 

olhar sobre o outro, não pautado no preconceito ou de forma fragmentada, mas de maneira 

integral e transdisciplinar por meio da ampliação do senso crítico e da leitura de ser humano e 

de mundo, resignificando a categoria trabalho. Os estudantes ainda destacaram como 

contribuições da Trilhas a possibilidade de participar de congressos e eventos e a experiência 

de escrita e apresentação de trabalhos nesses espaços, pois para muitos deles essa foi uma 

experiência inédita. 

Ao serem perguntados se teria algo mais com que a Trilhas poderia ter contribuído, o 

grupo somente apontou para a necessidade de abertura de mais vagas de estágio não 

obrigatório. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Segundo os dados coletados, a Trilhas Incubadora Social Marista desempenha um 

importante papel na formação dos Estudantes Universitários que passaram pela instituição. A 

pesquisa mostrou que Trilhas tem conseguido, com sucesso, articular os eixos pesquisa, 

ensino e extensão, corroborando com a formação dos estudantes universitários que foram 

bolsistas e ou estagiários da instituição.  

A Trilhas colocou o grupo de estudantes em contato com realidades por eles 

desconhecidas, os instigou a refletir suas práticas, ressignificar os conhecimentos acadêmicos, 

trabalhar de forma interdisciplinar, superar fragilidades pessoais, buscar novos conhecimentos 

e produzir conhecimento. Para a maioria dos estudantes que participaram da pesquisa, a 

experiência na Trilhas foi a única oportunidade, durante a graduação, de praticarem ou 

vivenciarem a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Foi um verdadeiro 

processo educativo, cultural e científico.  A experiência vivenciada na Trilhas complementou 

a formação acadêmica universitária, ampliou a possibilidade de atuação profissional e os 

formou profissionais diferenciados. 

A pesquisa, para além do levantamento de dados e da mensuração do papel da Trilhas 

junto aos estudantes que desenvolveram trabalho na incubadora, possibilitou a leitura 

ampliada do impacto dessa experiência no que tange às questões subjetivas de cada um e de 

como puderam passar por esse processo como “aprendentes” e “ensinantes” e, sair dele, com 

um olhar mais crítico e ampliado de sociedade, sem perder a beleza das miudezas da vida. 

Por fim, é possível afirmar que o trabalho desenvolvido pela Trilhas Incubadora Social 

Marista está totalmente alinhado com a nova proposta da extensão universitária, coloca a 

comunidade acadêmica em contato com a sociedade, possibilita o intercâmbio de 

conhecimento e corrobora com a formação de profissionais éticos e preocupados com 

construção de uma sociedade mais justa solidária.  
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QUANDO UM MAIS UM RESULTA EM MAIS QUE DOIS:  

ENSAIO INTERDISCIPLINAR SOBRE PROPRIEDADE EMERGENTE, 

EVOLUÇÃO & COOPERATIVISMO 

 

Paulo Ernesto Diaz Rocha1 
 

Precisamos  

Dividir afetos, 

Somar pessoas 

Subtrair egoísmos 

Multiplicar esperanças 

 

Resumo 
 

Neste ensaio, busco discutir algumas noções que possam descortinar, ao menos 

parcialmente, a questão do cooperativismo, polarizando com o individualismo reinante hoje em 

dia na sociedade moderna. Sob uma perspectiva interdisciplinar, embora pautado na Biologia, 

mas também na Antropologia, Sociologia, Filosofia dentre outras áreas, como a da 

Complexidade e da Teoria dos Sistemas, tentarei responder a perguntas tais como: porque a 

humanidade chegou a este ponto de egoísmo e não conseguiu, em sua epopeia evolutiva, 

constituir, apesar do alto grau de inteligência, um elevado nível de solidariedade entre pessoas 

e povos? Por que a ajuda mútua entre indivíduos não prosperou nas culturas atuais, ficando 

restritas, em geral, àquelas ditas primitivas (caboclos, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, 

indígenas etc)? Assim, após sete anos debruçado mais na prática do que na teoria da economia 

solidária, autogestão e cooperativismo, procuro explicações a este respeito. Para isto me pauto 

na noção de propriedade emergente, já esboçada em outro ensaio (DIAZ ROCHA, 1999 e 

2007), onde indico que a cultura seria resultado da emergência de uma protocultura existente 

entre os animais. Neste estudo atual, sugiro que, apesar de tantas guerras, conflitos, divergências 

e distâncias entre as pessoas, assumindo claramente uma postura ideológica, utópica e otimista, 

tenderíamos ontologicamente a nos unirmos em um superorganismo fraterno e solidário... 

Confesso, entretanto, que concordo com um porvir em aberto da humanidade (K. POPPER & 

K. LORENZ, 1992) e que devemos ainda passar por inúmeros desafios para (talvez) superarmos 

tal condição que o capitalismo e suas consequências (imperialismo, globalização, 

neoliberalismo etc) nos trouxeram, já que o capital se tornou sujeito e as pessoas objetos. Mas, 

fica a dúvida: seria este movimento também natural, ou seja, arrogância, egoísmo, competição 

não seriam também de nossa essência, própria da natureza humana!? 

 

 

Introdução: emergência  
 

A ideia de que o todo é maior que a soma das partes foi difundida por Aristóteles e 

repetida por defensores da Gestalt e mais recentemente pelos do Holismo e da Complexidade. 

Usada em metáforas tais como os nós que constroem redes e fios que formam uma tapeçaria, 

em geral criticando a tendência reducionista das ciências atuais e defendendo a importância de 

uma visão geral das coisas e dos fenômenos, este pensamento traz a noção de que conhecer 

apenas as peças isoladas de um quebra-cabeça não se é possível dar conta de descortinar o 

resultado final dele e se aproximar da realidade e, por conseguinte, da verdade... Assim, 

acredita-se que na reunião dos componentes de um sistema, seu resultado passa a ser 

imprevisível e gera, muitas vezes, uma nova característica não existente anteriormente. 

A propriedade emergente, o que nos estudos sobre evolução é chamado de emergentismo, 

define-se como (ACIESP, p.195, 1997): 

                                                           
1 pdiaz@usp.br, USP, tema: Educação Popular e Extensão Universitária. 

84



1. Integração de uma espécie com a dinâmica de sua população. É uma consequência 

natural da morfologia, comportamento, fisiologia e história da vida que evoluíram.  

2. Aquela que não é em si mesmo derivável do comportamento de partes a priori.  

3. No estudo da complexidade, significa o aparecimento de fenômenos de nível mais alto 

que são inesperados por comportamento ou regras de níveis inferiores.  

E. ODUM começa seu importante livro Ecologia (1988, p.3) justamente nos explicando 

a respeito desta característica inerente aos seres vivos, mas cita exemplos que vão além da 

organicidade biológica! No campo físico: “Quando o hidrogênio e o oxigênio combinam-se 

numa certa configuração molecular, forma-se a água, líquido que possui propriedades 

totalmente diferentes das dos seus componentes gasosos”. Esta emergência, criando ao meu ver 

um mineral quase vivo, é um estágio fascinante deste processo que é chamado de abiogênese; 

resumindo, a origem química, da matéria inanimada (não biótica) da Vida há aproximadamente 

4,5 bilhões de anos.  

Outros interessantes exemplos apontados pelo autor nos apresentam a ideia da 

emergência e colaboram para entender aonde quero chegar: 

a) A Teoria da Endossimbiose2 trata do desenvolvimento de seres mais complexos, como 

nós mesmos, pois propõe que as células eucariontes como as conhecemos hoje surgiram 

da associação simbiótica de suas organelas. Ou seja, que os órgãos celulares 

responsáveis pela fotossíntese e respiração (cloroplastos e mitocôndrias) têm origens 

isoladas e que passaram a viver cooperativamente dentro de outro organismo unicelular. 

b) Certas algas e celenterados (águas-vivas, anêmonas) evoluíram em conjunto para formar 

o coral, formando um eficiente mecanismo de ciclagem de nutrientes a ponto de obter 

uma alta taxa de produtividade em águas de baixo conteúdo nutricional, o que resulta 

em uma elevada biodiversidade em recifes. 

c) Tal como os corais, os líquens são seres vivos formados da união de outros seres, algas 

e fungos em associações simbióticas de mutualismo, reunindo um organismo 

fotossintetizante e outro decompositor, sendo que o resultado forma ser vivo diferente 

daqueles iniciais. 

d) Microrganismos viventes nos tubos digestivos de cupins, gados e seres humanos fazem 

possível a existência destes, pois possibilitam a digestão de inúmeros alimentos, tais 

como a celulose nos dois primeiros casos, passando àqueles serem imprescindíveis para 

sobrevivência destes.  

Odum utiliza o termo hierarquia para mencionar os graus de complexidade de um amplo 

espectro: desde os genes até os ecossistemas, passando por células, órgãos, organismos, 

populações, comunidades. A cada nível, a homeostase (variância) vai se reduzindo e resulta no 

popular dito que “a floresta é mais do que a mera coleção de árvores”, ou seja, os diferentes se 

somam para resultar em algo melhor (mais eficientes em termos de sobrevivência) do que 

separados.3  

A visão holística desta análise contrasta com o reducionismo da prática científica atual, 

sendo que o autor citado defende o igual valor de ambas perspectivas em busca de uma síntese 

que responda aos problemas da sociedade. Procurando resumir a definição de propriedade 

emergente, pode-se dizer que é resultado de fatores diferentes e isolados que, quando se reúnem, 

depois de muito tempo de certa interação, podem, por transformações graduais, promover a 

criação de novas características não previsíveis, que passam a ser vantajosas para a manutenção 

desta nova condição.  

                                                           
2 http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_endossimbiose  
3 A própria noção de ecossistema foi sugerida a partir da aproximação entre as ciências da vida e aquelas 

geológicas, reunindo fatores bióticos e abióticos para se procurar entender a dinâmica dos ambientes naturais. 

Ver P. ACOT, em A história da Ecologia (1990). 
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Deste modo, assumindo a perspectiva da complexidade e da transdisciplinaridade 

trabalhada amplamente por I. Progogine, E. Morin, N. Bohr, E. Carvalho etc,4 trago esta 

provocação epistemológica para tratar da questão humana, sabendo do terreno árduo e 

pantanoso que envolve assuntos tão vastos e, possivelmente, sem respostas definitivas... 

 

 

Evolução e Mutualismo para além do Darwinismo Social e da Sociobiologia 

 
Por que, presidente, predominou o predador?  

GOG, em Brasil com P 

 

Nesta parte do artigo, introduzirei algumas ideias que se somam ao já apresentado visando 

desenvolver o tema pensado sobre o cooperativismo. Entretanto, como já alertado previamente, 

muitas dúvidas permanecem, uma vez que muitos destes pensamentos entre sociedade e 

natureza, natural e cultural, ser humano e seres vivos não humanos são bastante polêmicos e já 

se encontram relativamente bem tratados em meus artigos citados acima. 

Antes de adentrar no campo do cooperativismo humano explicitamente, discutirei 

algumas ideias sobre o aporte que a Biologia tem trazido para a Sociologia, procurando evitar 

evidentemente cair no reducionismo que defende que tudo do social estaria explicado por 

aquela ciência. Diversos são os pensadores que se debruçam neste campo, tais como M. 

BLANC (1994), E. MAYR (1998), E. WILSON (1989) e R. LEWONTIN (1989), das áreas 

Ecologia Humana, Sociobiologia, Antropologia, Etologia, Genética etc.  

Para M. Blanc, o darwinismo sempre provocou controvérsias, mas as ideias ligadas ao 

social vieram de T. H. Huxley e H. Spencer (e não precisamente de Darwin), quando procurou 

“explicar pelas mesmas leis mecanicistas a evolução da matéria, do universo, da vida e da 

sociedade humana” (p.183) e por isso criando a expressão sobrevivência (ou persistência) dos 

mais aptos. O darwinismo social defende que os seres humanos são desiguais por natureza, 

existindo pessoas com aptidões superiores e inferiores, sendo normal e natural que uns 

“detenham as alavancas do poder social e político” e os menos aptos ocupem cargos 

subalternos, contentando-se em serem executantes: 
As medidas sociais, cuja finalidade era ajudar os pobres, eram absurdas: a teoria científica da 

seleção natural mostrava que os inferiores, os menos aptos, deveriam morrer mais cedo e deixar menos 

descendentes (p.184). 

 

Blanc vai ao ponto exato: esta teoria está associada a uma defesa da sociedade capitalista, 

a uma apologia do laissez-faire econômico e social, associando-se rapidamente a ideologias 

eugenistas5 e racistas e que, inclusive, vieram a dar suporte ideológico ao nazismo e sua 

doutrina da luta das raças. Do mesmo modo, o autor, citando as ideias de E. Wilson e R. 

Dawkins ligadas à submissão do comportamento humano ao determinismo genético, atribui 

que, como entre os primatas não humanos, haveria uma dominância dos homens em relação às 

mulheres, estas programadas geneticamente para ficar em casa e a cuidar dos filhos e o homem 

“a ter um papel bem maior (...) na vida política, nos negócios e na ciência”! Além disto, atribui 

também à genética nossa aptidão a guerra, xenofobia, religião e cultura em geral, todas 

submetidas à seleção natural.  

Tais propostas foram amplamente rebatidas por outros cientistas críticos e radicais, como 

R. Lewontin e outros pertencentes ao grupo Science for the People6, “na maioria de esquerda e 

                                                           
4 Já bastante trabalhada na tese Interdisciplinaridade e Meio Ambiente em Cursos de Pós-Graduação no Brasil 

(DIAZ ROCHA, 2001). 
5 Esta doutrina foi fundada por um primo de Darwin, sendo que este chegou a escrever artigos que caminhavam 

no sentido do racismo científico, defendendo as nações europeias como formada por raças superiores estando no 

“topo da civilização”, dando razão ao parente: os menos aptos“...deveriam abster-se de se casar em caso de 

inferioridade manifesta no corpo ou no espírito” (p.185)! Apesar disto, Blanc comenta que ele era ciente da 

desumanidade e que redigiu frases que atenuam a brutalidade de suas opiniões eugenistas (p.287). 
6 http://science-for-the-people.org/  
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reformadores sociais” (p.190), contra a legitimação da ordem social existente: “o que nos 

congrega (...) é a convicção de que o saber científico é utilizado pelos detentores do poder como 

uma arma contra aqueles que não o detém”. Segundo Blanc (p.202), o sociobiólogos não tem 

nenhuma prova direta de que o comportamento e a personalidade humana são determinados 

geneticamente e que o ideal de se postular uma natureza humana oferecida pela Sociobiologia 

não traz dados  suficientes e trata o ser humano como uma marionete manipulada pela evolução 

e seleção natural. O autor cita E. Cassirer que nos define como uma sociedade de pensamentos 

e sentimentos, fundamentada na linguagem e produções culturais (p.205): 
...o homem, assim como os animais, submete-se às regras da sociedade, porém, além disso, participa 

ativamente na determinação das formas da vida social e tem o poder efetivo de modificá-las. 

 

R. Lewontin (p.120-8), zoólogo e marxista, comenta que as teorias sócio-políticas 

burguesas desenvolvidas pela Sociobiologia dizem que o indivíduo precede ontologicamente à 

sociedade e por isso, para entender esta, se precisa estudar os genes do indivíduo, em visão 

plenamente reducionista e bastante perigosa. Mas sua alternativa é justamente a de que a 

organização social precede a história individual e que deste modo é possível a transformação 

social e a revolução, não ficando limitado pelo código genético. Ele cita N. Chomsky que crê 

em uma boa Sociobiologia, como a desenvolvida pelo geógrafo Piotr Kropotkin, abaixo descrita 

brevemente. 

KROPOTKIN escreveu em 1902 o livro Mutualismo: Um Fator de Evolução, também 

conhecido em português como apoio ou ajuda mútua em resposta ao darwinismo social, 

descrevendo experiências para mostrar que a competição agressiva para a sobrevivência não é 

o principal fator de evolução. Ele examinou a cooperação em comunidades animais, nas 

sociedades pré-feudais e medievais, chegando aos tempos modernos, procurando demonstrar 

que, embora a competição exista, o mutualismo é a principal força a garantir a sobrevivência e 

o progresso de um grupo como um todo.  

Segundo ele, no mundo animal, a maioria das espécies vive em sociedades e encontra na 

associação as melhores armas para a luta pela vida, compreendida em seu sentido darwiniano 

mais amplo, ou seja, como luta contra todas as condições naturais desfavoráveis às espécies e 

não como luta pelos simples meios de sobrevivência. Quanto ao ser humano, no passado, vivia 

em clãs e tribos e já no estágio selvagem havia desenvolvido instituições sociais e estes 

primeiros costumes e hábitos tribais deram à humanidade o embrião de todas as instituições que 

configuraram mais tarde os principais aspectos do progresso constante. E, quando novas 

exigências induziram os homens a recomeçar, recomeçaram na cidade, que era uma rede dupla: 

uma de unidades territoriais (comunidades aldeãs) e outra ligada a corporações, estas surgidas 

do exercício comum de uma dada arte ou ofício ou ainda para fins de apoio e defesa coletiva. 

Porém, a ajuda mútua só explica um único aspecto das relações humanas e sempre haverá 

a autoafirmação do indivíduo; essa afirmação não aparece só em seus esforços para obter 

superioridade pessoal ou de casta, mas também de avançar, o que sempre tende a se cristalizar 

nos diversos níveis de associação que lhe impõem: a autoafirmação do indivíduo é considerada 

um elemento do progresso. 

Vemos também que a prática da ajuda mútua e de seus desdobramentos sucessivos 

criaram as próprias condições de vida social, na qual o ser humano teve condições de 

desenvolver artes, conhecimento e inteligência e que os períodos de maior progresso nestas 

áreas foram aqueles em que as instituições baseadas na tendência de ajuda mútua chegaram a 

seu apogeu. O autor defende que o progresso industrial não foi devido à guerra de um contra 

todos, mas assim como para qualquer outra vitória sobre a natureza, a ajuda mútua e as relações 

íntimas certamente são, como sempre foram, muito mais vantajosas do que a luta de uns contra 

os outros. 

Kropotkin crê que é principalmente no campo da ética que se dá a importância do 

princípio de ajuda mútua e, confirmando o cerne deste artigo, para vermos a gênese do 

cooperativismo, devemos “rastrear sua existência até as escalas mais inferiores do reino animal 

e seguir sua evolução ininterrupta”, reafirmadas inclusive por inúmeras religiões e “entre os 

87

http://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kropotkin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kropotkin
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/Darwinismo_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Competi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coopera%C3%A7%C3%A3o_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mutualismo_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Kropotkin


humildes, camadas mais baixas e oprimidas da sociedade, sendo o fundamento necessário da 

vida cotidiana”. Ele acredita na concepção de “nenhuma vingança pelos erros” e: “dar de 

graça mais do que se espera receber de seus vizinhos é proclamada como o verdadeiro 

princípio da moralidade um princípio superior à mera equivalência, equidade ou justiça, e que 

gera mais felicidade” (p.234). A isto remeto à necessidade, às vezes, de ceder desejos, 

interesses, necessidades, para se compor esta coalização almejada entre as pessoas. 

Assim ele termina: 
E o que se pede ao homem é que se guie em seus atos não apenas pelo amor, que é sempre pessoal ou 

tribal no melhor dos casos, mas também pela percepção de sua unidade com todo ser humano. Na prática 

da ajuda mútua, que remonta aos primeiros passos da evolução, encontramos a origem evidente e 

indubitável de nossas concepções éticas e podemos afirmar que, no progresso ético do homem, a ajuda 

mútua e não a luta de uns contra os outros tem o papel principal. Em seu avanço, mesmo no momento 

presente, vemos também a melhor garantia de uma evolução ainda mais grandiosa de nossa espécie. 

 

Deste modo, encerrando este capítulo, me refiro a estes temas da área biológica para 

assegurar a distância de um possível reducionismo das Ciências Sociais e Humanas, 

demonstrando que a visão inter e transdisciplinar procura a soma dos avanços das disciplinas 

científicas para compor um quadro complexo e mais abrangente da realidade. Nos trabalhos de 

L. FEBVRE (1989), por exemplo, percebemos a construção de uma ‘visão de conjunto’, pois 

seus estudos envolvem não apenas História e Psicologia, mas também Sociologia, Biologia e 

demais ciências, contribuindo para aprimorar a “aptidão para descobrir correlações”. A partir 

de “trocas entre as disciplinas afins”, podemos antever um progresso científico interdisciplinar, 

uma vez que “as grandes descobertas têm lugar nas próprias fronteiras das ciências” (p.205).  

 

 

Solidariedade, Cooperativismo e Autogestão: um outro mundo é possível!? 
 

A arte de viver consiste em fazer primavera,  

no íntimo de nosso ser, em qualquer das estações.  

C. Kasprzak 

 

Segundo Z. BAWMAN (2015), praticar a solidariedade significa fundar nosso 

pensamento e ações no princípio de “um por todos e todos por um”. O respeito por esta 

responsabilidade mútua foi definido como a Idade da Solidariedade pela enciclopédia francesa 

em 1765, sendo a palavra proveniente do adjetivo solidário, que significa “mutuamente 

dependente”, “completo”, “inteiro”, derivando da palavra “sólido”, que implica “solidez”, 

“integridade”, “coesão” e “permanência”. 

Para este autor, um grupo formado por membros que exibem os atributos da solidariedade 

se caracteriza pela permanência e pela resistência a adversidades que geram os estendidos vícios 

humanos de ciúmes, a desconfiança mútua, a suspeita, os conflitos de interesses e a rivalidade. 

A atitude de solidariedade consegue evitar que surja oposição entre os interesses privados e o 

bem comum, transforma uma acumulação pouco rigorosa de indivíduos em uma comunidade; 

complementa sua coexistência física com uma moral, elevando assim sua interdependência de 

uma comunidade. Ele cita que estas eram as esperanças quando a solidariedade começou a ser 

difundida, cultivada e exercida no século XVIII, quando o Antigo Regime se dissolvia e nascia 

a era da construção dos Estados-Nação. 
Los beneficios de la solidaridad se destacaron también con la práctica de los sindicatos, las negociaciones 

colectivas y las paritarias, los contratos colectivos de trabajo, las cooperativas de productores, 

consumidores o inquilinos, distintos tipos de fraternidades y asociaciones mutuales. La lógica de la 

construcción de Estado dentro de la soberanía territorialmente definida de autoridades nacionales llevó a 

la solidaridad. Y, por último, la expansión lenta pero segura de las instituciones del Estado benefactor 

demostró la naturaleza comunal de la coexistencia humana, sobre la base del ideal y la experiencia de la 

solidaridad. 

 

88



Para mim e citado por Paul Singer em diversas palestras, os povos tradicionais, em geral, 

embora houvesse conflitos e guerras, tensões e contradições, viviam em estado pleno de 

solidariedade, existindo a possibilidade de conjugar a construção de uma cultura do bem 

comum, fertilizada por ações auto-organizadas, autogestionárias. Do mesmo modo, caiçaras, 

quilombolas, ribeirinhos, camponeses e tantas outras populações tradicionais e classes 

populares também preservam até hoje princípios de solidariedade. Os chamados mutirões 

principalmente na chamada “cultura caipira”, não apenas no interior do Estado de São Paulo, 

mas em todo o Brasil, são exemplos interessantes de análise. Paulo de S. OLIVEIRA (2001), 

no artigo Cultura Solidária, feições lúdicas, comenta que nela existem pessoas “capazes de 

traduzir em suas ações as mais inusitadas oferendas”. Citando Antonio Candido a respeito, 

refere-se à solidariedade de (p.24): 
Homens da mais perfeita cortesia, capazes de se esquecerem de si mesmos em benefício do próximo, 

encarando com tolerância e simpatia as evoluções de um estranho, cuja honestidade de propósitos 

aceitaram, ou ao menos não discutiram, por polidez. Eram todos analfabetos, sendo alguns admiráveis 

pela acuidade da inteligência. 

 

Além do mutirão, que conjuga trabalho, alimento e festa (presença lúdica), aquele autor 

cita o “auxílio vicinal espontâneo” como exemplo de solidariedade entre vizinhos. O primeiro 

nem sempre tratado como prática de responsabilidade social para uma pessoa, mas sim para 

com Deus que ensinou sobre o amor verdadeiro ao próximo. O segundo, também de possível 

influência religiosa, não necessita de solicitação, pois os circundantes notavam a dificuldade da 

pessoa e iam ao socorro, “tocados pelo drama alheio”; uma espontânea motivação de ação, sem 

necessária festa e/ou comida. Entretanto, Oliveira, citando artigo de Maria S. de C. Franco, 

distingue mutirão de cooperação: esta aparece nas modernas formas de organização do 

trabalho, trazendo implícitos o controle e a disciplina, enquanto aquele “é baseado na prestação 

voluntária e gratuita de serviços” (p.25). 

Sobre trabalho, o autor aproxima â noção de cultura, pois, citando A. Bosi, a vê como 

“vida pensada”, como fruto de um trabalho, deslocando a ideia de mercadoria e sua dimensão 

cumulativa e classista de coisas a adquirir para a de trabalho a ser empreendido, não apenas 

desfrutando da cultura, mas também produzindo-a: “o ser humano será culto se trabalhar; e é a 

partir do trabalho que se formará a cultura. É o processo e não a aquisição do objeto final que 

interessa” (A. Bosi apud Oliveira, p.21). Assim, Oliveira trata o trabalho como ação 

transformadora, abrangendo indistintamente o agir e o pensar, sendo que, para se realizar uma 

cultura solidária, é necessário o resgate da força atuante de sujeitos sociais que “foram deixados 

para trás”, exprimindo a recusa de todas as formas de exclusão social que sufoca suas aspirações 

emancipadoras e democráticas. Esta cultura, para ele, se realiza e se adquire fazendo num fazer 

conjugado à reflexão: “na arte de viver, o homem é simultaneamente o artista e o objeto de sua 

arte” (E. Fromm, apud Oliveira, p.22).  

O pesquisador termina assim: “Se é procedente afirmar que a alma humana só se afeiçoa 

na cultura, talvez devêssemos complementar: numa cultura que é, simultaneamente, produto e 

fermento de interações sociais solidárias” (p.29). 

Outro formidável exemplo de como tem se dado ações solidárias onde um mais um passa 

a ser mais que dois é o movimento de massas que se unem objetivando um bem comum. H. 

SOUZA (2008) menciona o aumento da ajuda mútua quando se está em luta por melhores 

condições de sobrevivência e de justiça. Nas barricadas de Maio de 1968, houve uma forte 

aliança entre estudantes e proletários, sendo que estes reivindicaram não somente melhores 

condições de trabalho, como também a reforma democrática da universidade e do ensino. 

Segundo o autor, esta união permaneceu na sociedade francesa e reforçou diversas mobilizações 

em outros países europeus e a latino-americanos. 

Do mesmo modo, quase meio século depois, o Movimento Ocuppy (HARVEY, 2012), 

deflagrado em diversos países em 2011 e visto como um início da reconquista do espaço 

público, pode também ser percebido como uma ação aglutinadora de cidadãos em busca de 

alçar algo mais do que sua própria individualidade, firmando a ideia e a vontade de somar com 
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um todo, mais potente rumo à justiça social. Praças e ruas foram tomadas na Turquia, EUA, 

Espanha, Brasil, organizados de modo descentralizado pelas redes sociais, sem relação direta a 

partidos e sindicatos, por pessoas querendo desconstruir a realidade – para mim, numa atitude 

semelhante ao lema do Fórum Mundial Social: “Outro mundo é possível”. Esperança esta 

trazida por movimentos jovens, principalmente, que saem de casa para gritar por novos espaços, 

por novas política, economia, enfim, uma cultura mais igualitária, justa, humana; solidária!  

Um outro exemplo ocorreu no Brasil, em junho de 2013, quando a população foi às ruas 

para protestar contra o aumento de passagens de ônibus e acabaram por provocar um grande e 

generalizado movimento nacional pelo passe livre, clamando por melhores condições de 

mobilidade nos centros urbanos, abarrotados de automóveis e denunciando polêmicos contratos 

entre prefeituras e empresas do ramo. Em Cidades Rebeldes, MARICATO et al. (2013) se 

debruçaram sobre o fenômeno e trazem diversas questões sobre este movimento que tomou as 

ruas do Brasil e provocou muita polêmica em torno do acesso popular aos locais públicos. 

Para além desses grandes acontecimentos, cada vez mais se percebe um movimento civil, 

menos barulhento do que os citados, mas que vai aos poucos promovendo uma crescente 

apropriação de espaços públicos por moradores, escolas, amigos, empreendedores etc, atuando 

por conta própria – com ou sem o apoio das prefeituras -, mas coletivamente, em praças, largos, 

ruas, casas e prédios abandonados etc. São fins pacíficos em prol de melhorias ambientais, 

sociais, artísticas, que, enfim, vão culminando em ações e/ou propostas culturais de grande 

envergadura. Diversos são os autores e também diversas são as áreas onde atuam: R. SENNET, 

M. ROSA, U. WEILAND e R. LUSCHER, E. M. S. MENDONÇA, C. R. LOBODA, I. 

ZUBER, B. CAMPBELL, E. B. CASTANHEIRA, M. CALLIARI etc. 

Richard SENNETT (2012) nos indica que viver com pessoas diferentes racial, étnica, 

religiosa ou economicamente é o mais urgente desafio a ser encarado pela sociedade 

atualmente. Para este autor, nós tendemos socialmente a evitar se envolver com pessoas 

diferentes de nós e a política moderna nos incentiva a nos mantermos em nossas tribos ao invés 

de se misturar. Ele alega que a cooperação é um ofício e as bases para a cooperação é aprender 

e ouvir e não discutir e debater. Neste livro, Juntos, ele explora como as pessoas podem 

colaborar on-line, nas esquinas, nas escolas, no trabalho e na política local, traçando a evolução 

dos rituais de cooperação desde os tempos medievais até hoje e em situações tão diversas como 

comunidades de escravos, grupos socialistas em Paris e os trabalhadores de Wall Street. O autor 

aborda a natureza da cooperação, o porquê de ter se tornada fraca e como deve ser reforçada, 

advertindo que devemos aprender o ofício da cooperação se quisermos prosperar e assegurando 

que a capacidade de cooperação está inserida na natureza humana. Ele confessa, polarizando 

com os exemplos mencionados acima: 
Aprendi com o amargo radical de minha família que, se ocorre mudança, ela se dá no chão, entre pessoas 

que falam por necessidade interior, mais do que por levante de massas. Que programas políticos resultam 

dessas necessidades interiores, eu simplesmente não sei. Mas sei que um regime que não oferece aos seres 

humanos motivos para se ligarem uns aos outros não pode preservar sua legitimidade por muito tempo. 

 

Para ele, utilizando a ideia de cooperação dialógica, termo tomado do linguista russo 

Mikhail Bakhtin, que reivindica um tratamento participativo, diverso e múltiplo na linguagem7, 

é de enorme importância nos tornarmos bons ouvintes, sensíveis à fala, mas também aos 

silêncios e gestos do outro, de estarmos abertos às ambiguidades e às diferenças: a cooperação 

envolve a capacidade de negociação entre essas distâncias e diferenças.  

De acordo com SANTIN (2012), o citado livro de Sennet é o segundo volume do “Projeto 

Homo Faber”, trilogia que tem no centro a ideia do homem como artífice de si mesmo. O livro 

visa aprofundar a natureza da cooperação, cada vez mais débil, superado cada vez mais pela 

competição. Discorrendo sobre “natureza sociológica”, o autor escreve a respeito do 

enfraquecimento da cooperação no contexto contemporâneo, trabalhando com relatos dos 

desajustes sociais, abordando as estratégias e caminhos de fortalecimento para se reverter esta 

                                                           
7 http://jornalggn.com.br/noticia/richard-sennett-e-a-dissolucao-da-cooperacao-no-novo-capitalismo  
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situação. Juntos aborda aspectos multidisciplinares, trabalhando o tema a partir de diferentes 

enfoques nas áreas da psicologia, sociologia, antropologia, economia e direito, fundamentando 

seus argumentos com vários autores de diferentes áreas teóricas. Sennett define a cooperação 

habilidosa como um ofício que tem o seu fundamento no aprendizado de escutar o outro com 

atenção e na capacidade de dialogar, vendo-a como o lubrificante da máquina de concretização 

das coisas, como partilha que permite compensar as carências individuais. Para ele, a 

cooperação é intrínseca ao ser humano, mas precisa ser desenvolvida e aprofundada, indo além 

da questão ética em relação ao outro, ao diferente, como ocorre na capacidade de escuta e 

recepção. O autor cita o desafio da homogeneização cultural, mas que não gera dinâmicas 

cooperativas, já que a sociedade moderna vai desabilitando as pessoas da prática de cooperação 

– vamos perdendo gradualmente esta habilidade. A solidariedade é gerada pela cooperação e, 

ao mesmo tempo, gera vínculos sociais no cotidiano e na organização política de forma que 

ambos vão se complexificando na medida em que se aprofundam a relação e as habilidades. 

Por fim, Sennett considera também que as relações e “condições” espaciais têm importância 

enorme no modo por meio das quais estranhos (ou pessoas diferentes umas das outras) se 

relacionam nas grandes cidades.  

 

 

Concluindo 

 
Maestros, músicos, cantores 

Gente de todas as cores 

Façam este favor pra mim 

Quem souber cantar que cante 

Quem souber tocar que toque 

Flauta, trombone ou clarim 

Quem puder gritar que grite 

Quem tocar apito apite 

Faça esse mundo acordar... 

Lupicínio Rodrigues 

 

Explicando o uso da expressão matemática no título do artigo, de acordo com C. 

CASTORIADIS (1978, p.216), a lógica conjuntista ou identitária, que define a ideia de 

conjunto (coleção de objetos/elementos definidos e distintos da intuição ou do pensamento) é 

questionada. Ou seja, a lógica matemática exige que se distinga os objetos através de 

propriedades que conformam classes definidas, vindo corroborar com a distinção básica com 

sujeitos. Atualmente, lógicas polivalentes colocam ainda o indeterminado ou o indecidível 

(lógica intuicionista). Para ele, a ilusão no progresso assintótico da ciência se desvanece ao 

mesmo tempo em que reforça exigências distintas dos campos humanos e naturais. Assim, não 

há mundo em si e sim somente para si - crítica ao saber positivo e às linhas demarcatórias que 

negam o mistério das coisas e impedem uma articulação profícua entre campos e a 

interdisciplinaridade. A radicalidade desta separação fez denunciar o mecanicismo sobre o 

vitalismo e expandir a ideia de mundo linear e finito, sem a plasticidade do vivo e a luta 

antientrópica, restaurando aproximações reflexivas, interrogativas, críticas. 

Entretanto, infelizmente, muitos dos traços acima tratados não são sempre encontrados 

até mesmo entre aqueles que tanto defendem a Economia Solidária, em alguns casos mais 

panfletários do que reais... Muitas vezes não estamos preparados e/ou não estamos imersos 

numa cultura solidária e, portanto, não somos em geral (e talvez cada vez mais com o 

incremento da tecnologia!) bons ouvintes, atentos às falas, silêncios e hábitos dos outros, 

abertos às vicissitudes e diferenças.  

Respondendo às primeiras perguntas, flutuando entre o pessimismo e o otimismo de cada 

um, em cada momento da vida, penso que o egoísmo humano também faz parte de nossa 

natureza e a inteligência (ciência, tecnologia) muitas vezes mais atrapalha do que ajuda a 
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sermos mais solidários, não prosperando nas culturas ditas modernas, talvez resultado de um 

movimento natural que faz ampliar a competição e nos levar à extinção...  

A cooperação realmente exige negociação, paciência, dedicação! Há toda uma carência 

de aprendizado da escuta ativa, de atenção, diálogo que vem se perdendo, ao meu ver, nas 

últimas décadas. 

Deste modo, creio haver uma demanda enorme para que se construa relações e se forme 

condições especiais – talvez únicas e raras – para que as pessoas possam se relacionar, 

principalmente nas grandes cidades. O estudo da evolução biológica e humana carece de 

analisar as duas correntes dominantes, a competição e a cooperação, sendo a luta entre essas 

forças a que compõe a História. Porém, a ajuda mútua tem sido ignorada, negada ou mesmo 

transformada em objeto de escárnio na sociedade capitalista cada vez mais hegemônica. 

Devemos alterar este rumo de nossas vidas! Seria o Socialismo ou o Comunismo o caminho?  

 
Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida 

Depois convida a rir ou chorar. 

 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá. 

 

Toquinho 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta uma análise da extensão universitária, a partir de uma 

imbricação entre academia e mundo do trabalho. Analisa de forma crítica a extensão 

considerando uma dissociação entre teoria e prática, como se houvesse um conhecimento 

exclusivo da academia e outro exclusivo do mundo do trabalho. Propõe um projeto 

extensionista que dialogue com o mundo do trabalho e opere transformações, tanto na 

academia, quanto no espaço do trabalhador. 

Conjectura que a universidade pode ser um fator propulsor de emergência de um 

princípio educativo, intrínseco ao trabalhador associado. Relata experiências propositivas 

neste campo, através da atuação em projeto de extensão da Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares. 

O método, embora essencialmente descritivo da ação acima relatada, traz fortes 

elementos de pesquisa ação, pois o autor está diretamente envolvido nesta ação descrita. 

 

 

Introdução 

O tema proposto pode se prestar a diversas análises conforme o direcionamento do 

olhar sobre o mundo do trabalho e sobre a universidade. Por conseguinte existem diversas 

concepções a respeito de universidade e trabalho e principalmente visões que associam e 

dissociam estes dois elementos da realidade. 

A forma de associação da universidade com o mundo do trabalho não pode 

desprezar as especificidades de cada realidade que justamente lhe concedem originalidade e 

autonomia. Associar trabalho e universidade é fundamentalmente reforçar a autonomia de 

cada um, é entender que não existe dependência hierárquica ou precedência temporal entre 

estes. O que existe é uma construção conjunta e ao desprezar este imperativo da realidade, 

tanto o trabalho como as universidades se tornam idealizados e cumpridores de uma função 

social de alienação, pois de um lado está a universidade que entende possível a construção 

de um projeto pedagógico em que o mundo do trabalho não tenha centralidade como fator 

real de alimentação de todo e qualquer conhecimento, e de outro lado estão às articulações 

do mundo do trabalho que desprezam a academia como um fator de real importância para o 

entendimento e emancipação do trabalho das teias que o tornam eternamente dependente do 

mundo do capital. 

Essa separação ainda fortemente presente entre trabalho intelectual e trabalho 

braçal, representa mais que um preconceito, representa uma visão que se perpetua como 
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cultura arraigada de dois mundos que não se comunicam, porque ao não se comunicarem 

entre si o trabalho é só trabalho e o conhecimento é só conhecimento. 

A cultura fortemente arraigada permite simplesmente um conhecimento para 

potencializar o trabalho e um trabalho para transmitir o conhecimento, ou seja, não é 

permitido um entrelaçamento total e real das autonomias já referidas, pois o que interessa é 

um entrelaçamento parcial e superficial. 

Entende-se que a universidade através de sua política de extensão pode se deslocar 

desta lógica perversa de dissociação, estabelecendo uma real interação com a comunidade a 

partir de um processo dialético de comunhão de conhecimentos e não de mera prestadora de 

serviços. 

Para desenvolver com mais profundidade esta ideia de Universidade pretendemos 

analisar com mais vigor teórico uma concepção crítica sobre extensão universitária e relatar 

as histórias de experiências dos autores em projeto de extensão que dialogava com o mundo 

do trabalho. 

Nesta tentativa de aproximar as vivências como extensionistas em projeto da 

incubadora tecnológica de cooperativas populares, aprofundo uma visão crítica sobre a 

academia e o mundo do trabalho, sem dúvidas realizamos um esforço descritivo muito 

grande, afinal o que estava descrevendo era justamente minha atuação no projeto e não a 

visão dos trabalhadores e/ou de outros operadores do mesmo. 

Na verdade, embora a técnica a ser utilizada possa ser considerada descritiva, a 

reflexão crítica sobre o problema apresentado da relação deficitária entre Universidade e o 

Mundo do trabalho, só foi possível ser construída a partir das vivências dos autores com as 

experiências relatadas, o que, sem dúvida, aproxima o método de busca dos objetivos 

fortemente arraigados à pesquisa ação. 

 

 

1. A Universidade e os questionamentos da modernidade 

 

Não entendemos que seria possível analisar com profundidade a academia 

universitária sem avançar minimamente no entendimento de ciência e sua relação com a 

sociedade, com o cotidiano das pessoas ditas comuns, ou seja, que não participam 

ativamente de atividades de ensino e pesquisa, tarefa está reservada a uma minoria que 

habitam as academias encarregadas dessas tarefas ou atividades. 

Há que se perguntar: O que é a ciência? Qual a sua serventia? 

Estes simples questionamentos são fundamentais para indagarmos se a produção 

científica das Universidades tem utilidade (serventia) para a sociedade. Tais 

questionamentos, porém, não denotam respostas rápidas e simples, sob pena de serem 

superficiais e abstratas.  

A modernidade questiona profundamente a utilidade do pensamento e da produção 

científica, desconfiando de tudo que não consegue ser provado cientificamente. Neste passo 

a modernidade construiu uma ciência ou procedimentos científicos que afastam o pensador 

da realidade, pois para provar e dar validade acadêmica ao seu pensar deve se submeter a 

procedimentos de extrema racionalidade que escapam, inclusive, da preocupação inicial da 

própria modernidade de afastar-se do conhecimento mítico. 

O tempo da modernidade, embora de transformações marcantes no campo 

científico, parece que não conseguiu afastar-se concretamente da origem mítica do 

conhecimento, pois, aparentemente, ela criou outro mito: o mito da racionalidade. Não 
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teríamos mais sacerdotes, magos, profetas e suas previsões, mas teríamos cientistas, 

professores, laboratórios, que, da mesma forma, legitimam uma forma especial e temporal 

de conhecimento.  

O que mais impressiona no período moderno é que justamente por não ter 

respondido uma de suas questões fundamentais, a atual universidade, continua com as 

mesmas questões. Simples e sem respostas. 

Marlene Ribeiro (1999) retrata que a universidade não conseguiu cumprir com as 

promessas emancipatórias da modernidade, ao mesmo tempo em que se depara no 

cotidiano com as mesmas questões. Essa visão crítica da educadora quer demonstrar da 

possibilidade de construção de uma universidade democrática (inclusiva) e competente 

(produção de ciência e tecnologia socialmente articulada), sendo o viés da extensão 

universitária um caminho privilegiado para atingir este fim.   

 

1.1 Extensão universitária: uma resposta simples 

 

Sem pretender definir extensão universitária, pode-se trabalhar a concepção de que 

o entendimento sobre extensão é sempre o de alcançar algo já existente, de estender para 

fora algo que é típico de determinado ambiente. No limite pode-se pensar a extensão como 

uma dilatação do conhecimento produzido. 

Nota-se que a extensão universitária não busca o novo e não interage com a 

sociedade, pois ela simplesmente presta um serviço (assistência judiciária, atendimento 

odontológico, serviços ambulatoriais, etc.) do qual a universidade detém o conhecimento e 

quer estendê-lo por razões diversas, ou seja, a universidade - lócus de produção científica - 

não aprende com o ambiente da extensão. Simplesmente oferece o conhecimento e a 

verdade internamente produzidos. Admite-se no máximo um processo de alteração pontual 

de algumas práticas universitárias pela dilatação do conhecimento estendido. 

Na verdade os caminhos da extensão universitária só podem levar a duas situações, 

conforme nos relata Marlene Ribeiro, a partir de experiências em projetos de extensão do 

NEPE (Núcleo de Estudos, Experiências e Pesquisas Educacionais) da Faculdades de 

Educação Universidade do Amazonas: 

“Penso que a finalidade da extensão universitária não é, de modo 

algum, substituir o Estado na oferta de serviços básicos, nem os 

membros da comunidade no seu papel de reivindicar seus direitos e 

exercer sua cidadania. Daí a importância desta experiência para 

fundamentar tanto o trabalho que o NEPE vem desenvolvendo, 

como o que a Universidade pretende com trabalhos em parceria 

com a comunidade que podem caminhar em dois sentidos opostos: 

ou o da dependência, ou o do questionamento ao papel social da 

instituição universitária e de sua relação com a comunidade.” 

(Ribeiro, 1999:220) 

Entendemos que os conhecimentos produzidos pelas universidades, de uma forma 

geral, não se alteram pela interação dialética com outros modos de conhecimentos, mas 

simplesmente, eles se modificam a partir de sua própria dilatação, ou seja, a produção e 

transformação dos conhecimentos se operam exclusivamente dentro da academia, mesmo 

quando esta realiza atividades de extensão. 

Por evidente, esta situação fática de relacionamento entre universidade e 

comunidade, traz em seu bojo cruciais relações de poder que aprisionam a sociedade a uma 
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lógica de subordinação e conformação a espaços previamente delimitados e que são 

ocupados de forma privilegiada, conforme uma relação entre poder e saber.  

A universidade, nas suas atividades de extensão, não só não está disposta a aprender 

com as situações e espaços com que se comunica, mas principalmente, ela apreende estas 

situações e espaços a uma lógica acadêmica – que tenta ser hegemônica – e que foi um 

pressuposto da modernidade, quando a Universidade centralizava a produção cultural e o 

conhecimento científico. De acordo com o que relata Boaventura, percebemos que: 

“A centralidade da Universidade enquanto lugar privilegiado da 

produção de alta cultura e conhecimento científico avançado é um 

fenômeno do século XIX, do período do capitalismo liberal...” 

(Santos, 1997:193) 

É preciso pensar um novo modelo de universidade que não despreze e ignore o 

conhecimento que é gerado fora desta. Entendemos que uma universidade deve centrar 

forças no papel da extensão, não como prestação de serviços ou estratégia de publicidade, 

mas sim como o mais importante elemento de alimentação de seu banco de conhecimentos. 

A ideia de uma universidade que detém a razão e a verdade sobre todas as situações 

fáticas deveria estar superada com a modernidade, porém parece que se continua a absorver 

ou aprender, ao invés de sorver e aprender com a realidade. 

Esta tendência moderna (da modernidade) do conhecimento ser provado por 

critérios racionais, que só existem nas academias, tem conflitado o pensar a universidade na 

atualidade, visto que a própria universidade tem sido analisada por critérios diversos e 

inimagináveis durante o período moderno, ou seja, a sociedade não vê mais a academia 

como espaço exclusivo de produção e certificação do conhecimento e, ao mesmo tempo, 

exige desta academia respostas pontuais e pragmáticas aos problemas que enfrenta no 

cotidiano. A verdade é que enquanto a universidade não se pautar por esta nova realidade e 

continuar com os pés fincados na modernidade, certamente não encontrará instrumentos 

que possibilitem a sua real transformação. 

Parece incrível que a universidade continue existindo dentro do tripé “investigação, 

ensino e prestação de serviços” (Santos, 1997:188), como se detivesse a exclusividade da 

pesquisa (investigação) sobre a complexidade do mundo atual e ainda se arvorar como o 

meio mais competente de propagação - através do ensino - das conclusões frutos da 

investigação. 

A prestação de serviços (extensão), por sua vez, seria uma concessão feita à 

sociedade para demonstrar utilidade e justificar sua existência. 

A academia tem que apostar de forma decisiva na extensão universitária como um 

elemento de renovação de seu conhecimento, de alimentação para uma realidade que se 

constitui fora dos muros da academia e que vêm ocupando um espaço que muitas vezes já 

foi ocupado pela própria universidade de forma hegemônica. 

A extensão universitária não deve, todavia, se configurar como um elemento de 

reconquista da hegemonia perdida desde a modernidade e sim como uma aceitação de que o 

conhecimento não é produzido somente pela academia, constatação presente, como cita 

Santos, na dicotomia Alta cultura – Cultura de massas, típica da modernidade, quando a 

universidade era produtora de uma cultura sujeito (alta cultura) e tornava seu objeto às 

culturas de massas. 

Para Santos: 

97



“A cultura de massas tem uma lógica de produção, de distribuição 

e de consumo completamente distinta e muito mais dinâmica da 

que é própria da cultura universitária e os seus produtos vão 

apertando o cerco à alta cultura universitária quer porque reciclam 

constantemente os produtos desta, quer porque concorrem com ela 

na formação do universo cultural dos estudantes. Incapaz de 

transformar esta nova forma cultural numa cultura-objecto, a 

Universidade deixa de ser o produtor central de cultura-sujeito e 

nessa medida perde centralidade.” (Santos, 1997:193). 

Na realidade a própria modernidade não conseguiu suportar a velocidade e o 

dinamismo das relações sociais e, enclausurada em sua prova racional, esqueceu que novos 

mecanismos de produção e comprovação do saber desenvolviam-se em diversos campos 

onde a universidade não existia ou só existia com uma prática extensionista tradicional - 

dizer a verdade da academia. 

É preciso uma universidade que se estruture a partir de uma nova concepção de 

produção e disponibilização do conhecimento. Uma universidade de um espaço e de um 

tempo em que a extensão universitária não se limita a estender ou dilatar o conhecimento 

que é produzido internamente, mas que a extensão se caracteriza como um diálogo franco e 

sincero com a realidade e especificidade de cada local, buscando uma interação em que a 

universidade operando a extensão de seus conhecimentos acaba por transformar estes 

próprios conhecimentos, que por sua vez, transformarão a realidade local. 

 

1.2 Experiência de Extensão Universitária 

 

Traremos o atual período do Núcleo de Economia Solidária e Incubação de 

Cooperativas(NESIC) junto ao processo de autogestão que acontece no interior da Feira 

Virtual Bem da Terra como uma possibilidade de um trabalho extensionista com princípios 

educativos de autogestão. Para realizar esta análise foi feito um levantamento bibliográfico 

baseado em documentos, aliado a experiência como bolsistas de extensão junto ao NESIC. 

Núcleo de extensão (NESIC/UCPel) existente desde o ano de 2000 e tem como 

atividade principal a assessoria de empreendimentos de Economia Solidária assim como o 

intercâmbio entre o saber popular e o saber universitário, compatibilizando, através de um 

processo pedagógico, os conhecimentos existentes nesta relação. 

O trabalho envolve professores, técnicos e estudantes de diferentes áreas, 

desenvolvendo atividades de forma coletiva e interdisciplinar, nas seguintes áreas: gestão 

cooperativa, ambiental, processos participativos, jurídica, contábil, comunicação e 

avaliação interna dos processos de incubação, sob os princípios da autogestão. 

Dentro deste processo pode-se destacar que os principais objetivos são viabilizar 

economicamente os empreendimentos populares; permitir o acesso dos cooperados aos 

conhecimentos e práticas necessários ao exercício da autogestão dos empreendimentos; 

permitir aos universitários vivenciar realidades e práticas sociais distintas, experimentando 

e adaptando os conhecimentos obtidos em seus cursos; discutir a concepção de 

universidade e de educação formal em voga, e suas vinculações com as necessidades 

sociais de conhecimento e de pesquisa. 

O Grupo de Consumo Responsável Feira Virtual Bem da Terra está inserido no 

contexto da Rede Bem da Terra como mecanismo de operacionalização de um circuito 
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curto de comércio Justo Solidário a partir da auto-organização dos associados. 

Primeiramente é importante compreender o contexto desta rede. 

A  Rede Bem da Terra (RBDT) iniciou na cidade de Pelotas em outubro de 2007, 

como resultado de uma pesquisa desenvolvida por alguns empreendimentos fundadores e o 

Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas da Universidade Católica de 

Pelotas (NESIC/UCPel). A pesquisa teve como objetivo buscar estratégias e formas de 

comercialização de produtos gerados a partir dos princípios da Economia Solidária: 

autogestão, democracia, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e 

consumo solidário. 

Até 2014 a Associação mantinha apenas duas frentes de comercialização: a feira 

presencial itinerante que acontece mensalmente em frente ao campus I da UCPel, dentro do 

IF-Sul e em eventos específicos no campo da economia solidária; e a loja Bem da Terra 

localizada no mercado público de Pelotas. 

A partir das demandas trazidas pela Associação referente à necessidade de se 

implementar novas tecnologias organizativas se procurou organizar um instrumento 

estratégico, o que ao mesmo tempo estimulasse a comercialização e aproximasse os 

produtores dos consumidores. Foi neste contexto que surgiu a Feira Virtual Bem da Terra, 

um Grupo de Consumo Responsável (GCR) que atua como instrumento estratégico na 

autogestão entre produção e consumo solidário, possibilitando que produtores e 

consumidores desenvolvam laços que estimulem o desenvolvimento de um comércio justo 

e solidário.  

Apesar do adjetivo virtual, a virtualidade da feira se resume ao sistema de pedidos. 

O restante do processo organizativo dos núcleos de consumidores, dos produtores e dos 

Grupos de trabalho acontece presencialmente. 

Atualmente o Grupo de Consumo Responsável Feira Virtua Bem Da Terra se 

organiza em 15 núcleos de consumo (NCs) com a participação de 200 famílias associadas e 

todas as tarefas são dividas entre os associados de forma de rodízio fazendo com que todos 

participem de todo o processo. 

Em relação à organização dos Núcleos de Consumo (NCs): atualmente a Feira 

Virtual se organiza em 15 Núcleos de Consumo com a participação de 200 famílias 

associadas. Cada Núcleo de Consumo possui: 1 (um/a) articulador/a responsável pela 

representação do núcleo junto ao Conselho de Núcleos e pela organização das tarefas 

internas; 1 (um/uma) facilitador/a que fica responsável por organizar a logística no Centro 

de Distribuição (CD); alguns separadores responsáveis por organizar os pedidos do núcleo 

no CD, sendo que todas as tarefas são divididas na forma de rodízio. 

No que toca à estrutura de poder da Feira a instância máxima da feira é a 

Assembleia Geral semestral (Encontrão) que reúne produtores, consumidores e assessores 

universitários; o Conselho de Núcleos (CN) é a instância responsável pela execução do que 

foi aprovado na Assembleia e é composto por 1 (um/uma) representante de cada NC; a 

Coordenação da feira virtual é responsável pela gestão cotidiana da feira, se reúne 

semanalmente, é composta por consumidores e por representantes dos Grupos de Trabalho 

(GTs); os Grupos de Trabalho (GTs) realizam a gestão cotidiana da Feira e estão 

alicerçados em 4 funções específicas: GTs Rizoma, GT Financeiro, GT Organização e GT 

Educação. 

Para o desenvolvimento dos processos políticos e de logística da FV foram 

desenvolvidas as seguintes tecnologias sociais: a Plataforma Cirandas.net é onde são 

semanalmente ofertados e atualizados os produtos pelos produtores para que os associados 
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possam fazer seus pedidos; Rizoma é uma tecnologia desenvolvida em parceria com os 

núcleos universitários NESIC E TECSOL, para a compra coletiva direta dos produtores de 

insumos para produção, assim como para a compra de produtos processados vindos de 

outras regiões pelos consumidores associados; o Centro de Distribuição (CD) funciona 

como uma espécie de loja com espaço para exposições de produtos, bem como um espaço 

de socialização entre os participantes dos núcleos que se encontram no sábado para cumprir 

as tarefas. 

Atualmente o NESIC analisa um início de desincubação da Feira Virtual Bem da 

Terra tendo em vista que os consumidores estão conseguindo assumir as demandas e 

cumprir as tarefas da Feira. Assim, os professores e bolsistas do NESIC estarão presentes 

na organização da Feira como consumidores. Mas esse passo não foi pensado sem antes ter 

tido um processo de formação junto aos consumidores e produtores. 

Os professores que fazem parte da incubadora junto com os bolsistas realizaram 

várias formações sobre autogestão e consumo responsável, enriquecendo o conhecimento 

de cada um. Também trouxeram a vivência de cada empreendimento que faz parte dessa 

Feira. 

Neste ambiente pode-se ver uma vasta troca de experiências entre os participantes 

do NESIC e os produtores que fazem parte da FV. Através dos Núcleos de Consumidores a 

FV passa a se estender pela Universidade, que apesar de sediar o CD não se fazia presente 

em nenhum momento, onde os membros passam a serem consumidores e entendem melhor 

como funciona o processo de autogestão, tanto no momento da distribuição dos produtos 

quanto na produção dos produtos que irão consumir. 

 

1.2.1 A experiência da extensão universitária e a emancipação no mundo do 

trabalho 

 

Em primeiro lugar a experiência demonstrou um efeito interno (academia) na 

formação dos estagiários que desenvolvem este tipo de experiência, por encontrarem um 

campo rico e diversificado de situações e dificuldades que devem procurar resolver a partir 

dos conhecimentos que adquirem na própria academia. 

Os estagiários têm percebido que sua formação para o trabalho não é abstrata e que 

muitas dificuldades intransponíveis poderão ser superadas pela disponibilização de suas 

formações universitárias. 

O quadro, em relação aos estagiários, ainda era muito recente para uma verificação 

mais precisa, porém reuniões de avaliação e relatos de atividades demonstravam já com 

alguma clareza a transformação no processo de aquisição e disponibilização de 

conhecimento por parte de estudantes envolvidos nas atividades de incubação de 

empreendimentos solidários. 

O espaço, porém, onde podíamos verificar efeitos claros de emancipação do trabalho 

era nos empreendimentos solidários propriamente ditos, onde o trabalhador em geral 

encontrava-se em uma situação de total falta de recursos para iniciar o seu 

empreendimento, contando simplesmente com sua força de trabalho e uma vontade de 

superação da situação de penúria em que se encontravam. 

Importante relatar que em todos os empreendimentos superada a dificuldade inicial - 

que é constante - de falta de recursos, os trabalhadores associados se defrontam com o 

problema maior que é a formação cultural para exercer uma função de gestão de um 

empreendimento, principalmente de uma empresa coletiva e solidária. 
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O caminho de superação desta alienação imposta pelo capital ao trabalho é o 

caminho da emancipação de cada um e de todos os trabalhadores envolvidos em processos 

de empresas solidárias e autogestionárias. 

A afirmação de que as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

apontavam para a emancipação do Trabalho em relação ao Capital é justamente pelo caráter 

educativo que atravessava este programa de extensão. Entenda-se este viés educativo não 

como uma transferência unilateral de conhecimentos e técnicas de gestão e produção, mas 

sim como uma duplicidade de experiências entre a universidade e o mundo do trabalho.  

Ocorre que neste caminho de mão dupla o mundo do trabalho vai se transformando 

como sujeito de sua própria transformação, pois os trabalhadores das cooperativas 

incubadas vão tendo conhecimento e consciência da totalidade de um processo de gestão e 

produção da qual eles só faziam parte como objetos parciais de uma engrenagem produtiva 

que somente funcionava com a venda de sua força de trabalho ao capital. 

É de se notar que, ao mesmo tempo em que as condições objetivas dos trabalhadores 

vão melhorando, por conta da alteração da realidade que os cerca no local de trabalho, 

também os trabalhadores vão se autotransformando em seu cotidiano. 

Marx já se referia a esta possibilidade como de uma práxis revolucionária: 

“A coincidência da transformação das circunstâncias com a da 

atividade humana ou autotransformação só pode ser concebida 

racionalmente como práxis revolucionária.” (apud Dussel, 

2000:508) 

Na verdade a emancipação não exige nada mais que o próprio trabalho como 

condição de sua implementação, porém a universidade pode contribuir em muito para este 

desiderato através de programas de extensão que articulem no trabalho um princípio 

educativo que já se encontra lá presente, porém camuflado pelos interesses de uma 

organização da economia, que funciona com a primazia do capital sobre o mundo do 

trabalho.   

Importante frisar que nesta duplicidade dialética não cabe à universidade somente 

um espaço de colaboração com os trabalhadores, mas fundamentalmente os trabalhadores 

também influenciam de forma contundente na alteração do papel social da universidade. 

A questão que ainda nos parece distante é como os trabalhadores poderão contribuir 

efetivamente com um projeto novo de universidade se o que se mostra é uma total carência 

de condições objetivas de sobrevivência, em que o conhecimento produzido pelas 

universidades opera muito mais efeitos de subordinação aos trabalhadores, quer pela 

introdução de novas tecnologias ou por complexos teoremas de explicações de realidades, 

do que propriamente uma condição propícia para uma comunicação entre o mundo do 

trabalho e a academia universitária.  
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Conclusão 

A pergunta importante ao que foi afirmado acima seria de por que um processo produtivo 

(trabalho coletivo) poderia ser considerado dotado de um princípio educativo próprio e com 

condições de dialogar com outro processo educativo típico da academia universitária? A 

resposta encontra-se na forma como a gestão do conhecimento estava consolidada naquele 

determinado processo produtivo; se aquele conhecimento lá gerado teria a condição de 

gerar alienação ou emancipação. A alienação produziria trabalhadores desprovidos da 

educação pelo trabalho e a emancipação seria o resultado possível de um processo 

autogestionário, que dialogava com o projeto de extensão relatado. Creio importante deixar 

muito claro que a compreensão da emancipação ou da subordinação a partir do trabalho, 

representa objetivamente duas possibilidades ou, se quisermos, dois modelos possíveis a 

partir de um princípio educativo no mundo do trabalho ou de sua ausência: 1) O mundo do 

trabalho como fomentador de um homem funcional, que existe e se forma no trabalho com 

o claro objetivo de manutenção do “status-quo” vigente. Aqui, o mundo do trabalho opera 

efeitos de subordinação e alienação; 2) O mundo do trabalho como fomentador de um 

homem integral (total), que existe e se forma no trabalho com o claro objetivo de 

transformação do “status-quo” vigente. Aqui, o mundo do trabalho opera efeitos de 

emancipação. 

Emancipar é articular as forças individuais dentro de um contexto coletivo de 

produção. Necessariamente estas forças individuais somadas (coletivas) se tornam o 

pressuposto de um processo educativo longo e penoso que permitirá ao trabalhador 

acumular as condições objetivas de sua auto emancipação. 

Por evidente, a condição fundamental para um diálogo construtivo entre academia e 

mundo do trabalho passa por um equilíbrio de poderes, do poder de dizer a verdade. Este 

equilíbrio somente será factível a partir de um trabalho emancipador e de uma universidade 

que acredita na extensão como fonte de produção de conhecimentos. 
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XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS 

GRUPO 1. Educação Popular e Extensão Universitária. 

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO PRÁTICA PARA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA DA URI - CERRO LARGO   

Luciana Scherer1 
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Mateus Araújo7 
 
Ao longo tempo as relações entre organizações e sociedade vêm se transformando, e 

alterando as demandas recíprocas. Em meio às pressões impostas às organizações a 
responsabilidade social tornou-se fundamental para o desenvolvimento e crescimento das 
organizações visto que a sociedade exige uma postura ética e social das mesmas. Neste 
contexto de cobranças e pressões externas por práticas sociais que evidenciem a 
responsabilidade social das organizações, inserem-se as Instituições de Ensino Superior (IES) 
que são organizações focadas na Educação e formação de seres humanos. Como formadoras 
de profissionais, as IES tem importante papel na formação dos seus alunos em contextos que 
extrapolam as habilidades e competências técnico-científicas, abordando também 
conhecimentos sobre a comunidade, questões sociais, ambientais, culturais e de postura ética 
e engajada.  Sendo assim cabe às universidades trazerem ao conhecimento dos seus alunos os 
problemas da sociedade em geral e de forma particular da sua região ou cidade para que 
através destes possam ser criadas soluções viáveis, inovações e a responsabilidade com a 
sociedade de forma geral.  

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e Missões (URI) é uma 
instituição integrada, regional, comunitária e multicâmpus, reconhecida pela Portaria nº 708 
de 19 de maio de 1992, e tem como missão “Formar pessoal ético competente, capaz de 

construir o conhecimento, promover a cultura, o intercâmbio, a fim de desenvolver a 

consciência coletiva na busca contínua da valorização e solidariedade humana”. A Unidade 
de Cerro Largo contribui com a inclusão social e o desenvolvimento econômico e social da 
região pela proposta de um ensino diferenciado. O seu centro de interesse e busca permanente 
converge para o ensino superior caracterizado pelo compromisso de entregar à comunidade 
egressos com condições de atuar, de forma eficaz e a partir de uma formação sólida, atual e 
humana, nas demandas das organizações e na transformação da realidade social por 
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intermédio do uso de seus conhecimentos adquiridos. 
A URI traz em sua bagagem o papel de impulsionadora do desenvolvimento social e 

regional, pois sendo uma Universidade comunitária, cumpre sua missão, também, como fator 
de mudança cultural, imprescindível diante deste mundo cada vez mais globalizado, na área 
econômica e cultural. Assim a Universidade assume o papel de preparar novos profissionais 
gerando e difundindo conhecimento, informação e tecnologia para os setores. 

Neste contexto, temos a URI buscando cumprir seu papel social na comunidade em que 
está inserida, dando ênfase aos seus projetos de extensão, pois a extensão é vista como uma 
forma de interação universidade-comunidade, num processo educativo, cultural e científico 
que articula ensino e pesquisa de forma harmônica e estabelece ação transformadora na 
relação de troca de informações e saberes. Dessa forma, as políticas de extensão na URI, 
envolvem e criam condições para a formação de cidadãos capazes de integrar-se as ações que 
promovam o desenvolvimento sustentável da comunidade, difundindo e transferindo 
conhecimento. 

Os referenciais de análise que balizam a construção das propostas dessas ações estão 
alicerçados em uma perspectiva que vai além da epistemologia sobre a atuação da 
universidade, focando na atuação que extrapola a formação profissional, ou seja, a formação 
do profissional na sua concepção de ator integrante de uma comunidade, baseada em uma 
educação solidária.  

Nesse sentido, recorre-se a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
colocada na Constituição Federal de 1988 como um princípio a ser seguido, já que no artigo 

207, estabelece-se que “as universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão” (BRASIL, 1998). Esse princípio, hoje, coloca-se como um requisito para 
as instituições serem consideradas universidades (MOITA; ANDRADE, 2013) e portanto 
pode ser um ponto de partida para posicionar as funções da universidade no contexto atual. 
Sendo esse tripé apontado como caminho elementar para a construção de uma universidade de 
bom nível acadêmico (PUCCI, 1991), o mesmo deve ser integrado, nunca compartimentado, 
devem ser equivalentes e sempre merecem igualdade de tratamento por parte das instituições 
de ensino superior (RAYS, 2003; MOITA; ANDRADE, 2013).  

A extensão universitária, se por muito tempo fora colocada como uma função menos 
importante, passa, neste novo contexto a ser integrante de todo um processo que possibilita a 
relação da universidade com uma realidade concreta, com os saberes e situações que 
encontram-se na sociedade e não necessariamente nas salas de aula e laboratórios, mas 
também percebendo-se o contexto social ao qual se está inserido. Por meio do referido tripé é 
possível articular pesquisa e ensino num único processo de aplicação de saberes e de relação 
com a sociedade, já que como função acadêmica da universidade, visa integrar os saberes 
gerados nas práticas de ensino e pesquisa para colocar-se como um elo entre a universidade e 
a comunidade, e vem transitar como uma ferramenta de propiciar um reconhecimento de que 
a universidade tem uma função social. Se colocada ao lado e no mesmo patamar do ensino e 
da pesquisa faz-se possível democratizar a universidade, colocá-la em sintonia com a 
comunidade, com a realidade. Nesse sentido, surge a tendência de repensar a extensão 
universitária enquanto atividade acadêmica para colocá-la ao lado do ensino e da pesquisa 
como meio para democratizar o conhecimento produzido e ensinado na universidade e, ao 
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mesmo tempo possibilitar que esta universidade atenda às demandas mais urgentes da 
população, na crítica e na reconstrução de uma sociedade mais justa através de entendimentos 
de educação e economia solidária.  

Sob essa ótica da extensão universitária, voltado para a coletividade, surge um 
entendimento relacionado com a responsabilidade social. Esse é um conceito que vem se 
desenvolvendo nos campos das ciências políticas, da economia, da administração e da gestão.  

A concepção de Estado mínimo, na qual se tem a doutrina da descentralização das 
políticas sociais e, ao mesmo tempo, a transferência de responsabilidade para organizações da 
sociedade civil em relação com o surgimento da responsabilidade social como um paradigma 
de atuação de organizações, sejam públicas ou privadas para o engajamento da sociedade 
como um todo para a transformação social. Com o estado mínimo, baseado em economia de 
mercado, surgem, talvez como reação, algumas pressões impostas às empresas, no sentido de 
que a seu papel deve ir além da obrigação de geração de lucro para os acionistas, oferta de 
empregos e cumprimento com as obrigações legais vigentes, e devam promover práticas 
voltadas ao ambiente, natural e humanos, sabedor da necessidade ir além daquele seu papel 
básico de geração de lucros, levando em conta também os resultados e impactos das ações e 
atividades  geradas na própria  organização, para seus membros, para grupos de interesse com 
os quais se relacionam e na cidadania coletiva (PERNALETE; ORTEGA, 2010). A partir 
dessas pressões, e das novas demandas da sociedade para com as empresas, a 
responsabilidade social tornou-se fundamental para o desenvolvimento e crescimento das 
organizações visto que a sociedade, de certa forma, espera delas uma postura ética e 
socialmente integrada com as comunidades.   

Embora o entendimento sobre responsabilidade social tenha se desenvolvido a partir 
do argumento de que o papel das organizações deve ir além da geração de lucros e empregos, 
no início do século XX, esse “ir além” esteve restrito a noção de filantropia (TENÓRIO, 
2006). Mesmo que essa noção seja limitada a doação ou ajuda, ela serve como uma concepção 
embrionária do que se tem no entendimento da responsabilidade social na atualidade como a 
forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 
públicos com os quais ela se relaciona (ETHOS, 2011, não paginado).  

Dessa forma, parece consenso, para diversos autores a noção de que a 
responsabilidade social vai além do filantropismo, já que pode ser entendida como a ideia de 
que uma organização deveria olhar além de seus próprios interesses e dar uma contribuição 
para a sociedade (NICHELS; WOODS, 1999); como o compromisso da organização em 
relação a sociedade, expressa por atitudes que nela criem um efeito positivo (ASHLEY, 
2002); como o grau de obrigações que uma organização assume por meio de ações que 
protejam e melhorem o bem-estar da sociedade à medida que procura atingir seus próprios 
interesses (CHIAVENATO; ARÃO, 2004) ou como aquela  fundamentada no compromisso 
pessoal e/ou organizacional para com o desenvolvimento sustentável, levando em conta a 
ética (GONZÁLEZ, 2009). Para Churchil e Peter (2000), a aceitação da responsabilidade 
social baseia-se, em parte, na visão de que ela interessa para a empresa, mas também é uma 
questão de ética. 

Neste cenário de mudanças nas relações das expectativas da sociedade e pressões 
externas por práticas sociais que evidenciem a responsabilidade social das organizações, estão 
inseridas também as Instituições de Ensino Superior (IES), organizações focadas na Educação 
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e formação acadêmica, profissional e na produção do conhecimento. Para Severino, (2008) é 
na universidade que se forma o capital humano, e, portanto, não se deve deixar de lado a 
formação humana integrada à sociedade. Sob esse posicionamento, surge o terceiro 
referencial de análise que norteia esse estudo, a Responsabilidade Social Universitária, hoje 
requisito inquestionável tanto em IES públicas quanto privadas (ASHLEY; FERREIRA; 
REIS, 2006) a qual congrega, a partir de uma visão integrada, sistêmica e holística, a 
articulação de departamentos e setores, em um projeto de atuação social de princípios éticos e 
de desenvolvimento social baseado na promoção da equidade e da sustentabilidade, visando à 
produção e transmissão de saberes, de responsabilidade e à formação de profissionais 
cidadãos igualmente responsáveis (VALLAEYS, 2006). 

A Responsabilidade Social Universitária transcende o espaço físico da universidade, 
assumindo um protagonismo crítico, responsável e de caráter ético da instituição para 
solucionar ou, no mínimo, auxiliar na redução de problemas sociais no ambiente em atua. 
Assim, no debate acerca da Responsabilidade Social Universitária – aqui entendida sob a 
epistemologia da Responsabilidade Social no contexto específico das IES, as ações de 
extensão universitária assumem um papel significativo (RIBEIRO, 2012), já que o elo, o 
diálogo e a relação entre a IES e sociedade e pode ser colocado por meio da elaboração e 
execução de projetos e programas de alcance social, tanto no âmbito da instituição quanto na 
comunidade em que está inserida. É sob esse arcabouço teórico que são desenvolvidas as 
ações de Responsabilidade Social na URI Cerro Largo relatadas nesse estudo, visando, acima 
de tudo, extrapolar a formação acadêmica, profissional e na produção do conhecimento de seu 
corpo discente, para além disso, formar um capital humano consciente e comprometido com 
as questões sociais, culturais, políticas e econômicas tanto no ambiente interno como externo 
da instituição.  

As ações relatadas nesse estudo são aquelas realizadas a partir do entendimento da 
necessidade de envolvimento da URI na comunidade em que está inserida. Partido do tripé 
das funções da universidade: ensino-pesquisa-extensão, elaboram-se algumas ações de 
intervenção na realidade concreta. Nesse contexto, destacam-se 6 ações importantes: o Curso 
de Microsoft Excel, o Natal Solidário, a Campanha Criança Feliz, Criança Vestida, a 
Campanha do Agasalho, a Mobilização para Doação de Sangue e a Campanha Queremos 
Levar o Yuri para Casa, as quais serão relatadas a seguir. 
 
CURSO DE MICROSOFT EXCEL® 

Os softwares de planilhas eletrônicas, tal como o Microsoft Office Excel®, são 
ferramentas úteis que contribuem com armazenamento, tratamento e controle de bases de 
dados de informações. Segundo Jacobs, Robinson e DePaolo (2016), por intermédio do uso de 
Microsoft Excel, é possível organizar as informações de uma empresa a ponto de permitir aos 
usuários usá-las gerencialmente. Adicionalmente, retratam ainda que com o manuseio de 
alguns recursos e funções possibilita situações que permitem ao usuário decidir qual a melhor 
opção de negócio a escolher. Mais do que isso, pois para Collins (2017), o Microsoft Excel 
possui recursos avançados a ponto de suportar trabalhos de data mining (mineração de dados), 
os quais consistem em analisar padrões, relações, correlações e tendências nos dados que 
expressam as operações das empresas, de maneira a fornecer ideias de novos negócios aos 
gestores. 
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Diante de importância da ferramenta Excel junto as atividades empresariais inferiu-
se a ideia de que a URI Cerro Largo pudesse ofertar a um grupo de estudantes o curso de 
preparação profissional quanto ao manuseio do Microsoft Excel, esta atividade de extensão 
universitária, foi iniciada no ano de 2016. A operacionalização consiste no deslocamento de 
um professor e uma funcionária da universidade que dirigem-se até a escola conveniada, onde 
no laboratório da escola ministram o curso e auxiliam os alunos a desenvolveram as 
atividades propostas. 

O projeto já realizou três experiências: a primeira junto a alunos da Escola de 
Educação Básica Eugênio Frantz na cidade de Cerro Largo-RS, a segunda na Escola Estadual 
João de Castilhos na cidade de Salvador das Missões e a terceira na Escola Estadual Professor 
Pedro Scher, na cidade de São Pedro do Butiá/RS.  

 
 

Figura 1 – Turmas do curso de Ação Social de Microsoft Excel. 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Como ações futuras já estão em andamento o planejamento para a realização dos 

cursos na Escola Estadual Guaramano, na cidade de Guarani das Missões e na Escola 
Estadual José Adolfo Meister, em Caibaté, previstos para o segundo semestre de 2017.  

 
O NATAL SOLIDÁRIO 

O Natal Solidário é uma ação desenvolvida, no âmbito da disciplina Fundamentos de 
Marketing, do 3º semestre do Curso de Administração da URI, quando são abordados os 
aspectos teórico-metodológicos de Marketing Social, portanto, surge em um primeiro 
momento como uma ação de ensino. Teve início em 2014, e segue sendo desenvolvida desde 
então.  

A partir do conhecimento, pelos alunos, sobre a missão da URI, e sobre as funções de 
uma universidade, surge a entendimento da necessidade de extrapolar a sala de aula e inserir a 
realidade concreta nas ações didáticas desenvolvidas pelos docentes em suas disciplinas, já 
que muito da formação ética e comprometida com a comunidade passa por esse tipo de 
envolvimento com questões comunitárias, sociais e ambientais. 

O caminho metodológico percorrido para a elaboração do Natal Solidário consistiu nas 
seguintes fases: 

• Leituras sobre Responsabilidade Social e Marketing Social; 

108



• Realização de um seminário no qual os alunos apresentaram conhecimentos 
teórico-metodológicos e experiências concretas de ações de Responsabilidade 
Social e Marketing Social; 

• Rodada de um Braimstorming com ideias sobre possíveis temáticas sociais; 

• Escolha da ação a ser desenvolvida; 

• Definição de equipes que seriam responsáveis por cada uma das etapas 
integrantes do projeto: elaboração do projeto, apresentação para a direção, 
comunicação, divulgação e marketing – da ação, operacionalização das 
arrecadações e operacionalização das distribuições.  

Assim surgiu a ideia de realizar uma ação para distribuição de brinquedos e doces 
arrecadados para crianças carentes no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Esses brinquedos 
e doces figuravam como os presentes de Natal, os quais foram arrecadados junto a alunos, 
professores, funcionários e atores da comunidade, sendo depois embalados com papel 
coloridos e fitas, e distribuídos pelos próprios acadêmicos e por um Papai Noel em 
comunidades carentes do município de Cerro Largo.   

A campanha já está na sua 4ª Edição: já se realizaram ações no ano de 2014, 2015 e 
2016 e iniciam-se os preparativos para o Natal 2017. Nesse período já foram arrecadados e 
doados aproximadamente 665 brinquedos e 85 cestas de doces.  

 
Figura 2 – Distribuição de presentes – Natal Solidário. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE 

A campanha de Doação de Sangue foi elaborada em 2015 e também iniciou-se na 
disciplina do 3º semestre, a partir dos estudos sobre responsabilidade social e marketing 
social. Esse projeto segue a mesma postura epistemológica e metodológica da anterior: 
realização de leituras e seminários sobre responsabilidade social e marketing social, 
realização de seminários para apresentação de conceitos e casos de sucesso, discussões sobre 
ideias e ações que poderiam ser desenvolvidas, definição da campanha, da equipe e dos papeis 
claramente definidos para cada grupo de alunos.  

Após a estruturação do projeto, foram realizadas ações de sensibilização em 2016 com 
apresentações no auditório da universidade para todos os alunos – dos Cursos de Ciências 
Contábeis e de Administração e também visita as salas de aulas para reforçar a campanha e 
realizar o cadastramento 70 de doadores, com a relação dos tipos sanguíneos dos mesmos. 
Foram apresentados dados sobre a problemática da doação de sangue e sobre a importância do 
engajamento da comunidade acadêmica em questões externas. 
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Figura 3 – Materiais informativos e de divulgação  

       
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Figura 4 – Alunos na ação de doação. 

  
Fonte: http://www.uricl.com.br/ 

 

São parceiros diretos desse projeto o Hemocentro Regional de Santa Rosa 
(HEMOSAR) e a Associação Hospitalar de Caridade Serro Azul (AHCASA), os quais 
desempenham além do papel de divulgadores sobre a importância da ação, o papel de 
informar para a Universidade sempre que houver necessidade de doação de algum tipo 
específico de sangue ou mesmo quando os níveis de estoque de sangue cheguem a níveis 
abaixo do necessário para o funcionamento do sistema. 

CAMPANHA CRIANÇA VESTIDA, CRIANÇA FELIZ  
 
A Campanha Criança Vestida, Criança Feliz é a ação de marketing e responsabilidade 

social que está sendo realizada pelos atuais acadêmicos do 3º semestre do curso de 
Administração, também na disciplina de Fundamentos de Marketing. Nesse ano de 2017, após 
o caminho metodológico desenvolvido para essas ações já no ano de 2015 e replicados em 
2016 e 2017, o escopo da ação voltou-se novamente para o público infantil por meio da 
doação de roupas e calçados para crianças de até 10 anos de idade.  

Como estratégia de sensibilização, os alunos responsáveis pela ação visitaram todas as 
salas de aula e direcionaram-se também aos professores em seus gabinetes de trabalho, 
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apresentando a campanha e solicitando que todos participassem com doações e também com 
divulgação para sua rede de relacionamento pessoal externa à URI. Foram também 
disponibilizadas caixas de coletas no saguão de entrada e na área próxima à cantina.  

Figura 5 – Logomarca de divulgação 

 
Fonte: http://www.uricl.com.br/ 

 
Foram arrecadadas, 710 peças, as quais foram doadas pelos alunos do 3º semestre de 

Administração para o Centro de Referência em Assistência Social da Prefeitura de Cerro 
Largo. 

Figura 6 – Alunos e Professores realizando a doação. 

 
Fonte: os autores 

 
 

CAMPANHA DO AGASALHO E ALIMENTOS 
A campanha do Agasalho e de Alimentos é uma ação de responsabilidade social 

organizada pela Empresa URI Júnior, iniciada no ano de 2016 e replicada em 2017. Essa ação 
é eminentemente de extensão, já que é desenvolvida não no âmbito do ensino, com a relação 
de envolvimento de docentes com alunos, mas e sim no âmbito das iniciativas da Empresa 
Junior, a qual, por si só caracteriza-se como uma iniciativa importante de extensão e de 
relacionamento com a comunidade externa, por meio do envolvimento dos discentes dos dois 
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cursos – Administração e Ciências Contábeis – no ambiente externo por meio de ações de 
consultorias, estágios e projetos em organizações de Cerro Largo8.  

A Campanha do Agasalho e Alimentos tem um formato especifico: é lançada no início 
do mês de junho e estende-se pelos 20 dias seguidos. Tem um caráter rápido e a comunicação 
está pautada na necessidade de ajuda aos mais necessitados em função das condições 
climáticas do nosso estado. Esse formato foi estabelecido com o intuito de chamar atenção de 
toda a comunidade acadêmica para a importância de se ajudar as pessoas mais desprovidas, e 
segundo discussão dos organizadores, o melhor mês para isso é junho, no qual iniciam-se as 
temperaturas mais baixas do ano. O ponto de coleta principal é na própria URI Cerro Largo, 
mas por meio do site oficial da universidade, divulga-se a possibilidade de coleta em outros 
locais, mediante solicitação. 

 
Figura 7 – Logomarca de Divulgação da Campanha 

 
Fonte: http://www.uricl.com.br/ 

 

Figura 8 – Imagens dos momentos das Doações 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
Importante salientar que as campanhas de responsabilidade social da URI Cerro Largo 

complementam-se, entre si, e ainda complementam-se no tripé do ensino-pesquisa-extensão. 
O curso de Microsoft Excel atual na troca de conhecimentos entre professores da 
universidade, alunos e funcionários de escolas públicas. As ações como o Natal Solidário 
iniciada em 2014, mas que segue sendo realizada em 2015 e 2016, Doação de Sangue 
instituída em 2016, Criança bem Vestida, Criança Feliz em 2017 foram desenvolvidas em 
                                                           
8Para informações sobre a Empresa Junior: 
http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=355http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=590; 
http://www.uricl.com.br/?pg=noticias&id=580;    
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anos diferentes, em turmas diferentes e possuem a característica de continuidade ao longo de 
todas as turmas. A campanha de doação de Agasalhos e Alimentos, iniciada em 2016 e 
replicada em 2017 também segue essa tendência de continuidade. Embora ainda bastante 
recentes, demonstram uma capacidade que combina teoria com prática, formação técnico-
científica com um olhar para as questões sociais e o envolvimento com a comunidade.    

 
 
CAMPANHA “QUEREMOS LEVAR YURI PARA CASA” 

Yuri Schons é um menino Cerrolarguense de 4 anos que está, desde que nasceu no 
hospital de Santo Ângelo9. Yuri nasceu com uma doença rara, que no momento não tem 
tratamento, a AME I – Atrofia Muscular Espinhal tipo I, impede o cérebro do menino de 
comandar a parte respiratória, ficando dependente de aparelhos para respirar, limpar os 
pulmões e se alimentar. A campanha consistiu em palestras para a comunidade acadêmica 
sobre o caso, discussões para um plano de ação para auxiliar na arrecadação de fundos para a 
campanha, e posterior vendas de camisetas e adesivos com lucro destinado para o fundo 
destinado para a aquisição de UTI doméstica para que o menino possa deixar o hospital e 
viver em sua residência.   

 
Figura 9 – Alunos durante a campanha 

 
Fonte: http://www.uricl.com.br/ 

 
A EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE 
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA AUTOGESTIONADAS 
 

Um relato de experiências é uma forma contemporânea de produção, difusão do 
conhecimento e divulgação de saberes, onde os atores envolvidos podem expressar suas 
vivências, dificuldades e desafios, valorizando as diferentes formas de saber, integrando 
conhecimento acadêmico-científico com a produção de conhecimento em toda a sociedade. 
Esse é o contexto de apresentação deste trabalho: dividir conhecimento sobre as ações de 
extensão aliado ao conhecimento tácito e empírico do público envolvido. Essa rede de atuação 
conjunta propicia o desenvolvimento de experiências.  

                                                           
9
 Município distante 60 km de Cerro Largo - RS 
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A missão de uma Universidade está pautada na construção, projeção e difusão do 
conhecimento, funcionando como um instrumental de entendimentos, compreensão e 
expressão dos movimentos sociais, políticos, econômicos e culturais produzidos pelo Estado, 
mercado e Sociedade. Porém, como detentora de saberes e de conhecimentos, entende-se que 
há ainda uma missão que vai além do dever de expor para a sociedade o surgimento de novas 
abordagens para compreensão de fenômenos organizacionais, ou seja, atuar para agregar os 
seus conhecimentos indo além de extrapolá-los à sociedade, e inserir a sociedade nos seus 
processos. As experiências aqui relatadas são parte fundamental da atuação da URI em 
relação a sua missão: “Formar pessoal ético competente, capaz de construir o conhecimento, 

promover a cultura, o intercâmbio, a fim de desenvolver a consciência coletiva na busca 

contínua da valorização e solidariedade humana.  
Como compromisso futuro, a ser construído nas próximas ações, pretende-se 

evidenciar a relação dessas experiências com a economia solidária, à atividades continuadas 
de geração de trabalho e renda autogestionadas, através da criação de uma ação voltada para 
uma experiência empreendedora, unindo os conceitos da economia solidária e da gestão. A 
proposta consistirá na criação de um brechó solidário, no qual os alunos serão responsáveis 
pela captação de produtos (roupas, calçados, acessórios), pela estruturação de uma associação 
de formada por integrantes da comunidade.  

As ações de extensão aqui relatadas, demonstram o comprometimento do público 
interno da URI Cerro Largo para com o público externo. Para os discentes, o objetivo maior é 
a consolidação de uma postura cidadã, pautada na criação de capital humano que extrapola a 
necessidade de formação científica. A partir dessas ações relatadas, percebe-se que projetos 
de extensão realizados oferecem formação além dos limites da sala de aula, transitando por 
inúmeras práticas interdisciplinares focadas no relacionamento e na discussão sobre questões 
pertinentes a sociedade, criando condições para futuros projetos voltados para a economia 
solidária através de ações de autogestão e criação de renda e trabalho para distintas 
comunidades.   

 
REFERÊNCIAS  
 

ASHELY, P. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios, São Paulo: Saraiva, 2002. 

ASHLEY, P.; FERREIRA, R.; REIS, H. Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior: Oportunidades para a responsabilidade social na gestão estratégica de instituições de 
ensino superior. Revistas Gerenciais, São Paulo, v. 5, p. 23-35, 2006.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 
1988. 

CHIAVENATO, I; ARÃO, S. Planejamento Estratégico: Fundamentos e Aplicações. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. 

CHURCHILL, G. A.; PETER, J. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 

114



COLLINS, J. Data mining your general ledgerwith Excel. Journal of Accountancy. 
Disponível em: <http://www.journalofaccountancy.com/issues/2017/jan/general-ledger-data-
mining.html>. Acessado em: 02/03/2017. 

ETHOS, Instituto.  O que é Responsabilidade Social Empresarial. Disponível 
em:<www.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/oqueerse/oqueerse.aspx> Acesso em: 11 de Agosto 
de 2011  

GONZALEZ, C. Ética e responsabilidade social. Cadernos da Escola Judicial do TRT da 4ª 
Região, Porto Alegre, v.1, n.2, p.17-23, jul. / dez.2009 

JACOBS, A; ROBINSON, D F.; DEPAOLO, C. Using Excel to Make Strategic Managerial 
Decisions. Journal of Information Systems Education, v.27, n. 2, p. 93-98, 2016. 

MOITA, F. ANDRADE, F. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: o caso do 
estágio de docência na pós-graduação. Revista Olhar de Professor, v. 16, n. 2, 2013. 

NICHELS, W; WOOD, M.  Marketing: relacionamento, qualidade, valor. Rio de janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos, 1999 

PERNALETE, M e ORTEGA, M.  Responsabilidad Social de la Universidad: retos y 
perspectivas. Buenos Aires: Paidós, 2010. 

PUCCI, B. A indissociabilidade entre Ensino Pesquisa e Extensão. Impulso, Piracicaba, p. 
33‑ 42, 1991 

RAYS, O. Ensino Pesquisa Extensão: notas para pensar a indissociabilidade. Cadernos de 
Educação Especial/Universidade Federal de Santa Maria. Departamento de Educação 
Especial/LAPEDOC. Edição: N° 21.2003 

RIBEIRO, R. A extensão universitária como fator da Responsabilidade Social Universitária. 
Revista Espaço Acadêmico. n. 128, janeiro 2012.  

SEVERINO, A. J. O ensino superior brasileiro: novas configurações e velhos desafios. 
Educar, Curitiba, Editora UFPR. n. 31, p. 73–89, 2008 

TENÓRIO, F (org); colaboradores Fabiano Christian Pucci do Nascimento.(et al.).  
Responsabilidade Social Empresarial: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 

VALLAEYS, F. O que significa responsabilidade social universitária?  Estudos, v.24, n.36, 
2006, p.35-56. 

 
 

 
 
 
 
 

 

115



 

A importância da pesquisa na práxis extensionista – indicadores de autogestão na 

incubação do Núcleo de Produção da Associação Bem da Terra/RS 

Tema 1. Educação Popular e Extensão Universitária 

Tiago de Garcia Nunes 

Universidade Católica de Pelotas 

tiago.nunes@ucpel.edu.br 

 

Samantha Vieira Zschornack 

Universidade Católica de Pelotas 

samanthavz94@gmail.com 

 

Diego Rodrigues Gonçalves 

Universidade Católica de Pelotas 

diego.goncalves.uni@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO  

 

O artigo objetiva destacar a importância da pesquisa-ação militante na práxis 

extensionista, em especial do levantamento de indicadores qualitativos de autogestão 

como ponto de apoio crítico-reflexivo para a incubação do Núcleo de Produção da 

Associação Bem da Terra/RS. A pesquisa orientou-se epistemologicamente pelo 

marxismo autogestionário
1
, a partir de uma abordagem comparativa de cunho 

sociológico e político. Os resultados globais de pesquisa estão sendo utilizados para a 

elaboração futura de um instrumento lúdico-didático que potencialize processos de 

autogestão nos empreendimentos solidários. Ao final do artigo são levantadas algumas 

considerações constatadas a partir da pesquisa. Tal reflexão indaga a possibilidade de 

converter a realidade pesquisada e analisada em conhecimentos sistematizados capazes 

de subsidiar práticas de educação popular crítica, com ênfase no processo de incubação 

universitária do Núcleo de Produção.  

 

MÉTODO 

 

Para cumprir com os objetivos foi realizada pesquisa de campo para articular dimensões 

qualitativas e quantitativas à investigação; combinou-se a análise documental, 

                                                           
1
 Destacamos as obras de István Mészáros, Cláudio Nascimento, Antônio Cruz, Henrique Novaes, Neusa 

Dal Ri, Cândido Vieitez e Édi Benini.  
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audiovisual e eletrônica do empreendimento estudado
2
 com 6 entrevistas aplicadas às 

trabalhadoras que o integram
3
. Os resultados da pesquisa mais ampla resultaram nos 

indicadores de autogestão descritos no anexo I
4
. O autogestômetro com a tabulação 

referente ao Núcleo de Produção consta no anexo II. 

O autogestômetro foi a ferramenta metodológica desenvolvida para traçar as diferentes 

organicidades dos empreendimentos e verificar, posteriormente, a influência das 

mediações e práticas organizativas institucionais no comportamento, na prática e a 

consciência autogestionária individual dos trabalhadores/as. A construção do 

instrumento foi inspirada nas rosáceas desenvolvidas na obra Empreendimentos 

autogestionários provenientes de massas falidas: relatório final: junho de 2004 

(TAUILE, 2005), em razão da criatividade e capacidade demonstrativa apresentada 

pelos resultados da pesquisa. Assim foi possível organizar graficamente os elementos da 

pesquisa de campo a partir da definição de 32 indicadores institucionais divididos em 

três grandes blocos estruturantes, a saber: (1) identidade do empreendimento ; (2) 

autogestão interna: organicidade, cooperação, autonomia e participação; (3) 

autogestão societal ampliada: elementos de socialização autogestionária e tendências 

para a integração socioprodutiva ampliada. Para cada indicador foram fixados quatro 

níveis para quantificar maiores e menores tendências institucionais com mediações 

propícias para o desenvolvimento da consciência e prática autogestionária 

representadas por barras coloridas, definidas a partir do centro em direção às 

extremidades do círculo da seguinte forma: (1)socialmente inaceitável (cor lavanda); 

(2) aceitável (cor amarela); (3) socialmente necessário (cor vermelha); (4) padrão 

                                                           
2
 O roteiro semiestruturado para entrevista dos informantes-chave e a coleta de dados referentes aos 

Empreendimentos baseava-se em 3 eixos: (1) Quanto à identidade do empreendimento (envolvimento dos 

trabalhadores no surgimento do empreendimento; organização territorial; configuração 

institucional/formato jurídico; forma de ingresso e associação; organicidade e autonomia em relação a 

parceiros, apoiadores e agentes externos; (2) Autogestão interna: estruturas, organicidade, cooperação, 

autonomia e participação (representação e democracia direta); divisão do trabalho; canais de informação e 

formação voltados para o processo produtivo; (3) Autogestão societal ampliada: elementos de 

socialização autogestionária e tendências para a integração socioprodutiva ampliada. Meios/canais de 

informação e formação continuada, mobilização política, agitprop (agitação e propaganda). Relação com 

movimentos sociais e outros empreendimentos. Integração sociopolítica com a comunidade na qual o 

empreendimento está inserido.  
3
 Os instrumentos para a pesquisa de campo, tabulação, análise e apresentação dos dados coletados foram 

construídos a partir de instrumentos, variáveis e indicadores de pesquisa integrantes das seguintes obras: 

(1) A enquete operária de Karl Marx; (2) Empreendimentos autogestionários provenientes de massas 

falidas de TAUILE et al; (3) Autogestão em avaliação da ANTEAG; (4) Organicidade socioprodutiva: 

metodologia construtiva de uma autogestão de caráter societal de Édi BENINI et al; (6) Agitação e 

propaganda no processo de transformação social da Via Campesina. 
4
 A metodologia é parte constante de uma pesquisa mais ampla que, com intuitos comparativos, analisou 

quatro Empreendimentos Solidários e seus respectivos trabalhadores.  
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idealizado (cor roxa). Os indicadores e níveis foram classificados com base numa 

tabulação realizada a partir das informações obtidas pela aplicação do roteiro 

semiestruturado para entrevistas dos informantes-chave e coleta de dados referentes aos 

Empreendimentos. 

A construção dos instrumentos de coleta e de análise/tabulação dos dados também 

recebeu forte influxo dos instrumentos apresentados na obra Autogestão em Avaliação 

(ANTEAG, 2004) produzida a partir dos resultados da pesquisa Iniciativas 

autogestionárias no Rio Grande do Sul realizada pelo Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas em parceria com a Associação Nacional dos Trabalhadores em 

Empresas de Autogestão e Participação Acionária em 2001. Dentre os principais 

elementos emergentes de análise destacam-se: tendências para a integração 

socioprodutiva ampliada e de socialização autogestionária; meios e canais 

formais/informais de informação e formação continuada; canais e estratégias de 

mobilização política interna e externa; instrumentos de AGITPROP (agitação e 

propaganda) como a música, o teatro, as artes plásticas, a fotografia, as místicas, as 

celebrações das datas importantes dos empreendimentos; a relação política e econômica 

com outros agentes, empreendimentos e movimentos sociais e populares; existência de 

atividades de integração sociopolítica com as famílias dos trabalhadores e a comunidade 

na qual o empreendimento está inserido, além de relacionamento com outras instituições 

como associação de moradores, coletivos artístico-culturais, escolas/universidades; a 

existência de canais de escoamento da produção alternativos ao mercado capitalista e de 

sistemas compartilhados de logística, crédito, investimento e consumo direito; relações 

orgânicas dos empreendimentos com outros empreendimentos, movimentos sociais e 

populares, partidos políticos e sindicatos, entidades de apoio, redes e com o próprio 

Estado.  

Além da ferramenta institucional, a pesquisa ainda apontou 32 indicadores 

comportamentais que foram elaborados com o intuito de captar aspectos relativos à 

consciência e cultura autogestionária individual de cada trabalhador a partir da sua 

práxis e reflexão sobre a prática coletiva na sua organização para posteriormente 

intentar aferir em que medida os diferentes indicadores institucionais influenciam (e se 

influenciam) o comportamento, a cultura e a prática autogestionária dos trabalhadores.  
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Se existem diferentes maneiras de cooperar, participar e protagonizar torna-se 

imprescindível entender com qual intencionalidade os trabalhadores experimentam os 

eventuais avanços obtidos no interior das unidades produtivas. Os indicadores 

comportamentais foram divididos em 3 (três) grandes blocos estruturantes: (1) 

autogestão interna: organicidade, cooperação, autonomia, participação, disciplina, 

confiança e liberdade; (2) autogestão societal ampliada: solidariedade de classe, 

participação e mobilização política, relação com movimentos e outros atores sociais; (3) 

aspectos sociopolíticos gerais. 

No primeiro bloco (1) - autogestão interna – o trabalho de campo procurou captar dos 

trabalhadores: (a) a compreensão do que possa ser a autogestão (ou expressões análogas 

como autonomia, auto-organização ou controle); (b) a percepção sobre a divergência de 

opiniões e conflitos de ideias no interior da organização; (c) a percepção sobre a 

cooperação entre os trabalhadores; (d) o grau de participação nas principais decisões; (e) 

o conhecimento dos canais de participação existentes; (f) a participação nas atividades 

internas e externas de formação técnica; (g) os motivos pelos quais os trabalhadores 

optaram por trabalhar num empreendimento solidário; (h) a percepção sobre a divisão 

do trabalho e tarefas; (i) a opinião sobre a retirada/remuneração dos trabalhadores; (j) o 

ponto de vista sobre a carga horária e a intensidade do trabalho; (k) a avaliação sobre o 

que é preciso aprimorar num empreendimento solidário.      

 No bloco (2) - autogestão societal ampliada – o objetivo foi avaliar a 

participação dos trabalhadores em atividades políticas internas e externas que 

extravasem os muros da unidade produtiva assim como a sua percepção sobre as 

relações políticas e econômicas estabelecidas pelo empreendimento com outros 

empreendimento e atores sociais. Com isso, intentamos decifrar em que medida a 

solidariedade com a classe trabalhadora está presente no imaginário dos trabalhadores e 

qual a sua percepção sobre uma eventual confluência dos objetivos corporativos do 

empreendimento com bandeiras de lutas mais amplas e a socialização dos eventuais 

avanços obtidos no interior da sua organização. Os indicadores do bloco 2 versam 

sobre: (a) histórico do empreendimento, especialmente a memória pessoal sobre o 

momento de sua criação assim como as principais mobilizações políticas, períodos de 

crise e vitórias ocorridas; (b) interesse por atividades internas e externas de formação 

política e a efetiva participação nestas; (c) realização de vivências em outras 

experiências de trabalho associado e constatação sobre as dificuldades que estas 
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também atravessam; (d) nível de compreensão sobre a existência de relações com outros 

atores e como estas são feitas com eventual existência de setor específico para a tarefa; 

(e) capacidade de identificar aliados, parceiros e adversários do empreendimento; (f) 

grau de clareza sobre o que vem a ser os movimentos ou organizações sociais e a 

frequência de participação nas suas atividades; (g) apropriação em relação ao 

movimento social ao qual o empreendimento faz parte; (h) participação em organização 

ou movimento popular referência do empreendimento ou parceiro e a condição e 

intensidade em que a participação ocorre; (i) opinião em relação a existência de relações 

políticas locais, regionais, nacionais e internacionais assim como a importância de 

contribuir nas lutas de trabalhadores e movimentos sociais contra a exploração onde 

quer que ocorram; (j) a lucidez a respeito da existência de relações econômicas em nível 

micro e macro econômico e a influência destas no funcionamento do empreendimento; 

(k) reflexão sobre perspectivas ampliadas de autogestão tanto na esfera política como 

econômica - compartilhamento de espaços, recursos produtivos, economias de rede, 

serviços, crédito solidário, bens e objetos com outros empreendimento, organizações e 

movimentos populares, entidades de apoio ou redes e o Estado; (l) preocupação com a 

integração sociopolítica do empreendimento com as famílias dos trabalhadores e a 

comunidade na qual o empreendimento está inserido e com organizações e movimentos 

populares, associação de moradores, partidos políticos, sindicatos, coletivos artístico-

culturais, cursos EJA, escolas/universidades etc.   

No bloco (3) – aspectos sociopolíticos gerais – o propósito foi o de avaliar a consciência 

dos trabalhadores a partir da sua compreensão e posicionamento em relação a temas 

relevantes à classe trabalhadora e com grande repercussão nos meios de comunicação. 

 

O NÚCLEO DE PRODUÇÃO EM CONTEXTO 

 

O Núcleo de Produção das Artesãs da Associação Bem da Terra (NP) é um coletivo 

composto por 10 artesãs e foi constituído há aproximadamente três anos no interior da 

Associação Bem da Terra (ABDT), que consiste numa associação de fins não lucrativos 

de Empreendimentos de Economia Solidária (EES) da região sul do Rio Grande do Sul. 

Apesar de ser formado por trabalhadoras de empreendimentos da Associação Bem da 

Terra, o NP possui organicidade própria, podendo ser considerado um empreendimento 

independente, no qual toda a gestão e organização do trabalho são determinadas pelas 
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próprias trabalhadoras. No entanto, antes da análise do NP, é imprescindível 

compreender o contexto do seu surgimento no interior da Associação assim como o 

contexto de criação da própria Associação. 

A ABDT nasceu como resultado direto de uma pesquisa-ação desenvolvida por 

pesquisadores dos empreendimentos fundadores e do NESIC/UCPEL entre os anos de 

2007-2009. Nesse período, foram visitados vários empreendimentos solidários - 

Cooesperança, em Santa Maria/RS e Mundo Paralelo, em Porto Alegre/RS); e 

estudadas experiências exitosas - supermercado Eróski, em Mondragón/País Basco, o 

Centro de Abastecimento Comunal El Galpón, em Buenos Aires/Argentina e o CEPESI 

– Centro Público de Economia Solidária, em Itajaí/SC. 

As reuniões de trabalho desenharam um modelo apropriado para ser coletivamente 

construído e que considerou as principais especificidades da Economia Solidária. Os 

trabalhadores concretizaram a proposta: formalizaram uma associação, criaram nome e 

marca, e passaram a realizar uma atividade experimental – uma feira mensal nas 

imediações da universidade, que atenderia a um público muito variado (como um passo 

de dupla acumulação: social e econômica). 
5
 

Transcorridos quase dez anos do seu surgimento como rede, a Associação conta 

atualmente com cerca de 40 empreendimentos que representam aproximadamente 850 

produtores/trabalhadores das cidades de Pelotas, Canguçu, Capão do Leão, Pedras Altas 

e Piratini, além das citadas entidades apoiadoras tanto públicas como privadas. 

Neste sentido, o NP cumpre papel relevante, pois é o primeiro grupo a se estruturar 

como uma Organização de Trabalho Associado
6
 com tarefas produtivas no interior da 

Associação. Durante a entrevista, uma trabalhadora do NP relata o momento inaugural 

do seu surgimento, a partir do contato com a extensão universitária: 

Há muito tempo nós tínhamos a ideia de ter um centro de distribuição, uma 

banca no mercado e um ateliê. Não queríamos abrir mão de nada. Então eu 

levei uma proposta pra reunião de fazer uma coleção em homenagem, para 

homenagear os 10 anos da associação e os grupos. Quando eu cheguei lá 

                                                           
5
 Documentos internos da Associação.  

6
 De acordo com Dal Ri e Vieitez o trabalho associado configura-se quando um coletivo detém posse ou a 

propriedade de uma unidade econômica passando a controlar a sua gestão. Este possui algumas 

características que o diferencia das empresas capitalistas, como: “supressão do trabalho assalariado; 

retiradas (salários) iguais ou equitativas; substituições das hierarquias burocráticas por coordenações; 

deliberações em Assembleias gerais; nova perspectiva educacional para os trabalhadores, entre outras”. 

Os mesmos autores ainda empregam a expressão OTAs mais-democráticas para designar 

empreendimentos com algumas características mais propensas ao engajamento em processos de mudança 

social. 
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tinha uma integrante da incubadora da UCPel e uma assessora do SEBRAE 

que disseram: “- temos uma proposta que pode ser a ponta da ideia de vocês, 

um projeto de pesquisa para o desenvolvimento de uma coleção de 

artesanato junto ao CNPQ, aí vocês tentam construir um coletivo com 

integrantes dos grupos mais fragilizados”. Então pensei que foi um encontro 

de duas ideias que deram numa mesma proposta. O projeto foi aprovado. Não 

existia muito recurso, mas custeava profissionais e equipamentos. Então foi 

uma pedreira. Mas tocamos em frente e aqui estamos. No início os grupos (da 

Associação) faziam o próprio material porque já começamos sem recurso 

nenhum. 
7
 

O projeto de pesquisa citado pela trabalhadora foi submetido pelo NESIC/UCPel  junto 

ao CNPQ
8
 e obteve recursos para a preparação da coleção Elementos da Terra, como 

componente propulsor do Núcleo de Produção
9
. Os recursos aprovados contemplaram: 

contratação de assessores em áreas técnicas como Design e gestão da produção; locação 

de veículo e combustível; instrumentos de produção como máquina de costura, tesouras, 

bastidores, teares, agulhas; matéria-prima para pesquisa e desenvolvimento da coleção 

como algodão, álcool, botões, tecidos diversos, linhas, fibras; material de expediente; 

computador e projetor; passagens para assessores de outras localidades e para 

integrantes do NP. A assinatura do convênio entre a UCPel e o CNPQ viabilizou a 

cessão do uso de uma sala da universidade para a produção, que funciona como ateliê 

do NP, sendo está sua a única unidade produtiva. Além disso, o projeto possibilitou a 

realização de um estudo de mercado preliminar à execução da coleção e de uma 

pesquisa sobre o perfil das trabalhadoras do núcleo, realizado concomitantemente à 

execução das etapas da coleção.  

Em novembro de 2015 foi lançada a coleção Elementos da Terra, que reúne itens com 

destaque para a identidade e a flora local, cuja perspectiva é o resgate e preservação de 

traços regionais. “Na confecção de todas as peças são utilizadas técnicas artesanais 

combinadas com novas tecnologias sociais. Resgatar as técnicas do bordado caseiro 

transmite a ideologia do cuidado com a natureza”.
10

 O lançamento da Coleção 

simbolizou importante momento de superação coletiva. 

O início da produção foi entre 2012/2013 quando aprontamos todos os 

protótipos, 63 peças. O pessoal pensou, não dá. Ficamos com medo por que 

tínhamos que correr atrás de recurso. Algumas deram para trás, mas eu não 

desisti daquela ideia que vinha lá de trás e o Deus da UCPel também não 

                                                           
7
 Entrevista realizada com trabalhadora do NP em abril de 2016.  

8
 Convênio interministerial do qual participam a SENAES, MTE, PRONINC e o CNPq. 

9
 Apesar de o recurso ter sido gerido pelo NESIC, constatou-se uma importante participação e integração 

institucional do núcleo universitário TECSOL da UFPel.   
10

 Entrevista realizada com trabalhadora do NP em abril de 2016. 
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(risos). Daí quando deu esse projeto do CNPQ elas falaram: - vamos botar 

como base o núcleo de produção! Em 2014 começamos a nos estabelecer 

aqui na sala e a chamar os grupos de volta. A coleção foi o primeiro trabalho 

efetivo, naquele dia que eu vi os protótipos com cada setor, setor de crochê, 

de costura, de pintura, ficava aquele núcleo de mulheres trabalhando ali, era 

lindo de ver, e eram dias de frio que não dava nem pra ficar sentada. Eu 

pensei isso funciona aqui dentro. Quando foi para terminar a coleção, ficava 

um grupo aqui e outro ali [...] isso aqui formigando. Olha que foi bonito, a 

gente tava podre, mas era assim que era para ser.
11

 

 

 

  

RESULTADOS e CONSIDERAÇÕES 

 

Preliminarmente, a pesquisa e a extensão universitária foram determinantes num duplo 

aspecto: - primeiro por contribuir na consolidação da Associação Bem da Terra; 

segundo por submeter, mediante demanda das produtoras, projeto de pesquisa junto ao 

CNPQ que obteve recursos para a preparação da coleção Elementos da Terra, como 

componente propulsor do NP. Cabe assim, aos núcleos universitários manterem-se 

parceiros, vigilantes e sensíveis aos impactos gerados pelo término dos projetos a fim de 

resguardarem, juntamente com os trabalhadores o futuro e a sustentabilidade dos 

empreendimentos. 

O perfil socioeconômico das integrantes do Núcleo de Produção destaca a sua 

particularidade e aponta alguns elementos para os futuros processos de formação 

técnico-política:  

 Sobre a questão de gênero, o NP é composto integralmente por mulheres. 

Destas, 80% está acima dos 51 anos de idade e 90% moram em bairros pobres. 

A escolaridade média das trabalhadoras é o ensino médio completo [...] 50% 

reside com companheiros ou filhos que trabalha e contribuem com a renda 

familiar. Quanto à renda mensal das trabalhadoras, todas recebem menos de 

R$1.000,00 como renda mensal [...] 60% recebe até um salário mínimo regional 

e 30% recebe menos de R$300,00. Sobre a composição da renda 60% declarou 

receber menos de R$100,00 mensais na atividade junto ao empreendimento 

solidário a qual está vinculada e 40% declarou não receber mais de R$ 400,00 

[...]  50% usufrui de benefício previdenciário (aposentadoria, pensão por morte 

                                                           
11

 Idem. 
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ou benefício de prestação continuada). Estes resultados são determinados pelos 

fatores mencionados anteriormente como, a composição familiar (se mais 

alguém trabalha na família), bem como se tem alguma outra fonte de renda 

(benefício previdenciário, aposentadoria, pensão etc.).    

É possível inferir que a avançada faixa etária, somada a fruição de benefícios 

previdenciários e à falta de garantia de renda digna proveniente do empreendimento, 

apresenta-se como variáveis que não favorecem estruturas organizativas mais dinâmicas 

e intensas. Talvez, por esta razão, as trabalhadoras não se sintam encorajadas a 

dedicarem-se exclusivamente ao NP, desempenhando uma dupla função e acumulando 

as tarefas produtivas nos seus grupos de origem. Apesar de serem trabalhadoras em 

situação de vulnerabilidade social e que necessitam de fontes alternativas de renda, os 

números referenciados apontam para o eventual papel que o trabalho associado 

representa na vida destas trabalhadoras. Todas as entrevistadas manifestaram que a 

Economia Solidária tem mais relevância política e recreativa que econômica. 

Evidentemente que a escassez de recursos financeiros é componente de grande impacto 

no quadro apresentado. Os elementos destacados não minimizam a importância do 

Núcleo de Produção como um empreendimento, apenas lhe confere essência distinta se 

comparado com outros empreendimentos. 

No terceiro ano de atividade produtiva o NP ainda não atingiu viabilidade econômica e 

os poucos recursos que compõem a sua receita são destinados ao pagamento das 

mensalidades da Associação.  

Em relação à organização do trabalho percebeu-se que o NP possui algumas funções 

razoavelmente definidas como a costura, o crochê e a pintura; a coordenação era 

exercida por uma trabalhadora bolsista do projeto e que ainda se mantém na função.  

As reuniões da produção e os processos deliberativos são realizados de acordo com a 

necessidade. As trabalhadoras mantêm o ateliê funcionando dois dias por semana e a 

incipiente produção é escoada principalmente nos canais de comercialização da Rede 

Bem da Terra – loja do mercado, feira virtual e feira itinerante.  

Em relação às práticas comunicativas, por se tratar de um coletivo recente e pequeno, a 

comunicação interna funciona basicamente pela oralidade e por meio de alguns murais 

afixados no ateliê, que também exibem fotos e um breve histórico do NP. Além disso, 
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algumas atividades do Núcleo são divulgadas no sítio e nos perfis de redes sociais da 

Associação. O NP possui um perfil próprio numa rede social ainda com discreta 

utilização. Apenas uma trabalhadora entrevistada manifestou afeição às pautas 

progressistas ou de esquerda. A inexistência de publicações impressas ou digitais com 

alcance externo como panfletos, boletins, revistas, livros ou zines dificulta a captação da 

intencionalidade política do coletivo em relação a outras pautas ou bandeiras políticas. 

Destacando-se as referências à Economia Solidária.  

Quanto às práticas formativas, as trabalhadoras declararam não terem participado de 

atividades de formação técnica e/ou política nos últimos anos. No entanto, algumas 

entrevistadas registraram a ocorrência de atividades desta natureza, especialmente 

durante os momentos iniciais da Associação Bem da Terra. Durante a entrevista, uma 

trabalhadora entendeu que isso seria uma fragilidade importante e ser contornada. 

Em relação aos indicadores comportamentais/individuais as trabalhadoras do Núcleo de 

Produção apresentam uma partição quase que igualitária entre a incidência de 

manifestações do nível muito fraco e fraco (socialmente inaceitável) e do tipo moderada 

e forte (aceitável). As fragilidades foram detectadas em vários elementos, muito 

aguçadas nos indicadores: 1, 2, 6, 8, 12, 13, 14
12

. Tal questão pode resultar do momento 

delicado em que vive o empreendimento. O resultado indica uma fragilizada 

apropriação dos trabalhadores sobre o processo autogestionário interno, tanto em termos 

de concepção como em relação à experimentação cotidiana da autogestão. Isso pode ser 

atribuído ao caráter quase que experimental do empreendimento. No entanto, 

considerando que as trabalhadoras do empreendimento integram também outras 

experiências é possível inferir que estas reproduzam as mesmas dinâmicas fragilizadas 

dos seus empreendimentos de origem no núcleo de Produção, evidenciando também a 

debilidade destes. Tal argumento pode ser reforçado pela fragilidade identificada 

mediante a análise discursiva das entrevistas, especialmente no que toca a ausência de 

qualquer compreensão sobre a expressão autogestão, mesmo se compreendida como 

sinônimo de autonomia, autodeterminação ou cooperação.   

                                                           
12

 Entendimento sobre a autogestão dentro da OTA, Considerações sobre a existência de diferentes 

opiniões entre os colegas e a percepção sobre a sua importância, Recebimento de informações sobre os 

acontecimentos internos da OTA, Participação, interesse e colaboração nas atividades internas de 

formação técnica, Conhecimento sobre o método de definição da carga horária de trabalho e as suas 

consequências, Discernimento sobre a existência de diferença de retirada/remuneração dos trabalhadores, 

Apreciação sobre os aspectos necessários para o aprimoramento da OTA. 
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A partir do resultado comparativo global da pesquisa é possível desenhar algumas 

considerações específicas ao caso do Núcleo de Produção:  

(1) Na sociedade sob domínio do Capital, enquanto seu sociometabolismo 

(MÉSZÁROS, 2011) alcançar todas as esferas da vida, não há autogestão plena, da 

mesma forma que não é possível contemplar uma nova consciência dos trabalhadores; a 

autogestão e o processo de consciência precisam ser analisados como processo, a partir 

da relação dialética existente entre as representações ideais dos indivíduos e as suas 

relações concretas; 

(2) Sob as circunstâncias anteriores, as experimentações autogestionárias nos 

empreendimentos podem, sob algumas condições, engendrar mediações propícias para o 

desenvolvimento de práticas democratizantes no âmbito interno das experiências com a 

eventual socialização dos avanços obtidos no interior das unidades produtivas. As 

rupturas não anulam as continuidades com a lógica heterogestionária, portanto o 

horizonte da emancipação dos trabalhadores não está garantido; as condições e 

mediações precisam ser pesquisadas e podem ser um potente instrumento a serviço da 

extensão universitária; 

(3) Em relação aos componentes relativos à autogestão interna (indicadores 7-17), além 

de inexistir quaisquer perspectivas reflexivas sobre o que venha a ser a autogestão, seja 

de forma direita, como autonomia ou como autodeterminação; a fragilidade dos 

indicadores aponta a debilidade política do empreendimento. Mesmo em que se 

respeitem as diferentes maneiras de cooperar, participar e protagonizar no interior dos 

empreendimentos, pode ser precipitado identificar este empreendimento enquanto fato 

de poder. Os demais indicadores relativos à autogestão ampliada confirmam o 

argumento, de forma ainda mais aguda; 

(4) O convênio governamental estabelecido pelo NP possibilitou a aquisição de 

maquinário e recursos tecnológicos que possibilitarão uma produção apta a gerar renda 

às trabalhadoras. Contudo, se a renda não vier acompanhada de um salto político, será 

mais uma, dentre tantas experiências orientadas unicamente para a sobrevivência dos 

seus integrantes.  

Alguns trabalhadores associados ainda têm dificuldades em compreender que o seu 

trabalho está inserido num contexto mais amplo do sociometabolismo do capital ou de 

forma mais simplificada, que os acontecimentos no interior dos empreendimentos 

também são influenciados pelo movimento de outros atores importantes como o Estado 
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e o próprio Mercado. Uma quantidade considerável dos trabalhadores entrevistados 

desconhecem outras experiências e as relações estabelecidas por seu próprio 

empreendimento com outros atores. Esse é um bom motivo para a retomada das práticas 

formativas. No entanto, estas práticas precisam ultrapassar o método clássico de 

formação política. A pedagogia mediada pelas práticas artístico-culturais como o teatro, 

a música, a dança e o próprio grafite, também são surpreendentes instrumentos de 

sensibilização e transformação dos sujeitos.  

 Também se constatou que alguns empreendimentos, com um passado repleto de 

relações políticas e com práticas formativas diversas; com o passar dos anos passam a 

priorizar as tarefas de gestão do empreendimento e os interesses econômico-

corporativos, não ofertando qualquer modalidade de prática formativa ou lúdica para os 

seus trabalhadores ou de relacionamento desses com a comunidade local. Para Jean-Paul 

Sartre, é a livre práxis do grupo organizado cristalizada em práxis constituída: quando o 

grupo se endurece e o que era movimento se torna rotina, o que era ação converte-se em 

procedimentos (2012, p.293).  

Assim, o fortalecimento da organicidade do Núcleo de Produção é tarefa urgente que 

deve ser trabalhada tanto no plano da formação técnica como política. Neste sentido, o 

levantamento de indicadores qualitativos de autogestão precisa servir como ponto de 

partida crítico-reflexivo para orientar uma práxis extensionista sensível e 

transformadora. No entanto, tais reflexões ainda precisam ser amadurecidas e 

exaustivamente debatidas com os trabalhadores para que sejam convertidas em 

conhecimentos sistematizados capazes de subsidiar processos educativos no interior das 

unidades produtivas.  
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ANEXO I - indicadores institucionais de autogestão 

 N° DESCRIÇÃO 

Id
en

ti
d

a
d

e 
d

a
 

O
T

A
 

1 Envolvimento dos trabalhadores na criação – momento inaugural da OTA 

2 Organização e disposição territorial da unidade produtiva 

3 Posse e/ou propriedade dos meios de produção - regime jurídico 

4 Possibilidade e forma de adesão de novos associados 

5 
Participação institucional da OTA em movimentos populares ou organizações sociais e 

participação destes na OTA 

6 Programa político, demandas ou visão de sociedade razoavelmente definidos 

A
u

to
g

e
st

ã
o
 i

n
te

rn
a
 

7 
Modelo de administração (Heterogestão, co-gestão, administração participativa ou 

autogestão)  

8 Existência de canais de participação e deliberação 

9 Existência de canais para que os trabalhadores troquem informações 

10 Eleição de representantes, rotatividade de cargos e revogação de mandato 

11 Divisão e forma de definição de funções e papéis  

12 Diferença de retirada ou remuneração entre os trabalhadores 

13 Existência de colaboração e cooperação entre diferentes setores 

14 Carga horária e intensidade da jornada de trabalho 

15 Existência de canais de informação e comunicação interna 

16 
Participação (em sentido qualitativo e quantitativo) dos trabalhadores nos canais de 

participação e deliberação 

17 Oferta de atividades internas de formação técnica e/ou gestão associada 

A
u

to
g
e
st

ã
o

 

so
c
ie

ta
l 

a
m

p
li

a
d

a
 

e 
o
rg

a
n

ic
id

a
d

e 

so
c
io

p
ro

d
u

ti
v

a
 18 Existência da expressão autogestão ou expressão análoga nos canais de comunicação 

19 Memória política da OTA e registro detalhado do seu histórico 

20 
Solidariedade a outras experiências de trabalho associado, a movimentos populares e a 

outras organizações sociais 

21 
Existência de atividades de formação e mobilização política e existência de setor 

específico para tal finalidade 

22 
Existência de espaço para leitura e aprendizagem dos trabalhadores, familiares e 

vizinhos assim como de produção de conhecimento próprio  
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23 Práticas artístico-culturais como artes plásticas, teatro, música e poesia  

24 
Produção e utilização de indumentária e vestimenta pelos trabalhadores e pela 

comunidade  

25 
Utilização de meios de comunicação de massa (programa ou participação em programas 

de rádio, televisão e/ou internet, cinema, jornal, blog e páginas nas redes sociais) 

26 
Existência de relações políticas orgânicas da OTA com outras OTAs, movimentos 

sociais e populares, partidos políticos, sindicatos, entidades de apoio, redes, outros 

coletivos e/ou com o Estado 

27 
Existência de relações econômicas da OTA com outras OTAs, movimentos sociais e 

populares, partidos políticos, sindicatos, entidades de apoio, redes, outros coletivos e/ou 

com o Estado 

28 
Transversalidade do programa político ou das demandas do movimento social 

referência da OTA com outras pautas ou lutas sociais do movimento referência ou de 

outros movimentos 

29 Existência de canais de escoamento da produção por fora do mercado capitalista/formal  

30 Existência de registro de variados aspectos para o desenvolvimento e o sucesso da OTA  

31 
Integração socioprodutiva - compartilhamento de espaços, recursos produtivos, 

economias de rede, serviços, crédito solidário/intercooperativo, bens e objetos, 

investimento, consumo solidário, com outras OTAs ou redes de OTAs  

32 

Existência de atividades de integração sociopolítica com as famílias dos trabalhadores e 

a comunidade na qual a OTA está inserida, além de relacionamento com outras 

instituições como associação de moradores, coletivos artístico-culturais, cursos EJA 

(educação para jovens e adultos), escolas, universidades etc. 

 

ANEXO II – autogestômetros - Núcleo de Produção em destaque 
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Solidária da Universidade Federal de São Carlos (NuMI-EcoSol/UFSCar) 

 

 

 

Introdução 

 

Durante o período entre outubro de 2016 a julho de 2017, uma equipe 

de assessoria técnica do Núcleo Multidisciplinar de Estudos, Formação e 

Intervenção em Economia Solidária da Universidade Federal de São Carlos 

(NuMI-EcoSol/UFSCar), desenvolveu atividade de incubação e assessoria 

junto a um grupo de produtoras(es) de gêneros alimentícios, artesã(os) e 

prestação de serviços. Neste período, foram realizadas atividades de formação 

e comercialização com o grupo, que é formado por 16 mulheres e 2 homens, 

com foco na geração de trabalho e renda. 

O processo de incubação foi resultado da chamada pública “Promoção 

de ações municipais integradas de economia solidária para o desenvolvimento 

local visando a superação da extrema pobreza”. Esse projeto, vinculado ao 

Programa Brasil sem Miséria do governo federal, foi realizado em parceria da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) com o Departamento 

Municipal de Apoio à Economia Solidária, vinculado à Secretaria Municipal de 

Trabalho, Emprego e Renda (DAES/SMTER). Parte do projeto foi executado 

pelo NuMI-EcoSol/UFSCar, que realizou nesse território, e em outros dois no 

extremo oposto da região (todos os territórios considerados concentradores de 

pessoas em situação de pobreza e vulnerabilidade social). Os recursos 

destinados ao município de São Carlos por meio deste projeto foram no 

montante de mais de 1,5 milhão de reais, que previam a aquisição de materiais 
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permanentes (equipamentos), materiais de consumo, como papelaria, 

impressão, etc., até a assessoria e incubação dos grupos (BRASIL, 2015; SÃO 

CARLOS, 2011). 

A incubação do grupo baseou-se nas metodologias de incubação 

desenvolvidas pelo próprio NuMI-EcoSol/UFSCar (2016), nas ações do 

Caderno Empírica, desenvolvido pelo coletivo da ITCP/UNICAMP (2009), mas 

principalmente, buscou desenvolver sua própria metodologia de incubação, a 

partir do contato com o grupo, que possibilitou as percepções sobre suas 

necessidades e particularidades. A metodologia do processo de incubação 

baseou-se na construção coletiva de saberes, com base em relações de 

horizontalidade, em que todos os saberes (tanto os acadêmicos, como os 

saberes tradicionais e/ou populares são considerados na construção de um 

processo emancipador e capaz de gerar empoderamento) (FREIRE, 2002; 

2008; RUTKOWSKI, 2005). Já a metodologia utilizada neste artigo é a da 

pesquisa-participante (BORDA, 1981). 

Assim, este artigo tem como objetivo apresentar o processo de 

incubação de um empreendimento econômico solidário em um distrito rural do 

município de São Carlos-SP (o empreendimento Talento e Arte), a partir das 

experiências do relato das experiências, e da problematização e reflexão sobre 

questões que surgiram no decorrer deste processo. 

 

 

1. O distrito de Santa Eudóxia: de um passado escravocrata à atual 

situação de vulnerabilidade social 

 

O distrito de Santa Eudóxia está situado a 35 km do centro de São 

Carlos-SP, na região Norte do município. Cercado por fazendas, o distrito 

contava com uma população de aproximadamente 1,9 mil pessoas, em pouco 

mais de 570 domicílios, conforme o Censo do IBGE de 2010.  Santa Eudóxia já 

foi uma dia o coração da cidade de São Carlos, importante pela produção 

significativa de café, tendo registro populacional de mais de 12 mil habitantes 
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no início do século XIX. Em 2016 completaram-se 104 anos em que a “vila” foi 

reconhecida como Distrito de Paz. 

 

Imagem 01: Distrito de Santa Eudóxia 

 

Fonte: Wikimapia. Acesso em 14/09/2016. 

 

O distrito conta com um pequeno comércio varejista, uma escola 

estadual, uma municipal e uma creche, rede de água, luz e telefone, um posto 

de saúde e um centro comunitário que também abriga as dependências de um 

CRAS, além de duas igrejas católicas e várias evangélicas. Com a troca de 

gestão da prefeitura municipal de São Carlos, na última eleição para prefeito, o 

distrito de Santa Eudóxia ficou os três primeiros meses de 2017 sem nomeação 

para o cargo de administração regional. 

No final do século XIX e início do XX, a Cia Cunha Bueno & Ellis se 

destacava internacionalmente com a exportação de café produzido na Fazenda 

de Santa Eudóxia - que mais tarde daria nome ao distrito. Conta o relato verbal 

reunido por José Augusto Pereira, que a fazenda recebeu esse nome em 

homenagem a dona Eudóxia Teixeira Nogueira de Oliveira da Cunha Bueno, 

uma senhora da região, fazendeira e casada na época com o dono das terras e 

de escravos – conforme o relato, havia um quilombo nesta região. Dona 

Eudóxia havia falecido em virtude de um envenenamento causado por um das 

mulheres escravizadas que trabalhavam em sua propriedade. 
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Santa Eudóxia conta com um museu - o Museu de Pedra “Tinho 

Leopoldino” - que foi inaugurado pela Prefeitura Municipal em 2008. Contudo, 

embora a região tenha sido conhecida pela existência das fazendas 

escravocratas (o que podem ser comprovado, inclusive pelos vestígios que 

ainda hoje existem nas fazendas locais), a história do distrito contada pelo 

museu não inclui a história dos(as) trabalhadores(as) escravizados(as) nas 

fazendas locais, como na famigerada Fazenda Santa Eudóxia. No mapa da 

fazenda exposto no museu, por exemplo, foi excluída a senzala, apesar de 

delimitar onde ficava a casa grande.  

 

Imagem 2: Museu de Pedra de Santa Eudóxia 

 

Fonte: http://www.educativa.com.br/visita-ao-museu-de-pedra-tinho-leopoldino/  

 

A história do museu narra o percurso de que a vila teve desde sesmaria, 

passando pela imponência e importância da casa grande (com a disposição de 

objetos como: bules, ferros de passar e louças antigas) e do café, à mão de 

obra imigrante e o desenvolvimento urbano do distrito, quando foram criadas as 

primeiras profissões como a de “alfaiate”. Nos mais de vinte painéis dispostos 

pelas duas salas do museu, há apenas uma referência à mão de obra escrava 

usada na Fazenda no ápice da fama do café, levianamente no meio de um 

texto e sem muita ênfase. Contudo, nenhum objeto disposto no museu, e 
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nenhuma imagem fazem referência à isso. Tampouco há registros sobre o 

possível quilombo nem sobre a possível morte por envenenamento da senhora 

Eudóxia.  

Apesar do passado da região permanecer invisibilizado dentre os fatos 

históricos apresentados no museu, para a própria população residente, este 

triste passado escravocrata continua presente e latente: dentre as pessoas 

residentes do distrito existem descendentes dos seres humanos que foram 

escravizados naquelas fazendas. Uma dessas pessoas representa uma tímida 

voz que tenta salvar a lembrança histórica que o museu ignora - trata-se de 

uma senhora de aproximadamente 60 anos, a quem chamaremos de Dona 

Magnólia,, que faz parte do grupo incubado. Sua família é de Santa Eudóxia, 

de maneira que ela mesma (e seus irmãos) representam a história viva e 

latente que remanesce naquela localidade. Um dos produtos que esta senhora 

produz e comercializa (que é seu principal produto) tem a marca deste 

passado: trata-se de uma rapadura cuja receita veio do seu avô - de quem ela 

guarda uma fotografia e algumas saudosas recordações de infância. 

De acordo com Dona Magnólia, seu avô, conhecido como Pata Seca, 

era um homem alto e forte - tinha mais de dois metros de altura - e saudável - 

morreu com aproximadamente 130 anos. Em virtude destas características, ele 

foi um escravo reprodutor daquela região. Ela conta que, segundo contava seu 

avô, havia ele concebido mais de 250 filhos(as), sob este regime forçado da 

escravidão. Dona Magnólia era fruto da família que o falecido avô havia 

constituído. Por isso, ela pode ter contato com ele; porém, o mesmo não se 

pode dizer com relação aos(às) outros(as) descendentes, já que, por nascerem 

sob o regime da escravidão, os filhos e filhas que seu avô gerou não lhes 

pertencia.  

Dona Magnólia representa as pessoas remanescentes da exploração 

(forçada) do trabalho, da apropriação dos frutos do trabalho por um pequeno 

grupo e do histórico de concentração da renda e riquezas, realidade bem 

comum no Brasil. Ela faz parte de um grupo que, embora seus antepassados 

tenham criado riquezas no Brasil, não usufruíram desta riqueza. Além disso, 

mesmo após mais de um século após abolição, e o país tendo passado por um 
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processo de desenvolvimento econômico, o Brasil não adotou políticas públicas 

capazes de corrigir seu passado de injustiça social.   

Os dados do Censo do IBGE, do ano de 2010 comprovam esta situação: 

a maioria dos moradores de Santa Eudóxia mencionou não possuir rendimento 

(40% dos moradores/as), e dentre os que possuíam renda, a maioria se 

concentrava em faixa de renda de até 2 salários mínimos (48% dos 

moradores/as). 

A maioria das pessoas que moram na vila atualmente é trabalhadora 

das lavouras de cana, café e laranja que circundam o distrito. Uma parte da 

população local viaja diariamente 35 quilômetros para trabalhar na cidade de 

São Carlos. Isso se aplica especialmente às mulheres que, geralmente, 

trabalham em fazendo faxina em casas de São Carlos. O transporte público até 

a cidade de São Carlos é precário e insuficiente para a demanda da população. 

Diante disso, Santa Eudóxia foi incluído como foco do projeto Brasil Sem 

Miséria em virtude da situação de vulnerabilidade socioeconômica daquela 

região.  

 

 

2. O processo de incubação do projeto Brasil sem Miséria: uma tentativa 

de geração de renda e resgate social em Santa Eudóxia 

 

As ações do projeto Brasil sem Miséria previam a inserção produtiva de 

pessoas beneficiárias de programas de transferência de renda, inscritas no 

CadÚnico, tendo como base os princípios da economia solidária - cooperação, 

autogestão, solidariedade, geração de renda (SENAES, 2006). Para tal, além 

da compra de equipamentos e da garantia de um espaço que pudesse abrigar 

as atividades do grupo, o projeto previa, também, a oferta de cursos de 

capacitação profissional (o que foi feito por meio da contratação dos cursos do 

SENAC: Cabeleireiro; Depilação; Manicure e Pedicure; Maquiagem; 

Modelagem e Costura; Padeiro e Confeiteiro; e Bijuterias). No total, 30 pessoas 

do distrito fizeram os processos de capacitação. Além disso, o projeto previa a 
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contratação de uma equipe de incubação e assessoria que acompanharia o 

grupo, a fim de auxiliá-lo na construção de um grupo na linha da economia 

solidária. 

Devido a um descompasso entre as diferentes etapas de execução do 

projeto, quando a equipe de incubação iniciou as atividades no distrito, os 

cursos já haviam sido finalizados. Assim, foi feito contato com todas as 

pessoas que frequentaram os cursos. A partir de visitas de reconhecimento do 

distrito, foi identificado um grupo de produtoras/es que estava começando a 

organizar feiras periódicas em uma praça local (a Praça 500 anos). Essas 

pessoas também foram convidadas a participar da primeira reunião, onde foi 

explicado o projeto e foi feito um convite para um processo de sensibilização.  

Os primeiros encontros feitos aconteceram no Museu de Pedra. Esses 

momentos foram planejados para atender ao objetivo de promover uma 

sensibilização para a economia solidária, isto é: apresentar a economia 

solidária, seus princípios e valores para as pessoas daquele grupo; apresentar 

a possibilidade do trabalho coletivo, bem como algumas ideias de como 

construir coletivamente as ações de incubação; pensar, com as pessoas do 

grupo, as possibilidades, potencialidades e desafios da construção de um (ou 

mais) EES em Santa Eudóxia. Além disso, estes encontros foram voltados 

também para apresentar a equipe de incubação e promover a criação de laços 

entre a equipe e aquelas pessoas; entender suas expectativas em relação ao 

que fariam (ou já estavam fazendo) com os conhecimentos aprendidos nos 

cursos; saber mais sobre suas experiências anteriores de trabalho. 

O grupo passou a ter encontros semanais, de aproximadamente 3 

horas, onde eram desenvolvidas as ações de incubação e assessoria. Em 

todos os encontros foram utilizadas dinâmicas e vivências de integração de 

grupos, de criação de laços e de construção de diálogos. A etapa de 

sensibilização para a economia solidária terminou com a construção de um 

projeto de incubação para os(as) produtores(as), a partir do que foi elaborado 

pela equipe de incubação pensando nas necessidades e dificuldades que 

surgiram nos diálogos com as pessoas daquele grupo nas reuniões semanais: 

o plano foi apresentado, discutido em uma reunião, a fim de promover ajustes 

ao mesmo, atendendo à solicitações das próprias produtoras. 
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Uma vez que as pessoas já estavam produzindo em suas casas, o 

grupo decidiu formar um coletivo de comercialização, e conta, atualmente, por 

18 pessoas, sendo 16 mulheres e 2 homens. O projeto de incubação 

desenvolvido com o grupo previu: Ações de formação e de comercialização. 

A formação é um processo importante para a economia solidária, por 

gerar momentos e contextos de aprendizados capazes com potencial 

transformador (NEVES, 2009). Dentre as ações realizadas neste processo, 

estão: 

a) Formação para a Economia Solidária: este processo contou com vários 

momentos de reflexão, discussão e construção de saberes sobre os princípios 

da economia solidária (geração de trabalho e renda; autogestão; solidariedade; 

cooperação), buscando identificar de que maneira estes princípios apareciam 

na realidade daquele grupo. Além disso, buscou-se levantar e discutir questões 

relacionadas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, como: o 

papel das mulheres na sociedade; a questão das políticas públicas; segurança 

alimentar e nutricional; resgate da história das mulheres daquela 

territorialidade; a construção de laços de cooperação e solidariedade entre as 

pessoas do grupo, dentre outros. Também foi discutido o histórico do 

surgimento da economia solidária no Brasil. 

b) Formação técnica (ou prática): foram feitas formações visando melhorar a 

produção e comercialização dos produtos das pessoas do grupo, com oficinas 

sobre: Estudo de Viabilidade Econômica; Formalização de Empreendimentos 

Econômicos Solidários; Cálculo dos custos e preço de vendas dos produtos; 

melhorias na apresentação dos produtos (embalagens, etiquetas, 

armazenamentos, etc.); Propaganda e divulgação; Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos voltado à comerciantes ambulantes - curso 

ministrado pela Vigilância Sanitária; dentre outros. 

c) Trabalho de construção de identidade e laços coletivos no grupo: 

durante todo o processo de incubação, foram feitas dinâmicas e vivências que 

buscavam gerar integração entre o grupo, criar identidade, e promover os 

ideias do trabalho coletivo e autogestionário. Porém, foi feito um trabalho 

específico para tal, com a perspectiva de que o trabalho coletivo e cooperativo 

prescinde da construção de laços e da integração do grupo, bem como da 
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construção de acordos coletivos de funcionamento do próprio grupo, a fim de 

evitar atritos e situações conflituosas.  

Coletivamente, foi escolhido o nome do grupo: “Talento e Arte: o grupo 

solidário que nunca perde a esperança”; e elencados seus objetivos: vender os 

produtos; fazer coisas novas para mostrar nossos produtos com muita higiene 

e qualidade; a união faz a força com respeito, dignidade e muito trabalho; 

comprar os produtos que são feitos pelos colegas; realizar sonhos; 

honestidade.  

Foram feitos, também coletivamente, acordos para participação das 

reuniões (com relação a horários, dias de reuniões, ausências, etc.) e 

participação nas feiras (com relação à participação nas divulgações, na 

montagem das infraestruturas, no uso de vestimentas e itens de higiene, etc.). 

 

Imagem 3: Registros fotográfico do grupo em diversos momentos 

 

 

 

De acordo com Neves (2016), um dos grandes gargalos da economia 

solidária, que colocam em xeque a sobrevivência dos EES é a comercialização. 
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Devido às dificuldades de comercialização, muitos EES não conseguem gerar 

trabalho e renda, que é o seu papel fundamental para a inclusão social. Diante 

disso, as atividades de comercialização com este grupo contou com ações 

como:  

a) Feiras: as feiras foram as principais formas de escoamento dos produtos do 

grupo – foram realizadas feiras mensais com o grupo, no próprio território, 

sendo que a construção foi feita de forma coletiva. Por meio das feiras, o grupo 

aprendeu a fazer o planejamento coletivo da infraestrutura, divulgação, 

atividades culturais e escolha dos produtos da feira. As feiras eram espaços de 

confraternização e lazer da comunidade local – por elas circulavam entre 300 e 

500 pessoas; os retornos financeiros giravam em torno de R$ 350,00 (embora 

não tenha sido uniforme para todos(as) os(as) feirantes); havia música ao vivo; 

sorteios de prêmios, etc. Vale salientar que, além das feiras no próprio distrito, 

o grupo participou de feiras fora de Santa Eudóxia. 

b) Abastecimento de pontos fixos de comercialização: para tal, foi feita 

identificação de possíveis pontos de comercialização na cidade para possível 

abastecimento pelos(as) produtores(as) (Lojas, Hostel, estabelecimentos 

alimentícios, etc.). Foram feitos diálogos, a fim de fomentar parcerias entre os 

comerciantes e os trabalhadores do grupo.  

c) Grupos de consumo: foram feitas ações no sentido de aproximar o grupo 

de produtores(as) de um grupo de compras existente na cidade. Além disso, 

foram criados grupos de compras (não de maneira formal) na universidade e 

outros pontos, para serem abastecidos pelo grupo. 

d) Sistema de encomendas: além dos grupos de compras, a equipe buscou 

fomentar sistemas de encomendas em alguns pontos na cidade, como dentro 

da própria universidade, em condomínios, etc. Além disso, foi feita uma 

formação com o grupo, para que o mesmo replicasse o sistema de 

encomendas dentro do próprio distrito, de maneira autônoma. Os sistemas de 

encomendas geraram rendas que variavam entre R$ 60,00 e R$ 600. 
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3. As mulheres de Santa Eudóxia e a Economia Solidária: a luta pela 

manutenção das famílias e os desafios da emancipação 

 

Tendo identificado que a necessidade imediata de geração de renda era 

uma questão determinante para a participação das pessoas no processo de 

incubação, a estratégia foi a de organização de feira: como atividades de 

comercialização que possibilitaram abordar questões técnicas e teóricas da 

economia solidária, com a comercialização dos produtos que significasse 

alguma geração de renda. 

Assim como demonstra Rizoneide de Souza Amorim (2011), a 

organização de feiras de economia solidária envolvem diferentes dimensões: 

econômica, fortalecimento da organização de empreendimentos de economia 

solidária, divulgação, formação, e a dimensão ambiental. Para a autora: 

(...) as feiras são palavras geradoras, no dizer de Paulo Freire, 
onde em um primeiro momento o enfoque é a comercialização 
direta, mas no desenvolver da proposta vai se fortalecendo laços 
de solidariedade e pertencimento, formas de trabalhar 
coletivamente e pensar no bem comum, onde em muitos 
momentos a comercialização passa para um segundo plano e se 
percebe que para viver e bem viver, é preciso estabelecer 
parcerias, relações humanas sólidas e comprometidas, que vão 
muito além da dimensão econômica. (AMORIM, 2011: 15). 

 

Vivenciamos todas as dimensões apresentadas pela autora com as 

experiências de montagem das feiras. Para tal, foi necessário que o grupo 

construísse caminhos e diálogos com o poder público (para garantir a 

manutenção e infraestrutura da praça como capina do mato, instalação de 

tomadas, manutenção dos postes de luz); foram realizadas atividades coletivas 

de divulgação (como a construção de materiais de divulgação e a distribuição 

deles pelo território) e também de sensibilização de novos(as) 

consumidores(as) para o comércio solidário e responsável; durante o processo 

aconteceram atividades de formação técnica (auxílio à produção, estudos de 

viabilidade, oficinas de precificação, adequação da rotulagem e embalagem de 

produtos) - realizadas coletiva e individualmente. No geral, as feiras garantiram 

a construção de espaços coletivos de discussão e tomada de decisão, e 

também a organização de uma atividade concreta em que as mulheres 
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puderam expor e vender seus produtos, gerando alguma renda, mesmo que, 

para algumas, ainda pouca. Além disso, a feira reuniu uma série de artistas 

locais que fizeram apresentações musicais, tornando-se um momento de 

valorização da cultura local, e também um espaço de lazer para moradores e 

moradoras do distrito. 

Foi proposto pela equipe de incubação para o grupo de produtoras e 

produtores um calendário de feiras temáticas durante o primeiro semestre de 

2017, que incluiu a Feira da Mulher Produtora, no mês de março; Feira de 

Páscoa em abril; Feira de Dia das Mães, em maio; e a Feira Junina, no mês de 

julho. Essas datas deram subsdídios à discussões políticas no grupo (como 

sobre o protagonismo das mulheres nas lutas sociais, ou o papel de mulher-

mãe), de diferentes estratégias de divulgação, e também de atividades de 

adaptação e desenvolvimento de diferentes produtos. 

Na feira do mês de março algumas produtoras se juntaram para fazer 

um discurso de homenagem para Dona Magnólia. Em resposta, no microfone, 

ela disse: 

Eu queria agradecer essa linda homenagem que vocês fizeram para 
mim nesse dia tão importante. A gente tá comemorando hoje o dia 
das mulheres. Parabéns a todas vocês, que Deus te abençoe com 
muita saúde. Que vocês tenham a coragem que eu tive, e tenho ainda 
mais. Esse dia é muito importante para todas nós. Que Deus nos 
abençoe e que dê força para nois continuar essa caminhada que nois 
começou e a gente vai até chegar na hora que Deus quiser. Mas nós 
estamos caminhando, e cada vez mais eu quero que vocês mulheres 
unam conosco, fazendo esses artesanatos os doces, os bolos, e tudo 
que vocês faz em casa. Pensa de ter um dia levar na praça para 
vender, para arrecadar algum dinheiro, porque dinheiro é necessário. 
Ponha Deus na frente que tudo dá certo, como eu. Desde os 8 anos 
trabalhando na roça, casei, criei meus filhos, criei meus irmãos, que 
meus pais e minha mãe morreram muito cedo. Com 42 anos minha 
mãe foi embora e meu pai foi embora com 58 anos para glória de 
Deus. Eu criei meus irmãos, nois éramos em 11 irmãos. Eu 17 para 
18 anos já tinha casado, tava com uma filha pequenininha de um 
aninho, e mais uma outra que tava na barriga já com 9 meses. Minha 
mãe morreu dia 2 de dezembro, com 42 anos, e em janeiro nasceu a 
segunda filha minha. E meu pai também faleceu. E aí eu e meu 
marido João ficamos com os meninos. 

 

Destarte, ressaltamos aqui a importância da geração de renda para as 

produtoras. Para a maioria das produtoras do grupo, a venda de seus produtos 

significou, de alguma forma, autonomia financeira: seja como renda 

complementar de uma produtora mãe-solo que com a venda de bolos e 
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artesanatos sustenta sua filha de 5 anos, seja como geração de renda paras as 

mulheres que antes só se dedicavam ao trabalho reprodutivo, de cuidado com 

a casa e com a família, trabalho esse que não era remunerado nem conhecido.  

Em outra situação, Dona Azaleia nos contou que começou a fazer 

artesanato quando comprou uma revista que ensinava técnicas de artesanato 

em jornal. Na ausência de jornal, ela usa como matéria prima os panfletos de 

anúncio de propaganda que pega nos supermercados. Essa senhora reside em 

uma casa na fazenda onde seu marido trabalha, e diz sair pouco de casa e ter 

pouco contato com a vizinhança. Ela conta que faz artesanato há algum tempo, 

mas que nunca tinha pensado em vender as peças. Na feira de setembro de 

2017, pela primeira vez ela expôs seu trabalho na praça. A única peça que ela 

vendeu foi para uma das produtoras do grupo, e ela conta que com o dinheiro 

comprou um dos bolos dessa produtora.  

Dona Margarida conta que não pôde ficar até o final da feira pois seu 

marido fez questão de ir embora, e ela não tinha outra forma de voltar para a 

casa se não fosse com ele. Ela disse que gostaria de ter ficado até o final, mas 

que ele foi irredutível. Apesar de não ter vendido na feira, ela havia recebido 

uma encomenda.  

Na prática, para além da autonomia financeira que trouxe significativa 

mudança para a vida dessas mulheres, pudemos ver, no caso da Dona 

Magnólia ou da Dona Azaleia, como a comercialização de seus produtos 

significaram também a valorização de seus saberes, tendo impacto no 

reconhecimento perante à comunidade, e na elevação da autoestima dessas 

mulheres.  

Nas atividades do grupo, as mulheres compartilharam entre si e conosco 

históricas de violência e de feminicídio, e dificuldades que enfrentavam dentro 

de casa: tanto para conciliar a produção com os tempos, cuidados e ambientes 

familiares, quanto pelo conflito gerado com os maridos. Durante o período de 

incubação, elas se mostraram dispostas a encampar as atividades de 

formação, produção e comercialização, traçando cotidianamente estratégias de 

resistência e resiliêcia quando em alguma situação de opressão ou conflito. As 

mulheres do grupo, todas casadas com homens e mães (algumas avós), eram 

todas responsáveis pelos cuidados da casa, da alimentação das famílias, da 

143



educação dos filhos e filhas. Ao trazerem para os espaços de discussão 

coletiva e de comercialização suas vivências, dilemas, medos e riquezas; 

constroem cotidianamente e coletivamente uma nova forma de se estabelecer 

relações econômicas, discussões políticas, transações financeiras. Vemos, nas 

situações acima descritas e cotidianamente, o potencial da economia solidária 

em ressignificar as relações e imbricações entre as esferas público e privadas 

(GUERIN, 2005; NOBRE e FREITAS, 2012), possibilitando que mulheres, 

através do envolvimento em processos autogestionários e conquistando a 

autonomia financeira, construam e ressignifiquem suas vivências, 

subjetividades, e reivindicações. 

Ressaltamos também, a partir dessa experiência, o potencial de 

transformação da economia quando incorpora as agendas feminista e anti-

racistas de luta (MATTHAEI, 2002). No processo de incubação do grupo 

Talento e Arte, percebemos o potencial de se discutir uma série de questões 

que perpassam as trajetórias de vida das produtoras e produtores. Para além 

das questões de gênero, vemos como nos produtos que fazem e nos saberes 

que carregam, encontramos terreno fértil para trabalhar questões raciais, como 

as receitas tradicionais e o resgate da história do quilombo que um dia existiu 

no distrito, reconstruindo a história dessas pessoas que não se vê nas paredes 

do museu, mas que corre em seu sangue e constroem suas famílias. Dessa 

forma, vemos como a economia solidária, quando estabelece novas relações 

de trabalho, de produção, comercialização e consumo, pode se construir como 

uma ferramenta de emancipação que leve em conta, na prática, as questões 

particulares dos homens e, principalmente nesse caso, das mulheres não-

brancas, a partir do reconhecimento das particularidades da situação de 

opressão e resistência presentes nas intersecções de classe, raça e gênero, e 

das diferentes formas de luta pela transformação dessas(es) trabalhadoras(es).  

Faz-se importante mencionar o retorno financeiro advindo das atividades 

de comercialização desenvolvidas ao longo do projeto, que causou impacto 

direto na vida das(os) produtoras(es); e também o processo de construção de 

laços de confiança e identidade de grupo, que em seis meses de atividade de 

incubação se mostra um dos resultados mais significativos em todo este 

processo. Em suma, além de gerar trabalho e renda e contribuir para a redução 
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da pobreza, o processo de interação entre equipe de incubação e o grupo de 

produtoras e produtores produziu saberes e vivências que nos mostram que a 

economia solidária é, de fato, um importante processo educativo, capaz de 

gerar saberes e aprendizados que contribuem para mudanças nas vidas das 

pessoas (nas nossas e na das produtoras)– mudanças estas que, por sua vez, 

contribuem para a construção de uma outra sociedade, mais justa e igualitária.  

É importante destacar, ainda, que todos os processos geraram 

aprendizados significativos para o grupo, além de promover retornos 

financeiros importantes. Contudo, é importante sinalizar também, que foram 

encontradas dificuldades sob as quais foi preciso buscar soluções, ou 

simplesmente reflexões sobre elas. Dentre elas, podemos citar: a falta de 

equipamentos e utensílios para a produção; a falta de dinheiro para adquirir as 

matérias-primas para produzir; dificuldades de logística, isto é, para levar os 

produtos para fora do distrito; ou problemas relacionados à questões de 

gênero, no caso das mulheres (foram observadas várias dificuldades por parte 

das mulheres, como por exemplo: empecilhos por parte dos maridos e 

familiares; os cuidados com os filhos e a cada dificultavam o trabalho de 

produção das mulheres; a dependência financeira com relação aos maridos 

causavam, muitas vezes, dificuldades para produzir, entre outros, dentre 

outras). 

Certamente, os desafios e dificuldades encontradas nestes processos 

ainda são grandes, e merecem pesquisas e reflexões mais profundas, 

financiamentos mais consistentes, e políticas públicas mais estruturantes. 

Contudo, a prática da economia solidária mostra seus potenciais de construção 

de outras relações e de uma outra sociedade.  
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1. Introdução 

 

No final do século XVIII, com a Primeira Revolução Industrial e o estopim da Revolução 

Francesa, a burguesia europeia, que já controlava os meios de produção, passou também a 

controlar o Estado. Afim de se lançar no caminho das inovações e da busca por novas 

técnicas, criam a École Polytechnique em 1794 (GAMA, 1983). A partir dessa fusão entre 

academia e indústria surge o papel social do engenheiro. Nota-se que desde a sua origem, 

os cursos de engenharia foram concebidos para a produção de conhecimentos que 

atendam aos valores de mercado, direcionados para um público específico (de uma certa 

classe), com objetivos específicos (de controle dos processos, tanto com relação à 

natureza, quanto com relação aos trabalhadores), acentuando sobremaneira a separação 

entre execução e concepção do trabalho. É importante para isso a base das ciências 

naturais e a influência do positivismo dando suporte para os recentes desenvolvimentos 

intelectuais e para o próprio ideal de “cientificidade”.  

Contudo, a problematização da relação entre ciência, tecnologia e sociedade permite que 

essa forma de atuar do engenheiro tradicional seja questionada. Com base no 

entendimento da não-neutralidade da tecnociência, o marco analítico conceitual da 

Tecnologia Social (TS) traz consigo um novo horizonte de possibilidades para a atuação do 

engenheiro de forma socialmente engajada a partir da construção coletiva dos 

conhecimentos. A compreensão de que as práticas tecnológicas e científicas não seguem 

uma lógica própria, autônoma, mas são condicionadas pelo contexto social e político-

econômico no qual estão inseridas é o ponto de partida para que o engenheiro possa atuar 

lado a lado do povo, dispondo seu arcabouço técnico para a criação de soluções 

tecnológicas que possam servir como instrumentos emancipatórios. 

A extensão universitária pode servir como um importante canal de comunicação 

permanente entre a comunidade técnica e as demandas populares. Por meio da troca de 

saberes entre academia e povo, a prática extensionista pode contribuir para a 
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ressignificação do papel do engenheiro e para reorientação do paradigma do ensino e 

pesquisa. 

Este trabalho discutirá, a partir das experiências do Escritório Piloto junto a movimentos 

sociais, as estratégias, limites e possibilidades para a construção desse outro paradigma 

técnico-científico, com base nas tecnologias sociais.  

 

2. Objetivo e Metodologia 

 

O presente artigo tem como objetivo principal discutir estratégias, limites e possibilidades 

para a construção do paradigma técnico-científico da TS, comparando a atuação dos 

extensionistas frente ao papel tradicional dos engenheiros. 

Para isso iremos fizemos primeiramente uma seção de metodologia explicando o percurso 

metodológico do artigo. Iremos explorar um pouco mais na próxima seção o que estamos 

chamando de engenharia convencional. Em seguida, entraremos na discussão de um outro 

paradigma técnico-científico utilizando a abordagem da Tecnologia Social. Na seção 

seguinte apresentaremos a experiência de extensão do Escritório Piloto e o Núcleo de 

Agroecologia e Tecnologias Sociais, um grupo com uma atuação específica junto a um 

movimento social. Por fim, com o relato da prática, iremos buscar analisar os limites e 

potenciais dessa experiência na transformação do curso e de seu paradigma técnico-

científico. Na discussão buscamos trazer, a partir da descrição dos casos reais, analisar as 

possibilidades e limites materiais que a TS encontra na prática concreta, explicitando 

dificuldades e contradições encontradas, aprendizados obtidos e metodologias 

empregadas, para assim contribuir para ações futuras. 

Com isso, tentamos refletir e trazer elementos que permitam pensar as seguintes questões: 

De que maneira a extensão propiciou melhorias nas condições de vida da comunidade? 

Como esse processo contribui para a formação de engenheiros comprometidos com o 

desenvolvimento social? Considerando que o conteúdo dos cursos não está voltado para 

soluções que considerem as especificidades sócio-culturais e materiais de cada contexto, 

quais conflitos emergiram entre as demandas da comunidade e os conhecimentos 

convencionais? Quais metodologias foram mobilizadas ou elaboradas para lidar com esses 

conflitos, resultando no projeto e construção das soluções? Como a prática do grupo de 

extensão pode intervir no paradigma do curso? 
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3. A Engenharia Convencional  

 

A profissão do engenheiro é de difícil definição. Muitas são as possibilidades e recortes. No 

entanto, é forte o consenso que a engenharia é fortemente ancorada nas ciências naturais e 

na racionalidade positivista. Alguns inclusive questionando o estatuto científico próprio da 

engenharia, que é vista como mera aplicação das ciências puras. Outro consenso é que o 

engenheiro resolve problemas. Acreditamos que ambos os enunciados estão corretos, 

embora sejam bastante reducionistas.  

Engenharia é, antes de mais nada, agir sobre uma realidade humanamente (e portanto 

socialmente) construída, a partir de problemas também socialmente construídos, fazendo 

uso inclusive de diversos sujeitos humanos para atingir os objetivos, que necessariamente 

implicam sua subjetividade e singularidade nesse processo para poder alcançar os 

resultados. Se a física e a resistência dos materiais bastam para saber calcular a estrutura 

de uma ponte, resta considerar por que construir uma ponte, qual é a demanda por ela, 

quais serão os impactos socioambientais, se ela pode ser feita com materiais do local, 

empregar trabalhadores da comunidade através de um processo profissionalizante, quais 

técnicas e saberes foram desenvolvidos para o processo construtivo… O número de 

variáveis a serem consideradas pode se estender bastante, assim como os recortes e 

respostas. No entanto, historicamente a engenharia tem se definindo como o que 

chamaremos da “ciência do controle”. Por isso entendemos que a engenharia, enquanto 

profissão, tem 3 características principais: 

- Busca pelo controle total sobre os processos naturais a partir dos conhecimentos dados e 

considerados científicos e, portanto, pretensamente universais, o que leva à uma 

descontextualização da realidade específica, fazendo a especificidade se encaixar na teoria 

geral, e não o contrário (FRAGA 2007); 

- Busca pelo controle total sobre os humanos, com projetos que definem de forma 

tecnocrata a forma com que o usuário (que pode ser tanto o consumidor quanto o 

trabalhador em um sistema técnico) interage com a tecnologia, alienado de seus códigos e 

do processo de concepção, de definição de escolhas, tendo que se adaptar aos artefatos a 

posteriori (NOVAES, 2007); 

- Ser o epicentro da separação entre concepção e execução do trabalho, expropriando ou 

deslegitimando outras formas de conhecimento e servindo aos valores de uma elite 

dominante que dirige o processo de acumulação. 

Fraga (2007) analisou em seu mestrado um curso de engenharia da UNICAMP, e 

acreditamos que suas conclusões podem ser extrapoladas para outros cursos, no sentido 

do que estamos chamando de engenharia convencional. Para a autora o ponto fundamental 
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subjacente às questões estruturais do curso analisado (e para os cursos de engenharia em 

geral segundo nossa extrapolação) é a apresentação da técnica e da ciência como neutras, 

e, portanto, universais, descontextualizadas, desconectadas com as relações existentes 

entre ciência, tecnologia e sociedade. Fraga (2007) pontua que a visão que se tem da 

tecnociência determina a forma como ela é ensinada; na educação convencional os 

interesses dos atores sociais são escamoteados quando o ambiente de produção técnico-

científica é entendido como separado do contexto social, político e econômico. O interesse 

hegemônico aparece como natural, e a capacidade de escolha e transformação dos demais 

atores sociais é apagada do horizonte. Um conhecimento que aparece como neutro e 

verdadeiro  torna-se inquestionável. 

A autora apresenta visões distorcidas da tecnociência que são reproduzidas em grande 

medida pela engenharia convencional. Uma delas é a própria ideia de que a tecnologia é a 

aplicação de conhecimentos eminentemente científicos reproduz a estrutura da divisão 

entre teoria e prática, e acaba sendo um discurso de poder: a prática calcada no científico é 

a correta, e as outras são erradas. Outra ideia errada é a consideração apenas do aspecto 

material dos artefatos tecnológicos, sem considerar os efeitos na produção da subjetividade 

e da própria sociabilidade humana. A autora também frisa a visão individualista: os produtos 

tecnológicos são apresentados como invenções geniais de indivíduos, enquanto geralmente 

esse processo envolve diferentes saberes e atores em interação. Fraga (2007) também 

pontua algo que Novaes (2007) chama de “fetiche da tecnologia”, ou seja, a ideia de os 

artefatos tecnológicos são cada vez melhores, mais eficientes, mais eficazes, enquanto são 

na prática também resultado de diversas interações sociais, conflitos de interesses e 

objetivos. Essas visões distorcidas reforçam dicotomias como teoria vs. prática, saberes vs. 

valores, especialistas vs. leigos e racionalidade vs. criatividade (FRAGA, 2007). Achamos 

que todos esses elementos acabam constituindo um “espírito da engenharia” convencional, 

enquanto ciência do controle e lócus privilegiado de formação de quadros sociotécnicos que 

reproduzem os esquemas ideológicos das classes dominantes. 

Para fazer um estudo sistemático e aprofundado, que fosse além dessas reflexões aqui 

colocadas, seria necessário um outro artigo com esse recorte específico. Nossa intenção 

foi, a partir de reflexões próprias livres e das análises de Fraga (2007), demonstrar 

enquanto alunos e profissionais como apreendemos o “espírito da engenharia”. Usamos 

essa expressão para designar a esfera normativa e ideológica que legitima e orienta as 

práticas hegemônicas dos profissionais e dos professores de engenharia, ou seja, uma 

racionalidade que é transmitida socialmente e incorporada pelo sujeito que irá se 

profissionalizar enquanto engenheiro, sendo o curso de engenharia um dos locais de 

construção privilegiado dessa racionalidade. Entendemos que para transformar esse 

“espírito” é preciso compreendê-lo, cada vez mais e de forma precisa. 
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4. Teoria crítica e uma outra engenharia: o paradigma da 

Tecnologia Social 

 

O pensamento crítico parte do princípio que a ciência não é uma atividade exterior à 

sociedade. Seu objetivo é a transformação da realidade. Como argumenta Horkheimer em 

seu célebre ensaio “Teoria Tradicional e Teoria Crítica”, toda ação humana é condicionada 

pelo contexto na qual está inserida, sendo essa consciência necessária para que seja 

possível transformar a realidade. Assim, a função do cientista, definida como conceber e 

classificar os fatos em ordens conceituais, é fruto de uma divisão social do trabalho que 

emerge do modo de produção vigente. O saber científico não é puro ou contemplativo, mas 

sim sustentado por essa divisão do trabalho, determinado pelos conflitos e interesses em 

disputa (podendo inclusive ser orientado para a dominação ou emancipação da 

humanidade).  

Assim sendo, a prática de engenharia que objetive a construção de uma sociedade mais 

justa irá precisar de uma reflexão acerca do caráter da tecnociência e de sua relação com o 

contexto social, sendo necessário que os engenheiros sejam capazes de problematizar a 

realidade que os cerca (FRAGA, 2007). Por essa razão, o papel do pensamento crítico é 

expor as contradições e romper com o conformismo que aliena o indivíduo de seu contexto 

social e político-econômico, para que assim, sejam produzidos conhecimentos orientados à 

emancipação humana. No pensamento crítico questiona-se a neutralidade tecnocientífica e 

a visão que considera a tecnociência como uma verdade absoluta fruto de uma lógica 

autônoma, um conhecimento superior e isento de questionamentos, sempre orientados 

positivamente rumo ao progresso. Sob a perspectiva crítica, o desenvolvimento científico e 

tecnológico são vistos como humanamente controlados e condicionados pelos valores e 

interesses do meio onde são produzidos esses conhecimentos (FEENBERG, 2003).  

Portanto, a prática científica e de engenharia que visa a produção de conhecimentos e 

tecnologias apropriadas às demandas sociais das classes hoje excluídas pelo modo de 

produção hegemônico será distinta da observada historicamente e que denominamos 

engenharia convencional. Para que tenhamos um desenvolvimento tecnológico orientado a 

esses objetivos é necessário que o conhecimento seja construído coletivamente, junto com 

os sujeitos das classes oprimidas, de forma horizontal e dialógica. Esse processo chama-se 

Tecnologia Social (TS), conceito que surge de um campo do pensamento que tenta analisar 

as relações entre Tecnologia, Ciência e Sociedade (C,T&S).  

Como salienta Dagnino et al. (2004), o que caracteriza a Tecnologia Social não é apenas o 

artefato final obtido, mas também o processo que leva à concepção deste. Segundo 

Dagnino, Brandão e Novaes (2004) as Tecnologias Sociais devem romper com a separação 

152



entre quem a produz e quem a utiliza, sendo impregnada com os valores e propósitos dos 

usuários. O protagonismo experimentado por estes sujeitos sociais, que passam a fazer 

parte efetiva do processo de desenvolvimento tecnológico e de construção do conhecimento 

é de grande impacto positivo para sua saúde mental dos trabalhadores, para sua 

capacidade de cooperar e para a o processo de construção de sua própria identidade, 

sendo muitos desses fatores estudados pela ergonomia e pela psicodinâmica do trabalho 

(DANIELLOU, LAVILLE E TEIGER, 1989, DEJOURS, 2012).  

A possibilidade de participar do processo de trabalho, envolvendo as variáveis do sistema 

técnico, bem como de construir um sistema técnico que permita a estruturação de um 

coletivo que resulte na solidariedade é fundamental para que o trabalho seja um espaço de 

realização, e não de adoecimento, podendo levar os trabalhadores a construção de sua 

saúde e de um permanente desenvolvimento (DEJOURS, 2012). Por outro lado, a técnica 

vem sendo usada de forma hegemônica como ciência do controle, servindo às novas 

modalidades de gestão que generalizam a concorrência entre os indivíduos, que se tornam 

empresas de si próprios. Esse contexto com seus respectivos modos de subjetivação 

acabam engendrando um risco constante, uma sensação de ameaça pelo outro que leva à 

grandes descompensações e sofrimento psíquico (DEJOURS, 1999). Em ambos contextos 

a técnica tem papel privilegiado em moldar o ambiente de trabalho, e o processo de sua 

construção, quem ela envolve, quais valores e interesses estão em jogo é fundamental para 

a determinação de seus impactos. 

Segundo Fraga (2007), o movimento C,T&S visa  a participação pública nas decisões sobre 

o controle  do  desenvolvimento  da  tecnociência, o que requer transformações importantes 

na educação tecnocientífica. Essa educação não deve mais apresentar a ciência como 

neutra, mas sim condicionada por valores e interesses. Essa seria uma forma de permitir 

questionar o que já foi consolidado, aumentando o poder de escolha dos atores envolvidos 

no processo de construção tecnológica. Acreditamos que a TS é um importante marco 

conceitual para a ressignificação da prática de engenharia. Para a construção desse 

paradigma, as metodologias de ensino e pesquisa herdadas da tradição tecnocrata não são 

suficientes. É necessário uma reorientação dos padrões de produção e disseminação do 

conhecimento, a fim de estipular um diálogo entre os saberes e demandas acadêmicas e 

populares, substituindo a idéia de transferência tecnológica produzida pela comunidade de 

pesquisa sensibilizada, pela construção coletiva do conhecimento e pela consolidação de 

novas capacidades sociais (DAGNINO, 2012; FRAGA, 2007). 

A extensão universitária possui um importantíssimo papel na construção desse paradigma, 

propiciando a expansão do espectro da pesquisa acadêmica e a identificação das reais 

demandas da sociedade. Entendemos que é através da práxis extensionista que o 

engenheiro consegue atingir os objetivos que Fraga (2007) postula, que são (i) refletir sobre 
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o caráter  do  conhecimento  que  recebe; (ii) desenvolver a capacidade de re-projetar  os 

conhecimentos colocados pelo curso a partir dos elementos trazidos pelas demandas da 

realidade concreta e (iii) envolver os atores sociais no processo de concepção, sendo um 

“mediador  de  processos  participativos  para  a  solução  de  problemas  tecnocientíficos” 

(FRAGA, 2007). No mais, a extensão permite a construção de um canal de diálogo 

permanente entre a universidade e a sociedade, que é necessário para a consolidação 

desse saber construído de forma coletiva. Como define a Política Nacional de Extensão 

Universitária, a extensão universitária é uma ação institucional voltada para o atendimento 

das organizações e populações, com um sentido de retroalimentação e troca de saberes 

acadêmicos e populares (FORPROEX, 2012). Assim, a extensão possui um papel chave na 

criação desse novo paradigma tecnocientífico, uma vez que rompe com a separação 

abrupta entre teoria e prática e com o tecnicismo caracteŕistico da engenharia convencional. 

Traz também a possibilidade de aplicar os conhecimentos técnicos em outros campos, para 

além da indústria, como os empreendimentos de economia solidária, os movimentos 

sociais, entre outros. 

Na tentativa de consolidar um outro paradigma técnico-científico, da TS, é importante 

analisarmos que a prática extensionista tenha um maior potencial transformador quando 

realizada juntamente a movimentos sociais, graças à força política dessas organizações. 

Como aponta o estudo realizado em Novaes (2010), a interação entre academia e 

movimentos sociais é fundamental para construção de uma universidade pública orientada 

pelo compromisso em construir uma sociedade mais justa, solidária e democrática 

(NOVAES, 2010). Tentaremos verificar esse argumento mais à diante no artigo. 

 

5. O Núcleo de Tecnologias Sociais e Agroecologia do Escritório 

Piloto 

 

O Núcleo de Tecnologias Sociais e Agroecologia do Escritório Piloto da Escola Politécnica 

da USP é um grupo que realiza projetos de extensão em assentamentos de reforma agrária 

há mais de 5 anos. Nesse grupo, majoritariamente formado por alunos dos cursos de 

engenharia (mas que também conta com a participação de colegas de outros cursos), são 

desenvolvidas ações a partir de metodologias de educação popular, mobilização social e do 

princípio de tecnologias sociais. Dentre o histórico de atuação do grupo destacam-se os 

projetos desenvolvidos com o assentamento Dom Pedro Casaldáliga, em Cajamar. 

São três os exemplos mais importantes: (i) a implementação de estação de recalque para 

sistema de irrigação; (ii) as tecnologias sociais de saneamento ecológico; e (iii) a formação 

de grupos de consumo responsável. Esses exemplos de ações realizadas pelo grupo 
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trazem ensinamentos sobre a prática da extensão e como esta pode ser estabelecida com o 

intuito de atender às demandas concretas de movimentos sociais. 

 

5.1. Experiências do Escritório Piloto junto aos movimentos sociais 

 

Aproximação: sistemas de irrigação 

 

A primeira interação entre o Escritório Piloto e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), que culminou na formação do Núcleo de Agroecologia e Tecnologias Sociais, 

se deu em 2012 a partir de uma demanda por assistência técnica no processo de 

implementação de um sistema de irrigação. A ponte para o Escritório Piloto veio de 

atuações passadas do grupo com movimentos sociais e com o próprio MST, ficando 

guardada na memória de alguns militantes do movimento. Essa demanda chegou até 

pessoas do grupo que na época construíam um grupo de debates sobre temas de 

relevância socioambiental como Belo Monte, Novo Código Florestal, Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, etc. A ideia era discutir sobre o papel social da engenharia, questionando 

os valores hegemônicos da escola. As pessoas que tocavam esse grupo de debates  

tinham tentado se inserir em trabalhos de extensão com movimentos e comunidades 

externas à universidade, mas sem conseguir emplacar nada que se firmasse com o tempo. 

Com a demanda concreta, alguns alunos começaram a visitar o assentamento D. Pedro 

Casaldáliga, localizado em Cajamar. A primeira visita serviu para conhecer genericamente o 

espaço, começar a entender o significado da luta pela terra do movimento no contexto da 

Região Metropolitana de São Paulo e conhecer o problema técnico. Basicamente, a ideia, 

iniciada e abandonada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

era levar água do lago, que fica na cota mais baixa do assentamento, até o topo de um 

morro. Lá seria instalada uma caixa que abasteceria uma rede de distribuição de água para 

aproximadamente 20 dos 30 lotes do assentamento com água já pronta para fertirrigação 

(pois há criação de peixes no lago, o que condiz com a proposta agroecológica do 

movimento). O INCRA tinha implantado os canos da distribuição da caixa d’água até os 

lotes. Faltava todo o resto: a captação da água, a estação de recalque, o encanamento, a 

instalação da caixa d’água, a instalação elétrica... Também faltavam os materiais, salvo a 

bomba de recalque de água que tinha sido doada pela igreja local (inclusive isso que 

disparou a demanda) e a caixa d’água que foi doação de parceiros da cidade. 

A questão da falta d’água era estrutural para a viabilidade da reforma agrária naquela terra. 

Sem acesso à água, a produção da maioria dos lotes, localizados num morro e distantes 

dos corpos hídricos, ficava seriamente comprometida. Os assentados logo se 

entusiasmaram com a perspectiva de ter água nos lotes, e então um processo de trabalho 
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coletivo começou. Esse trabalho se desenvolveu em um processo que durou cerca de 2 

anos e meio e pode ser dividido em 4 fases: planejamento e levantamento de dados, 

projeto, implementação e correção.  

Na primeira fase, fomos coletando dados com equipamentos da escola, como dados 

topográficos (usando para isso uma estação total), dados da vazão do rio à montante do 

lago, dados de consumo hídrico da irrigação entre outros que permitiriam a realização de 

um projeto. Em toda visita de coleta de dados conversávamos com os assentados, que se 

envolviam no processo. Paralelamente, dentro da universidade íamos aproximando outros 

colegas (inclusive de outros cursos, notadamente arquitetura) e professores (apenas um se 

envolveu um pouco mais, mas sempre levávamos questões para discutir após as aulas). 

Com os dados coletados, seguiu-se uma fase de cálculos (de perda de carga, vazão, etc) e 

projeto. Essa fase foi a mais rica de interação entre assembleias e reuniões com os 

assentados, envolvendo eles nas ideias que tínhamos e sendo envolvidos pelas ideias 

deles. Nesse momento alguns conhecimentos “teóricos” foram úteis, como a questão de 

evitar que ocorresse cavitação na bomba colocando-a em uma cota inferior à do lago, a 

necessidade de uma proteção trifásica para a instalação elétrica da bomba e o 

conhecimento da fórmula da perda de carga que nos embasou na escolha do diâmetro da 

tubulação. Aqui houve um conflito: a teoria pautava que quanto maior o diâmetro menor 

seria a perda de carga na tubulação. Já os assentados achavam que o diâmetro sendo 

maior iria aumentar o desgaste da bomba. Conseguimos explicar nosso ponto de vista e o 

diâmetro acabou sendo nossa contribuição.  

Já na fase de implementação o protagonismo foi dos assentados, muitos dos quais já 

haviam trabalhado na construção civil anteriormente. Aprendemos muito sobre métodos 

construtivos, desde a construção da casa da bomba (construir com tijolos, bater laje, manter 

o nível, fazer a curvatura do teto), a instalação da caixa d’água, até a construção do que 

restava do encanamento (fazer bolsa, colar canos, etc). Aqui os conhecimentos abstratos 

do mundo “teórico” se materializaram fundidos com os saberes dos assentados. Sabíamos 

o que fazer, mas não tínhamos ideia de como... Fomos aprendendo no processo. Toda a 

implementação foi feita através de mutirões que contavam em maior ou menor medida com 

boa parte dos assentados que seriam beneficiados pelo sistema. Nesse momento, 

conseguimos nossas primeiras bolsas em projetos de extensão da universidade, que eram 

usadas para comprar os canos, cimento, luvas, válvulas, registros, bancar o transporte e 

alimentação do grupo. Ninguém ficou com o dinheiro para si, embora as bolsas fossem 

destinadas para remunerar os estudantes.  

Por fim, com o sistema instalado, ligamos a bomba e veio a decepção! Haviam vários 

problemas no sistema de distribuição construído pelo INCRA. Canos furados, luvas não 

coladas, canos que estouraram (inclusive alguns do recalque que nós projetamos e 
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implementamos), e grande parte estava debaixo da terra. Foi uma fase longa de consertos, 

cavando e achando os problemas, aprendendo sobre o comportamento do encanamento. O 

esforço foi compensado: o sistema está em uso há aproximadamente 2,5 anos. 

 

Continuidade: saneamento agroecológico 

 

Assim como no caso do sistema de irrigação, que deveria ter sido implementado pelo 

INCRA para garantir as condições básicas de produção agrícola dos assentados, não foram 

instalados sistemas adequados para o tratamento dos esgotos domiciliares.  

Segundo os relatos de diferentes assentados, houve um processo de mobilização por parte 

deles que tentou exigir do INCRA a instalação dessas infraestruturas sanitárias. Com o 

auxílio de extensionistas, foi elaborado um projeto de sistema unifamiliar do tipo fossa/filtro 

anaeróbio, o qual foi reivindicado pelos moradores. Porém, o INCRA não disponibilizou 

verba para mão-de-obra e assessoria técnica, comprando apenas os materiais necessários 

e deixando a cargo da comunidade a instalação dos sistemas. Apesar de serem sistemas 

de tratamento unifamiliares, ou seja, implementados no próprio lote, próximo ao ponto de 

geração de esgoto, os materiais - dentre eles as manilhas de concreto que pesam 

aproximadamente 200 kg - foram deixados em pontos esparsos do assentamento, ficando a 

cargo dos assentados buscá-los e carregá-los até seus lotes. Como resultado, muitas 

famílias não foram capazes de implantar suas unidades de tratamento. 

Além dos riscos à saúde associados à falta de saneamento, o assentamento sofre por 

possuir uma área de 80 hectares, que seria dedicada para a plantío agroflorestal, 

embargada pela justiça por falta de licença ambiental.  Segundo o INCRA o principal motivo 

da não obtenção da licença era a falta de saneamento. No início de 2016 haviam 8 famílias 

sem tecnologia de tratamento e 6 famílias com o sistema de tratamento incompleto. A fim 

de sanar essa demanda, foi iniciado, em agosto de 2016, por meio da parceria do Escritório 

Piloto, da Incubadora de Tecnologias e Cooperativas Populares (ITCP-USP) e do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, um trabalho para a implementação de 

tecnologias sociais de saneamento ecológico.  

Como a implementação dessas unidades exigiria a compra de materiais, o primeiro passo 

foi buscar fontes de financiamento. Assim, o grupo, com o apoio de um professor orientador, 

submeteu um projeto de extensão para o Programa Unificado de Bolsas da Pró-Reitoria de 

Cultura e Extensão da USP. Com isso, fomos contemplados com dois bolsistas que doaram 

integralmente a bolsa para o desenvolvimento do projeto, arcando com gastos de 

transporte, alimentação e compra de materiais.   

O segundo passo foi decidir quais lotes seriam priorizados a princípio. Tais decisões foram 

tomadas pelos próprio beneficiários em reuniões realizadas no assentamento. Por serem 
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sistemas uni-familiares, em alguns momentos foi difícil mobilizar os moradores que já 

possuíam o sistema instalado para ajudar as famílias que ainda não contavam com sistema 

de tratamento. Para minimizar esse obstáculo, foi adotado uma estratégia de formar grupos 

de afinidade, os quais ficaram responsáveis por cooperar entre si. Tal idéia surgiu da 

própria comunidade em uma das reuniões realizadas, e contribuiu com sucesso para o 

andamento do projeto. Após pouco mais de 1 ano de projeto, 4 novos sistemas de 

tratamento foram implementados e 2 sistemas que estavam incompletos agora estão 

operando corretamente. 

 

Consumo Responsável: uma relação para além da técnica 

 

Como uma última experiência de sucesso, fruto da relação entre o Escritório Piloto e o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tem-se a formação, em maio de 2017, de 

um Grupo de Consumo Responsável no Escritório Piloto. Ao longo de 5 anos de atuação do 

grupo conjuntamente com os assentamentos, contribuindo para a estruturação da produção 

agroecológica do assentamento (graças à implementação do sistema de irrigação), e 

posteriormente de saneamento, houve um gradual incremento da produção agrícola das 

famílias assentadas. Superados partes dos problemas relativos à produção de alimentos, 

nos deparamos com as barreiras da comercialização da produção. Tal problema é 

recorrente na agricultura familiar, de modo que muitas vezes as famílias vendem sua 

produção para atravessadores, que se aproveitam de seu poder de barganha, e pagam 

valores baixíssimos. A comercialização direta é uma estratégia para permitir que os 

agricultores recebam um valor justo pela sua produção, enquanto que na cidade, possibilita 

que esses alimentos cheguem aos consumidores finais a preços também justos. No Grupo 

de Consumo Responsável são entregues quinzenalmente cestas de alimentos, compostas 

por folhas, frutas, legumes e temperos da época. Atualmente o grupo vem contando com a 

participação de alunos de graduação e pós-graduação, além de uma professora e uma 

funcionária.  

 

5.2. Discussão: limites e possibilidades 

 

Tendo em vista o debate acerca do papel da extensão numa perspectiva de construção de 

outro paradigma tecnológico, que incorpore o pensamento C,T&S e que sirva ao propósito 

do fortalecimento de movimentos sociais, podemos analisar a partir da prática relatada 

alguns dos limites e possibilidades trazidas pela atuação concreta do Escritório Piloto. 

O Núcleo de Agroecologia e Tecnologias Sociais, atuando ao longo de sua história de 5 

anos com o mesmo movimento social, conseguiu construir uma cultura tecnológica e social 
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que transcende seus fundadores e que incorporou as críticas do pensamento C,T&S. Hoje o 

projeto de saneamento é tocado independentemente dos membros mais antigos, e a cultura 

do grupo se consolidou em aspectos como a busca por soluções contextualizadas, 

pensadas de forma dialógica, considerando o seu impacto na comunidade (durante e depois 

do processo de desenvolvimento tecnológico). São tocados estudos sobre o papel social da 

engenharia, extensão e TS com certa periodicidade, e o senso de responsabilidade e 

compromisso com a comunidade em um projeto de extensão é visível. Os trabalhos de 

extensão tem se revertido em produções científicas, tanto reflexivas sobre as questões 

C,T&S, sobre o processo de concepção das tecnologias (com alguns membros se 

dedicando à disciplina da ergonomia da atividade), quanto também mais concretas sobre 

alternativas tecnológicas específicas na égide da TS, notadamente saneamento 

agroecológico. Três membros do grupo acabaram indo para mestrados nessas áreas, e um 

Trabalho Final de Graduação foi concluído sobre saneamento agroecológico (inclusive com 

uma implementação prática antes do projeto relatado aqui ter surgido). No atual momento, 

há um Trabalho Final de Graduação sendo realizado sobre o projeto de saneamento 

agroecológico. Outros diversos trabalhos de disciplinas foram feitos lá, além de visitas em 

encontros (como no Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Ambiental realizado 

em São Paulo em 2013). Pode-se afirmar de certo modo que o grupo se tornou uma 

referência nessas discussões, conseguindo se aproximar de diversos atores como 

profissionais da área, professores de outras universidades, permacultores, outros 

movimentos e comunidades, etc. 

É importante salientar que, embora houvesse uma grande rotatividade dos membros do 

grupo, houve um comprometimento de parte significativa, tanto com o projeto concreto 

quanto com o projeto político do movimento. Foi isso que possibilitou que o projeto 

avançasse, pois a rotatividade e o descompromisso são riscos que podem causar um efeito 

desastroso à atividade de extensão, deixando a comunidade desolada muitas vezes, o que 

causa em certos locais uma desconfiança ou até mesmo uma repulsa à chegada de 

estudantes. Acreditamos que o fato do projeto ter se desenvolvido junto a um movimento 

social aumentou o sentido do trabalho em suas várias dimensões, trazendo uma 

compreensão de longo prazo e do impacto político das ações executadas. Mais do que 

aprender-ensinar de forma dialógica, garantindo benefícios concretos para a comunidade, 

estávamos contribuindo para viabilizar a reforma agrária no cinturão verde da maior 

metrópole do Brasil, dentro de uma proposta de matriz produtiva assentada na 

agroecologia. Isso também possibilitou a muitos membros do grupo se inserirem em outras 

atividades e lutas do movimento.  

No entanto, apesar de conseguir consolidar aspectos importantes que levam a uma prática 

de TS, apenas um professor da Escola Politécnica se aproximou efetivamente do grupo, 
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apesar dos esforços dos integrantes. Todos os projetos internos à faculdade que 

submetemos foram com ele. Mesmo os alunos que são do curso de engenharia ambiental 

acabam não conhecendo nem os projetos nem o próprio grupo. Além disso, nenhuma 

disciplina foi influenciada pelos alunos a ponto de abarcar institucionalmente as questões 

trazidas pela prática extensionista. Na realidade, o trabalho e a dedicação dos estudantes 

do grupo vai contra as cobranças institucionais da escola: cobra-se um tipo de estudo 

voltado para a prova e elaboração de trabalhos teóricos que muitas vezes é comprometido 

pelo tempo dedicado à extensão, tanto que em épocas de prova os trabalhos ficam 

esvaziados. Os únicos mecanismos institucionais de reconhecimento desse trabalho são a 

equivalência dos trabalhos de extensão como possibilidade de cumprir uma das duas 

disciplinas de estágio supervisionado (apenas para quem foi bolsista) e a possibilidade de 

ser tema de Trabalhos Finais de Graduação. Quanto a essa última possibilidade, os 

trabalhos enfrentam certa resistência interna, até mesmo dos orientadores, por não tratarem 

do tipo de questão valorizada nos departamentos da escola. A maior parte da pesquisa é 

feita por conta própria dos estudantes, buscando autores da área que forneçam subsídios 

não encontrados em aula. Não há créditos específicos para extensão no curso, tampouco 

reconhecimento institucional suficiente para os professores dedicarem seu tempo à essas 

atividades, dado que a cobrança se dá essencialmente na esfera da publicação de artigos 

em revistas indexadas.  

Outra questão é a mistura da política de assistência com a de extensão que a universidade 

faz. Não há recursos para viabilizar o projeto materialmente, apenas bolsas para os 

estudantes. Pior do que isso, teoricamente deve-se destinar essas bolsas aos estudantes 

com maior pontuação no sistema da assistência social da universidade. Isso tem dois 

impactos: por um lado estudantes que precisam de auxílios do tipo permanência muitas 

vezes são obrigados a fazerem projetos de extensão (que em alguns casos são projetos 

puramente de apoio à pesquisa de um professor, desprovido de um sentido para o bolsista), 

tomando seu tempo de estudo inclusive. Por outro lado, não há nada que obrigue os 

professores a escolher os alunos que mais precisam, no fundo, cada decisão depende da 

indicação dos docentes. No nosso caso optamos por usar os recursos no projeto para que o 

projeto pudesse ocorrer, então alunos com necessidade de recursos não foram 

contemplados. A falta de recursos específicos para materiais já implodiu alguns projetos, 

como quando o grupo expandiu sua atuação para junto das aldeias Guaranis do pico do 

Jaraguá, e a necessidade de usar os recursos das bolsas para o projeto limita o perfil de 

quem pode participar no grupo muitas vezes. 

Pensando nos argumentos de Fraga (2007), podemos considerar que dentro do Núcleo de 

Agroecologia e Tecnologias Sociais foi consolidado um processo e uma cultura de 

pensamento C,T&S e de produção de TS que levam os estudantes não só a conseguirem 
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reprojetar as alternativas tecnológicas dadas como também a se preocuparem em  

incorporar os usuários dessa tecnologia, através de metodologias participativas e 

interativas. Mas essa capacidade ficou de certa forma ilhada dentro das fronteiras do grupo. 

Por mais que o grupo traga questões para o curso, o impacto ainda é pequeno. Uma 

hipótese que temos é que se práticas como essa se alastrarem entre os estudantes, a 

pressão sobre o curso pode acarretar em transformações profundas, mas que encontrarão 

grande resistência de boa parte dos professores, que têm interesses próprios de carreira 

acadêmica (moldada pelos métodos de avaliação da universidade) e também de carreira 

externa à universidade (muitas vezes grandes consultorias). Utilizando a perspectiva de 

Bordin e Bazzo (2017), entendemos que matérias que fizessem enxertos C,T&S seriam 

vitórias no atual estágio, pois poderiam ajudar nesse processo de acúmulo de forças para 

pressionar à transformação do curso, mas de longe seriam suficientes para conseguir 

transformar o paradigma hegemônico. Diferentemente desses autores, não achamos que a 

solução se daria num processo de formação contínua dos professores: eles são atores 

sociais com interesses próprios também. Claro que isso poderia ajudar muitos professores 

inexperientes com pensamento C,T&S a desenvolverem competências que se reverteriam 

em aulas mais próximas desse paradigma. Mas achamos que o fundamental aqui é uma 

disputa política acerca do sentido e da função da universidade, sendo impossível 

transformá-la por mecanismos internos. Os professores que chegam à universidade tem um 

perfil determinado, e a própria universidade estabelece políticas que levam à adoção ou 

priorização de certos paradigmas em detrimento de outros. Mesmo a pressão dos 

estudantes, além das limitações institucionais, tem uma limitação primeira: o perfil do 

estudante de engenharia que acessa o curso. Portanto, achamos que a construção de um 

outro paradigma só terá chance em um processo de enfrentamento muito mais amplo. 

  

6. Conclusão 

 

A atividade de extensão pode sim ser uma brecha que alimente com outras racionalidades e 

questões trazidas pela prática um outro paradigma científico-tecnológico, mais próximo da 

concepção de TS e subordinado ao controle e interesse social. No entanto, essa brecha 

sempre estará limitada pelas condições de contorno da instituição e dos atores que a 

constroem. Sem um projeto político maior que paute a construção de uma outra 

universidade, pensada a partir do povo e para o povo, que esteja dentro de um processo de 

organização popular para superação das desigualdades estruturais em que vivemos, 

tememos que os avanços trazidos pela extensão fiquem sempre ilhados. Isso reforça a 

importância de que os trabalhos extensionistas estejam inseridos em dinâmicas maiores 
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que eles próprios; não basta um projeto ser dialógico, interativo e perseguir um outro 

paradigma técnico-científico, pois para chegar nesse outro paradigma é necessário que 

esses trabalhos contribuam para um projeto político que o englobe. Em outras palavras, 

acreditamos que a única forma da extensão contribuir para sua finalidade mais nobre é 

estando junto de movimentos sociais que tenham como pauta outro paradigma técnico-

científico e a superação das estruturas de dominação social em que estamos inseridos. Nos 

parece ser esse o caso do Núcleo de Agroecologia e Tecnologias Sociais do Escritório 

Piloto, que embora consiga contribuir pouco para a transformação do próprio curso, ao atuar 

com o MST acaba fortalecendo um movimento que pauta a construção da agroecologia 

enquanto matriz tecnológica e a superação das estruturas de dominação capitalistas. Pode-

se dizer que, com todos os limites da atuação para dentro da universidade, pelo menos 

estamos inseridos num processo maior que engloba no horizonte uma outra universidade, 

outra relação com o saber, com a teoria e prática, com a produtividade, com a eficiência e 

com a própria humanidade. Por menos que o Agroeco-EP tenha transformado o curso, 

estando ilhado nesse ambiente, estamos conectados com um projeto e com muitos outros 

grupos e técnicos através do movimento. Achamos que todos os trabalhos que realmente 

queiram adotar o paradigma de TS devam buscar transcender a prática local e contribuir 

com essa dimensão política, para que a TS não seja um outro tipo de “fetiche da tecnologia” 

fechado em si mesmo e sem possibilidade de vir a se tornar o paradigma técnico-científico 

hegemônico.. 
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A experiência de implementação do escritório público de engenharia e arquitetura 

como iniciativa de extensão universitária 

Deisiane Lima dos Santos   1
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Resumo 

 

A proposta deste trabalho trata-se de um relato de experiência do processo de             

desenvolvimento e operacionalização do Escritório Público de Engenharia e Arquitetura          

(EPEA). Utilizou-se a metodologia da pesquisa-ação e levantamento bibliográfico,         

como resultado foi implementado o Bákó - EPEA através da iniciativa estudantil na             

Universidade Federal da Bahia. A partir dessa vivência autogestionada e horizontal, é            

possível compartilhar as percepções do projeto de extensão nas transformações da           

realidade de comunidades economicamente vulneráveis e de discentes envolvidos no          

projeto.  

Palavras- Chave: Arquitetura. Engenharia. Extensão Universitária. 

 

Abstract 

The proposal of this work is an account of experience of the process of development               

and operationalization of the Public Office of Engineering and Architecture. The           

methodology of action research and bibliographic survey is used, and as a result, the              

Bákó - EPEA was implemented through the student initiative on Universidade Federal            

da Bahia. From this self-managed and horizontal experience, it is possible to share the              

experience of extension project in the transformations of the reality of economically            

vulnerable communities and of students involved in the project. 

1 Graduanda em Engenharia de Produção pela Universidade Federal da Bahia. Membra do Escritório              
Público de Engenharia e Arquitetura -  Bákó. Email: deisiane.lima.s@gmail.com 
2 Graduanda em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia. Membra do Escritório Público de               
Engenharia e Arquitetura -  Bákó. Email: jadi.ventin@ufba.br 
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Introdução 

Conforme a tradição ocidental, o ensino superior visa atingir três objetivos, sendo eles:             

na perspectiva do conhecimento, na perspectiva decorrente de sua relação com a            

aprendizagem e na dimensão social, na perspectiva extensionista.  O primeiro refere-se           

a formação cientista; o segundo se refere a formação de profissionais mediante            

ensino/aprendizagem de habilidades e competências técnicas; e o terceiro trata-se da           

formação cidadã (SEVERINO, 2007). Cabe à Universidade, dentro das suas          

delimitações, proporcionar em equilíbrio a interconexão entre o tripé da educação           

superior, compreendendo e valorizando cada uma das instâncias como fundamentais          

para uma formação estudantil mais completa. Segundo Santos (2008), ao atribuir devida            

importância às atividades extensionistas, em termos de curriculum e carreiras docentes,           

a Universidade terá participação mais significativa na construção da coesão social, na            

defesa da diversidade cultural e da não degradação ambiental, bem como na luta contra              

a exclusão social. 

A partir da observação das perceptíveis deficiências em termos de atividades de            

extensão na Universidade, estudantes reuniram-se para discutir e propor qual o ideal de             

práticas extensionistas contemplariam os anseios das comunidades, do corpo discente e           

docente.  

Visando, sobretudo, projetos de impacto amplo, construído e implementado com a voz            

ativa de todas as pessoas envolvidas e vivências que sensibilizem as demandas sociais             

na formação profissional, foi criado o Bákó. O nome do escritório significa, em Iorubá             3

, “ajudar a construir/construir junto”.  

Metodologia 

3 O iorubá é a língua nativa do povo Iorubá. Falado, entre outros idiomas, na Nigéria, Benin, Togo e Serra                    
Leoa. Para saber mais sobre o Ioruba acesse o alaketu. Disponível em:            
<http://www.alaketu.com.br/ritos/dicionario_ioruba.htm> Acesso em setembro/2017. 
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Este estudo caracterizado como uma pesquisa-ação a qual inicia-se com um           

levantamento bibliográfico, de abordagem qualitativa, explicativa e de documentação e          

observação, possui como objetivo apresentar os resultados da iniciativa de extensão           

universitária desenvolvida por estudantes através do escritório que concretiza suas          

atividades nas comunidades em situação de vulnerabilidade. 

Segundo Barbier (2007) a pesquisa-ação é uma forma de pesquisa em que existe uma              

ação deliberada de transformação da realidade com um duplo objetivo: transformar a            

realidade e produzir conhecimentos relativos a essas transformações. A figura 1 mostra            

os objetivos e a atuação do escritório de forma simplificada. 
 

Figura 01: Fluxograma de atuação e objetivos do escritório 

   

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

É necessário ressaltar que a busca na bibliografia e as discussões ocorrem de forma              

paralela a atuação nas comunidades proporcionando assim um ambiente de melhoria           

contínua do alinhamento dos componentes com as dificuldades encontradas nos          

processos. 

Dentre os objetivos e resultados desejados encontra-se o de transformação da realidade            

que pode ser dividido em 3 tipos: 

● Transformação da realidade das comunidades em situação de vulnerabilidade; 
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● Transformação de futuros profissionais proporcionando uma formação mais        

ampla do papel esperado pela sociedade de suas profissões; 

● Transformação da relação entre academia/sociedade, no qual passa-se a perceber          

por ambas as partes correlação para solucionar conflitos, criar novas ideias,           

desenvolver tecnologias que realmente atendam as demandas das pessoas         

envolvidas.  

Para que assim, através destas experiências, possa construir conhecimentos e difundir as            

atuações que busquem fortalecer processos cooperativos e associativos.  

Referencial teórico 

Direito à cidade 

Percebe-se que o acesso à moradia e as relações das forças produtivas sempre estiveram              

intimamente ligados. No feudalismo, por exemplo, para sobreviver aos ataques bárbaros           

frutos da dissolução do império romano, as pessoas viam-se obrigadas a trocar sua             

capacidade produtiva pela chance de habitar um pedaço de terra que não lhes pertencia              

(ENGELS, 2008). Com os avanços das forças produtivas a partir da revolução            

industrial, a concentração da classe trabalhadora nos grandes pólos urbanos cresceu           

abruptamente. A infraestrutura urbana não mais supria a demanda da mão de obra             

proletária urbana enquanto os preços pagos pelo artesanato produzido no campo           

diminuíram cada vez mais(ENGELS, 2008). 

Na Inglaterra a expansão das criações de ovelha para produção de lã e a mecanização do                

processo industrial fez com que a necessidade do trabalho no campo fosse reduzida,             

provocando desemprego em massa e o consequente êxodo rural (ENGELS, 2008). 

Na Alemanha a classe proletária que permaneceu no campo teve papel fundamental para             

levar os avanços industriais. A luta do operariado neste país para permanecer em sua              

moradia fez com que esses vendessem sua mão de obra num regime semifeudal, onde a               

luta por moradia era tal, que o trabalho servia somente para subsistir e continuar a               

ocupar o solo que lhe pertencia. Essa luta forçou as pessoas camponesas a reduzir cada               

vez mais o preço dos seus produtos para concorrer com os produtos das indústrias.              

Dessa forma, este país, que não concorria com a desenvolvida indústria inglesa nem             
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com os produtos franceses de alto luxo, pôde finalmente, a partir dos baixos custos de               

sua mercadoria, entrar no mercado mundial (ENGELS, 2008). Fica evidente, então, que            

as relações entre as forças produtivas e o monopólio dos meios de produção pela              

burguesia é peça fundamental para a questão da moradia enquanto, dialeticamente, esta            

também é peça fundamental no aprofundamento das relações de trabalho. 

Um pouco mais à frente na história, surge a crise de 1848 na França. Devido a                

sucessivas más colheitas e condições de plantio, a oferta dos insumos alimentares            

diminui, e com isso, os preços aumentam abruptamente. Para suprir sua demanda            

interna, a França passa a importar grandes quantidades de bens alimentícios, diminuindo            

a reserva de metais preciosos do Banco da França e tornando a crise econômica uma               

crise financeira. O aumento da taxa de juros e a diminuição da oferta de crédito que                

sucederam os fatos supracitados, logo impactaram a indústria. Com isto, a taxa de             

desemprego aumentou e a fome afligiu o povo francês (ENGELS, 2008). 

Não obstante, os movimentos dos operários começam a se organizar por quase toda a              

Europa. Marx publica o Manifesto Comunista em 1848 e os insurgentes movimentos            

revolucionários colocam a ordem social vigente sob ameaça. Tais fatores são           

extremamente importantes para a política pouco depois aplicada pelo Império de           

Napoleão Bonaparte III e como as reformas urbanas de Paris, implementadas por            

Georges-Eugène Haussmann, estão intimamente ligadas à crise do capital. A partir da            

redistribuição do capital acumulado através de sua aplicação na reforma urbana           

parisiense, Haussmann cria uma nova dinâmica de absorção de mão de obra que,             

somada à supressão autoritária dos movimentos operários, apaziguou os ânimos e           

aspirações dos trabalhadores parisienses. Em suas obras, ampliou e criou avenidas           

largas e extensas no tecido urbano previamente ocupado, principalmente por moradias           

operárias.  

Alguns trabalhadores e trabalhadoras se viam expulsos do centro da cidade, num            

processo crescente de periferização, bairros inteiros foram transformados, com obras          

faraônicas construídas. Tudo isto financiados por títulos da dívida, o que em parte e              

durante algum tempo, contornou o problema da crise financeira francesa. Com o            

aumento da oferta de emprego, a população volta a consumir os bens de consumo e a                

Indústria Francesa volta a se fortalecer. Assim, temos mais evidente o papel da cidade              

de Paris pensada como instrumento de absorção do excedente do capital no império de              
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Napoleão. Uma cidade que, em sua grande reforma urbana, não foi pautada pelo             

interesse da classe trabalhadora, mas pela demanda pragmática e cíclica de se superar             

um cenário de crise do capital (ENGELS, 2008). 

Dessa forma, o sistema atual de gerenciamento das cidades reduz os benefícios da vida              

urbana às camadas mais economicamente privilegiadas da sociedade. Assim, fica          

perceptível a necessidade da luta pelo direito à cidade, descrito por Gihan Perera,             

co-fundador do Right to the City Alliance, como “o poder para a classe trabalhadora,              

para as pessoas de cor, para os imigrantes, os jovens e para todos os outros               

comprometidos com uma sociedade verdadeiramente democrática”.  

Vive-se numa época em que os ideais de direitos humanos tomaram o centro do palco.               

Gasta-se muita energia para promover sua importância para a construção de um mundo             

melhor. Mas, de modo geral, os conceitos em circulação não desafiam de maneira             

fundamental a lógica de mercado hegemônica nem os modelos dominantes de           

legalidade e de ação do Estado. Vive-se, afinal, num mundo em que os direitos da               

propriedade privada e a taxa de lucro superam todas as outras noções de direito.  

Economia Solidária 

A economia solidária é uma alternativa à exploração capitalista, em que os meios de              

produção são coletivizados e controlados pela mão-de-obra, gerando trabalho e renda           

para a população com base nos princípios da igualdade, autogestão e solidariedade            

(Plano Nacional de Economia Solidária 2015-2019, 2015, p. 3). A proposta da            

economia solidária é que as pessoas que trabalham controlem os meios de produção,             

autogestionem os seus empreendimentos de forma democrática e que sobre o produto            

final deixe de existir a exploração da mais valia. 

Nascimento (2004) traz como indissociável os conceitos de economia solidária e           

autogestão. A autogestão é definida pelo autor como sendo: “Um ideal de democracia             

econômica e gestão coletiva que caracteriza um novo modo de produção”. Nesse            

processo, todos que trabalham têm direito à voz e voto no processo decisório do              

empreendimento solidário, motivando as pessoas associadas, sendo uma importante         

fonte de competitividade reconhecida no capitalismo contemporâneo.  

Dentro da perspectiva da economia solidária existem diversas atividades econômicas          

realizadas por organizações como: cooperativas, associações, empresas recuperadas pela         
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antiga mão-de-obra em regime de autogestão, grupos solidários informais, redes de           

cooperação em cadeias produtivas, bancos comunitários de desenvolvimento, fundos         

rotativos, dentre outras possibilidades.  

As cooperativas fundamentam-se em valores de ação coletiva, confiança,         

responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. De acordo com a          

definição proposta pela Aliança Cooperativa Internacional (ACI), cooperativa é uma          

associação de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e           

necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma empresa de            

propriedade comum e democraticamente gerida. 

Em julho de 2012 foi sancionada no Brasil a lei nº 12.690 que trata da organização e                 

funcionamento das Cooperativas de Trabalho, o que garantiu direitos trabalhistas às           

pessoas participantes, criou o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de           

Trabalho (PRONACOOP) e fixou mecanismos para coibir a criação e, funcionamento           

das chamadas, coopergatos ou cooperfraudes (PEREIRA, SILVA, 2012, p. 65). Essas           

cooperfraudes ocorriam principalmente pelo fato de que as cooperativas eram          

consideradas associações de mãos de obra autônomas e com isso não tinham nenhuma             

responsabilidade sobre os direitos sociais das pessoas associadas, nisso algumas          

empresas demitiam os funcionários e funcionárias, se transformavam em         

pseudocooperativas e passavam a pagar somente os salários, reduzindo sua folha de            

pagamentos, negando-lhe seus direitos sociais, sendo apenas uma forma de ganhar mais            

dinheiro, precarizando ainda mais o trabalho. Nesse sentido a lei nº 12.690 buscou             

reforçar o juridicamente o embasamento da economia solidária dentro das cooperativas           

de trabalho. 

O associativismo na economia solidária possibilita que o proletariado e pessoas           

pequenas proprietárias com uma forma eficiente de participação no mercado em           

condições de oferecerem concorrência, através da cooperação formal entre pessoas          

associadas para que a produção e comercialização de bens e serviços possam ser mais              

rentáveis. Assim o objetivo é construir uma estrutura coletiva das quais todas as pessoas              

se beneficiem, ao transformar a participação individual e familiar em participação           

grupal e comunitária, seguindo as práticas da economia solidária (Associativismo          

Rural, 2015).  
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A principal diferença entre associações e cooperativas no Brasil é o número mínimo de              

membros e membras para constituição e comercialização, sendo duas pessoas para           

associações e sete para cooperativas.  

As empresas recuperadas por pessoas trabalhadoras em regime de autogestão são           

empresas que seguiam o regime hierárquico e que foram a falência. Para não perder              

seus empregos, os funcionários e funcionárias assumem a empresa e passam a aplicar os              

conceitos da economia solidária, conseguindo salvar a empresa e manter seus empregos            

(como visto no livro de Paul Singer: “Sem Patrão: Fábricas e empresas recuperadas             

pelos seus trabalhadores”). 

Com o objetivo de fortalecer o movimento de economia solidária são criadas redes             

solidárias, que oferecem apoio logístico e de cooperação econômica para auxiliar na            

articulação de empreendimentos econômicos solidários. O papel das redes é conectar os            

vários elos da cadeia produtiva ou reunir integrantes de um mesmo segmento. Com esse              

suporte, cooperativas e associações se interligam e as redes se estendem por vários             

estados, como é o caso da Justa Trama que atua do nordeste até o sul do Brasil (Rede                  

solidárias conectam elos da cadeia produtiva, 2012). 

Desta forma, a economia solidária busca uma distribuição de riquezas de forma mais             

justa e democrática, partindo de um conjunto de empreendimentos produtivos de           

iniciativa coletiva, que proporcionam o desenvolvimento local tanto economicamente,         

como culturalmente e politicamente.  

Resultados 

No Brasil, A Lei Federal nº 11.888 de 24 de dezembro de 2008 propõe assegurar às                

famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para projeto e construção             

de habitação, com o intuito de garantir a moradia para milhões de famílias em situação               

de vulnerabilidade socioeconômica, de fazer-se adequar aos parâmetros legais as          

moradias populares e de evitar-se os danos e mortes causados por chuvas e habitações              

inadequadas.  

Visando o cumprimento da lei supracitada, foram criados alguns escritórios públicos de            

engenharia pelo país. Entretanto, na maioria das vezes, pelo caráter tecnicista da            

engenharia e arquitetura na sociedade contemporânea, a atuação de tais escritórios           

resume-se apenas a parcerias entre grandes construtoras e órgãos públicos. Ao analisar o             
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histórico, identificam-se ações pontuais e de impacto social prático reduzido. Portanto,           

questiona-se até que ponto esse tipo de atuação assegura o direito à moradia de forma               

ampla. 

Fruto da participação dos encontros e das discussões, buscando estabelecer conexões           

entre universidade, movimentos sociais, poder público e o papel da engenharia nos            

ambientes ao qual essa profissão está inserida, no dia 11 de março de 2015, foi criado e                 

implementado o Escritório Público de Engenharia e Arquitetura - o Bákó, através da             

iniciativa de estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

O Bákó surge nesse contexto com o propósito de trazer um escritório que seja referência               

em sua atuação e sobretudo aproximar as atividades de extensão a comunidade            

estudantil. O Escritório Público de Engenharia e Arquitetura da Universidade Federal da            

Bahia, é autônomo, autogestionário, multidisciplinar e organizado de maneira horizontal          

formado majoritariamente por alunas e alunos dos cursos de Engenharia e Arquitetura e             

Urbanismo da UFBA, buscando debater os valores e responsabilidades que serão           

levados para a vida pessoal e profissional. Além de fomentar esse debate na             

Universidade, o foco do Bákó é a execução de projetos em comunidades seguindo dois              

eixos principais: Direito à cidade e à moradia e o Núcleo de Apoio Tecnológico ao               

Trabalhador e à Economia Solidária (NATTES).  

O eixo do Direito à cidade e à moradia funciona em paralelo com um espaço               

permanente de debate, com a participação dos movimentos sociais de moradia e            

mobilidade urbana, com intuito de realizar o enfrentamento ideológico às condições           

materiais e às práticas que fortalecem a ocupação desigual e a negação do direito à               

cidade de Salvador e regiões circunvizinhas. Atua na criação de estudos científicos            

aplicando e/ou desenvolvendo tecnologias alternativas com propostas e modelos de          

mobilidade urbana, ocupação e uso do solo, planos diretores de urbanização pautando a             

desmercantilização dos bens e serviços essenciais à moradia e ao direito pleno de uso da               

cidade.  

O Núcleo de Apoio Tecnológico ao Trabalhador e à Economia Solidária, por sua vez,              

possui como principal função, a geração de trabalho e renda através de apoio para a               

formação, institucionalização e fortalecimento de empreendimentos tecnológicos       

autogestionados por comunidades ou grupos de maneira coletiva, associativa ou          
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cooperativa. Sendo o público-alvo, pessoas em situação de vulnerabilidade econômica          

ou social.  

Desse modo, esse núcleo se propõe a ser uma incubadora de empreendimentos que             

pautem um desenvolvimento sustentável, local, através da coletivização dos meios de           

produção, da descentralização da oferta de trabalho e geração de renda dos grandes             

pólos tecnológicos e urbanos, além de propor um modelo de desenvolvimento           

antagônico ao de exploração e acumulação de capital, garantindo às pessoas todo e             

qualquer valor transmitido ao produto final do seu trabalho. Para isto, é avaliada a              

viabilidade econômica do produto, estudos científicos do material e/ou da          

matéria-prima, capacitação dos membros do programa e as pessoas trabalhadoras parte           

da comunidade, avaliação do maquinário e do processo produtivo, ficha técnica do            

produto, bem como a implementação de programas de gestão da qualidade, logística e             

segurança do trabalho de acordo com as normas e com as especificidades do local. 

Os beneficiados diretamente pela implementação dos dois eixos de atuação serão os            

empreendimentos autogestionados, projetos sociais de impacto amplo e pessoas em          

situação de vulnerabilidade econômica ou social, destacando os grupos indígenas e           

quilombolas, pessoas sem teto ou sem propriedade do terreno que habitam, indivíduos            

moradores dos campos e demais grupos em situação semelhante, enfatizando os recortes            

de raça, gênero, ou demais fatores que interfiram no acesso a bens e serviços essenciais               

à vida na cidade e no campo. 

Dessa maneira, realizam-se parcerias com organizações e instituições que dialoguem          

com os eixos de atuação anteriormente expostos. No entanto, o Escritório Público de             

Engenharia e Arquitetura não trabalha em projetos nos quais trabalhadoras e           

trabalhadores e comunidade não sejam os verdadeiros beneficiados. Ou seja, não são            

contemplados projetos que atuem para fortalecer o sistema especulativo financeiro e           

imobiliário ou que expropriam parte da força produtiva trabalhadora através da mais            

valia. 

 

Nome e identidade visual 

 

O nome Bákó significa ajudar a construir/construir junto em Iorubá. A logo, conforme             

pode ser observado na figura 02, representa em seu hexágono uma colméia de abelhas,              
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dando realce ao trabalho coletivo, ao mesmo tempo representa uma residência e sua             

base.  
Figura 02: Logo do Bákó 

 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2017. 

Missão 

Atuar de forma horizontal como agente transformador na sociedade, fornecendo apoio           

técnico vinculado aos aspectos sociopolíticos da engenharia e arquitetura. Ser apoio e            

referência para empreendimentos atrelados à autogestão e economia solidária.         

Proporcionar os meios para a desmercantilização dos bens e serviços essenciais à            

moradia e ao direito pleno de uso da cidade de acordo com os princípios de dignidade,                

cooperação e integridade. 

 

Organização interna 

O Bákó compõe-se de: Assembléia Geral, Reunião Geral, Coordenadorias e Núcleos            

Operacionais. 

A Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação da entidade, acontece          

semestralmente (no mínimo). Possui como competências: Aprovar planejamento        

estratégico; Aprovar ingresso de novos membros; eleger o Conselho Fiscal; analisar e            

aprovar as contas do Bákó; julgar os recursos interpostos por seus membros contra             

decisões da Reunião Geral que lhes sejam prejudiciais; alterar o Estatuto da entidade;             

alterar o Programa da entidade. As decisões que não forem consenso do grupo serão              

tomadas mediante votação, por maioria simples.  

 

A Reunião Geral ocorre ordinariamente a cada 15 dias. Competências: Aprovar           

convênios com outras entidades, sempre objetivando uma melhor atuação do Bákó em            

função de suas metas; aprovar as formas de obtenção de recursos para viabilização das              
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atividades planejadas; julgar recurso interposto por associado contra decisão da reunião           

específica de seu núcleo que lhe seja prejudicial; analisar e aprovar orçamento do Bákó;              

julgar recurso interposto por qualquer associado contra decisão feita pelos Núcleos que            

contrarie disposição deste Estatuto; deliberar e decidir sobre assuntos de interesse           

comum dos núcleos, ressalvadas as competências da Assembleia Geral; aprovar a           

criação de novos núcleos; acompanhamento da execução do Planejamento Estratégico          

da Entidade; suspender as atividades de um núcleo; desligar um associado; 

As coordenadorias são grupos de trabalho de caráter permanente, formados por           

membros do Bákó, que objetivam possibilitar e otimizar as atividades internas e            

externas vinculadas ao escritório. Cada coordenadoria possui um coordenador geral cuja           

as funções são: Organizar e acompanhar as atividades da coordenadoria; Convocar as            

reuniões da coordenadoria que pertence; Controlar frequência dos membros; Organizar          

sua documentação. 

O coordenador não possui autoridade nem primazia sobre os demais membros da            

coordenadoria ou da entidade e deve ser eleito em reunião da respectiva coordenadoria             

através de uma eleição entre os seus membros. Cada coordenador terá 6 meses de gestão               

com recondução ilimitada sob avaliação da respectiva coordenadoria. As         

coordenadorias que compõem o Bákó são: Comunicação; Administração e Finanças;          

Gerenciamento; Articulação; Desenvolvimento; Eventos. 

Compete à Coordenadoria de Comunicação: Promover a divulgação do Bákó e suas            

atividades; Atualização periódica e manutenção dos veículos de comunicação; Abrir e           

responder diariamente o e-mail do Bákó e repassar os assuntos de maior interesse;             

Elaborar e executar uma política de comunicação externa que favoreçam a divulgação            

da forma de atuar da entidade enquanto projeto de extensão, ampliando a comunicação             

com outros setores da sociedade que partilhe dos mesmos objetivos do Bákó. 

Compete à Coordenadoria de Administração e Finanças: Administrar idoneamente os          

recursos financeiros e destiná-los apenas às atividades vinculadas ao Bákó; Reportar os            

fluxos de caixa e prestação de contas; Fazer o orçamento dos gastos previstos para as               

atividades e repassar a Reunião Geral dentro dos prazos; Realizar a prospecção de             

editais e outras fontes de financiamento para o Bákó e os projetos; Responsabilizar-se             
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pelos bens do Bákó; Apresentar gastos emergenciais com valores consideráveis aos           

membros para a avaliação e aprovação dos mesmos. 

Compete à Coordenadoria de Gerenciamento: Organização e convocação da Reunião          

Geral e Assembleia, dentro das regras estabelecidas; Gerenciamento e reserva da sala            

necessária para reunião; Gerenciar e cobrar a realização das atividades definidas para os             

membros e núcleos na Reunião Geral; Formular e executar uma política de            

comunicação interna que facilita a interlocução entre os núcleos e as coordenadorias;            

Controlar o fluxo de pessoas a fim de avaliar a necessidade de novos membros;              

Estruturar e realizar o processo de entrada de novos membros; Realizar alterações da             

redação do estatuto realizadas sob Assembleia Geral; Fazer as atas das reuniões gerais e              

arquivá-las; Manter a organização dos arquivos e realizar o backup destes; Contabilizar            

as ausências não justificadas ou com justificativas não aceitas na Reunião Geral. 

Compete à Coordenadoria de Articulação: Organizar o apoio político para o Bákó;            

Buscar parcerias com entidades e organizações que tenham temas relacionados a linha            

de trabalho do Bákó; Zelar e fiscalizar o cumprimento do Programa do Bákó; Pesquisar              

possibilidades de novos projetos. 

Compete à Coordenadoria de Desenvolvimento: Organizar e propor as reuniões internas           

de formação política e social para os membros do Bákó; Organizar conjuntamente aos             

núcleos operacionais as reuniões internas de capacitação técnica dos membros do Bákó;            

Levantar demanda e organizar cursos para as comunidades em que o Bákó esteja             

trabalhando,  em conjunto com os núcleos operacionais. 

 

Compete à Coordenadoria de Eventos: Realizar o Dia do Bákó; Elaborar e executar             

eventos externos e internos que favoreçam a divulgação da forma de atuar da entidade,              

ampliando a comunicação com outros setores da sociedade que partilhe dos mesmos            

objetivos do Bákó; Promover eventos de integração dos membros do Bákó. 

 

Os Núcleos Operacionais são grupos de trabalho, de caráter provisório, responsáveis por            

elaborar e desenvolver os projetos designados ao Bákó. Os projetos realizados devem            

estar de acordo com o Programa da entidade. Cada núcleo possui um coordenador geral              

que é eleito e tem as mesmas atribuições do que um coordenador em sua coordenadoria; 
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Dentre concluídos e ainda em realização, através de parcerias interinstitucionais e com            

professores da Universidade, o escritório participou de 5 (cinco) projetos para           

comunidades de baixa renda em 3 (três) localidades diferentes na Bahia (Ilha de Maré,              

Moreré e Ituberá), compartilhando o conhecimento tecnológico desenvolvido na         

universidade em consonância com os saberes populares adquiridos junto a comunidade.           

Os 5 projetos foram: desenvolvimento de placas acústicas (Ilha de Maré),           

desenvolvimento de cubos acústicos (Moreré), projeto arquitetônico de residência piloto          

de taipa de mão (Moreré), projeto arquitetônico de minifábrica de polpas de frutas e              

fitoterápicos (Ituberá), construção de cozinha industrial (Ilha de Maré). Nos seus dois            

anos de funcionamento houveram mais de 100 (cem) pessoas inscritas nos processos            

seletivos e já passaram cerca de 50 (cinquenta) alunos da graduação no quadro de              

membros do escritório, além de 5 (cinco) bolsas de iniciação científica concedidas a             

membros para realização de pesquisa em projetos.  

Conclusão 

Pode-se concluir que a experiência acadêmica de extensão universitária realizada com a            

implementação de um escritório público de engenharia e arquitetura autogestionável          

além da transformação direta das comunidades em situação de vulnerabilidade,          

proporcionou meios para a desmercantilização dos bens e serviços essenciais à moradia            

e ao direito pleno de uso da cidade de acordo com os princípios de dignidade,               

cooperação e integridade. Tornando-se assim referência para empreendimentos        

atrelados à autogestão e economia solidária e tornando-se ponto de apoio para o             

surgimento de novos escritórios. 

Além de proporcionar uma vivência prática e multidisciplinar encarando problemas          

reais da sociedade por futuros profissionais, propõe-se que esse tipo de debate seja             

intensificado nas universidades, iniciativas como essa se multipliquem e que o Bákó se             

fortaleça através de novos projetos com as comunidades. 
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Este texto trata-se de um relato de experiência das atividades desenvolvidas pelo Grupo

Temático (GT) Educação Popular e Metodologias Participativas. Grupo que iniciou seus trabalhos

em 2017 no contexto de ações da Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp Assis – Incop

Unesp Assis.  O GT tem como objetivo  geral  construir  um espaço de  formação de  Educação

Popular  para  estudantes,  técnicos,  docentes  e  outros  interessados.  Além disso,  o  GT também

pretende  fomentar  a  práxis  de  incubação  de  coletivos  populares,  bem  como  a  produção  e

socialização de conhecimentos em espaços populares, acadêmicos e de gestão pública.  

Para isso utilizaremos a metodologia da cartografia, método que não se apresenta pronto,

embora seja possível encontrar pistas para praticá-la. Trata-se de uma abordagem geográfica e

transversal,  em  oposição  às  abordagens  históricas  e  longitudinais,  engendrando  assim,  sua

pertinência  para  acompanhar  a  processualidade dos  processos  que “ocorrem a partir  de uma

configuração de elementos forças ou linhas que atuam simultaneamente” (p.77). Configura-se

como transversal porque desestabiliza os eixos cartesianos (vertical e horizontal) onde as formas

apresentam-se  previamente  categorizadas.  Desta  maneira,  o  método  vai  se  constituindo  no

acompanhamento dos processos de subjetivação e configuração de territórios.

Em  contraponto  a  metodologia  que  se  impõe  como  palavra  de  ordem,  definida

previamente,  a cartografia  constitui-se como um método processual,  “criado em sintonia com

domínio igualmente processual que ele abarca” (p.77). Sendo assim, o método cartográfico não

fornece  um modelo  de  investigação.  Ele  se  faz  através  de  pistas  e  estratégias.  Para  Eduardo

Passos,  Virgínia  Kastrup  e  Liliana  da  Escóssia  (2009),  a  cartografia  propõe  uma  reversão

metodológica: se buscarmos na etimologia, o sentido tradicional de metodologia é  méta-hódos,

isto é, a pesquisa é definida como um caminho (hódos) predeterminado pelas metas já existentes;

já para a cartografia o percurso é  hódos-méta, o método configura-se como experimentação do

pensamento,  um  método  para  ser  aplicado,  para  ser  assumido  como  atitude,  para  ser

experimentado. Ressaltam que no processo cartográfico,

não se abre mão do rigor, mas esse é ressignificado. O rigor do caminho, sua precisão,

está mais próximo dos movimentos da vida ou da normatividade do vivo (...) A precisão
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não é tomada como exatidão, mas como compromisso e interesse, como implicação na

realidade, como intervenção. (p.11)

O método da cartografia não opõe teoria e prática, pesquisa e intervenção, produção de 

conhecimento e produção de realidade. Desta forma, ocorre sempre pelo compartilhamento de 

um território existencial que sujeito e objeto da pesquisa se relacionam e se determinam 

mutuamente (ALVAREZ, PASSOS, 2009). 

No coletivo em que vivemos, praticamente todas as situações nos convidam a tomar o

mundo  como  dado  e  o  eu  como  centro  natural  de  perspectiva.  Pensamos  não  ser

responsáveis  pelo  que  acontece  nesse  mundo  indiferente  a  nós,  porém  há

interdependência  entre  mim  e  o  mundo.  Somos  corresponsáveis  por  tudo  que

experimentamos, por nosso modo de existência, assim como pelo mundo que surge aos

nossos olhos. Se surgimos das experiências é muito menos para nos entronizar no eu, e

muito mais para vivermos nossa existência  como um processo de cuidado de si e do

mundo. (p.128)

Como processo, o cartógrafo acompanha essa experiência do si e do mundo na própria

experiência. Tania Galli Fonseca (2004), diz que, o ato de cartografar pode vir a promover, em um

só movimento, invenção tanto de um mundo quanto de um sujeito, ou ainda, de vários mundos e

vários sujeitos. Tal tarefa incidiria nos próprios modos de produzir o controle da vida, “leva-nos a

acolher esta complexa tarefa, como um viajar por dentro, visualizar o avesso, como um mapear

das intensidades e dos afetos que constituem nossos estados e que ocupam nossos corpos a cada

momento”p.  29  O  que  se  quer  ao  cartografar,  é  criar  ponte,  espaço  intervalar,  que  possa

potencializar nossos modos de afecção das experiências:  “dar passagem, suscitar o ímpeto do

fora e deixar se atravessar pelos corpos permitindo que, nessa andança, todos possam inventar a

faísca da reinvenção.” P.32 

De  início,  interessa-nos,  neste  texto,  dar  visibilidade  ao  processos  que  configuram  o

panorama histórico a fim de descrever o contexto nacional e regional influenciadores diretos das

ações que relataremos. Durante as décadas de 1980-1990, para além da abertura política pela qual

o Brasil passou, de maneira esparsa na primeira década, por intensas transformações produtivas e

econômicas que incidiram fortemente sobre a sociedade brasileira. Essas mudanças atingiram a

indústria nacional, principalmente pela abertura do mercado interno às importações, acarretando

no fechamento  de  várias  empresas  e  consequentemente  desemprego  em massa.  No  início  da

década de 1990, assessorados pelos sindicatos operários, trabalhadores conseguem se apossar da

massa  falida  das  empresas  em  que  trabalhavam.  Esse  processo  promove  o  surgimento  de

cooperativas de produção que passam a operar essas empresas de forma autogestionária. Três anos

mais tarde, essas empresas compõem uma articulação política por meio da criação da Associação
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Nacional de Trabalhadores em Empresas Autogestionárias de Participação Acionária (ANTEAG).

Esse movimento recupera várias empresas que estavam à beira do fechamento “salvando” vários

postos de trabalho. De outro lado temos o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

empenhado  em  assentar  trabalhadores  rurais  em  terras  consideradas  latifúndios  improdutivos

expropriando-os. Em consequência disso, o MST articulou trabalhadores do campo e das cidades

na luta contra a exclusão improdutiva conseguindo que o governo assentasse centenas de milhares

de trabalhadores no período de 15 anos. Assim, da mesma forma que os trabalhadores das fabricas

recuperadas,  os  trabalhadores  rurais  se  organizam  em  cooperativas  de  diversas  modalidades.

Paralelo a esses movimentos, ocorreu uma grande mobilização de milhares de pessoas pela Ação

da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida1. Dentre as iniciativas sociais que surgiram

por meio dessa Ação tivemos em meados da década de 1990 um movimento dentro de algumas

universidades que criou as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP). “(...) se

dedicam à organização da população mais pobre em cooperativas de produção e de trabalho (...)”

(SINGER,  SOUZA,  2000,  pg.  25).  As  ITCPs  foram  constituídas  com  o  intuito  de  ser

estabelecimentos dedicados a basicamente dar apoio administrativo, jurídico-legal e ideológico na

formação política, entre outros, para empreendimentos populares. Ainda na década de 1990 foram

criadas cerca de 14 incubadoras universitárias espalhadas por todo território nacional (SINGER,

SOUZA, 2000). Atualmente temos 85 incubadoras que estão organizadas em duas redes, a Rede

Universirária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (Rede de ITCPs) 41 e a

Unitrabalho com 44 incubadoras. Destacam que o movimento pela Economia Solidária gerou um

numero grande de entidades apoiadoras desta nova perspectiva. Uma articulação da grande central

sindical CUT com a Unitrabalho e o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos, Sociais e

Econômicos (DIEESE) originou-se a  Agência de Desenvolvimento Solidário2 (ADS).  Esta  foi

criada com o intuito de mobilizar sindicatos em apoio à Economia Solidária e, em consequência

disso, formar uma rede nacional de crédito solidário composta por  cooperativas locais de crédito.

Os autores mencionam que existiram outras inúmeras entidades que deram apoio às iniciativas

solidarias:Cáritas3, órgão do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); a Federação de

Órgãos para Assistência Social e Educacional Fase no Rio de Janeiro4; prefeituras de Porto Alegre,

1Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida é uma 
organização não-governamental do Brasil. Foi fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a partir do Movimento pela Ética 
na Política. 
2Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) foi criada em 1999 pela CUT juntamente com a Unitrabalho, DIEESE, FASE e outras 
organizações. Constitui uma nova fase para os trabalhadores, a busca de novos referenciais de geração de trabalho e renda e de 
alternativas de desenvolvimento. 
3 A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança 
alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário.
4Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional – foi fundada em 1961. É uma organização não governamental, sem 
fins lucrativos, que atua hoje em seis estados brasileiros e tem sua sede nacional no Rio de Janeiro (FASE)
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de Blumenau e de Santo André; o programa de auto-emprego da Secretaria do Trabalho de São

Paulo; o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o qual formou a UNISOL Cooperativas. Na época

em que o estudo de Paul Singer e André Ricardo de Souza (2000) foi realizado não se tinha

disponível dados sobre a quantidade e o crescimento de cooperativas e associações de trabalho

autogestionárias.  Porém,  eles  já  estimavam  que  esses  empreendimentos  já  estavam  se

multiplicando, fenômeno atribuído ao crescente desemprego e a precarização do trabalho que já

excluíam milhões de pessoas do mercado formal de trabalho na época. Mas, é preciso considerar

que  grande  parte  desse  contitingente  de  desempregados  era  constituido  majoritáriamente  por

jovens de baixa escolaridade e pessoas acima de 40 anos. Essas pessoas passaram, então, a vender

bens  e  serviços  num  mercado  informal,  mas  sem  o  conhecimento  da  possibilidade  de  que

poderiam se associar e trabalhar coletivamente. Devido a isso, a existência dos órgãos citados

acima foi indispensável para a orientação e formação desses trabalhadores no sentido de uma

coletivização do trabalho.(SINGER, SOUZA, 2000).  Então,  é nesse contexto que se origina a

proposta das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares.

Com atividades que se iniciaram em 2001 junto do desenvolvimento de um coletivo de

catadores de materiais recicláveis, a Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp originou-se

enquanto um grupo de estágio da grade curricular do curso de graduação em Psicologia da Unesp

FCL – Campus de Assis, configurando-se como um projeto de extensão. E assim, desenvolveu-se

internamente  na  Universidade  pública,  inclusive  contribuindo  com a  reforma do currículo  do

curso de graduação em Psicologia.

 Tendo como eixo a Economia Solidária, uma alternativa que propõe inversão da relação

do  trabalhador  com  a  atividade  produtiva,  o  coletivo  da  incubadora,  ativamente  envolvido,

disseminou nas disciplinas  e  núcleos  de estágios curriculares novos paradigmas a  respeito  da

centralidade do trabalho na vida e na condição humana, nos modos de produção e no mundo do

trabalho em relação ao  modelo  capitalista.  Possibilitando assim,  a  superação “o lugar  de  um

sujeito que vende sua força de trabalho para tornar-se aquele que detém os meios de produção,

pensa  e  organiza  as  atividades  que  vai  executar  e,  igualmente,  é  o  dono  dos  resultados  das

atividades que realiza”. (CARVALHO, LADEIA, 2016, p.20)

Por essa característica o desenvolvimento das atividades foram norteadas pela psicologia

social e sociologia.  Destacam-se como objetivos da incubadora no que diz respeito aos aspectos

acadêmicos:

(...)  integrar  teoria,  prática  e  reflexão;  socializar  e  confrontar  conhecimentos

sistematizados com a realidade concreta; exercitar e estimular a capacidade criativa do

aluno para resolver problemas da realidade brasileira; forjar uma formação comprometida
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com a mudança da realidade socioeconômica, desigual e injusta da sociedade brasileira.

(CARVALHO; LADEIA; FELÍCIO, 2012, p. 24)

Temos  enquanto  objetivos  econômicos  da  incubadora  a  colaboração  para  produção  de

mudanças na base material/produtiva ou subjetiva:

(...)  apoiar  a  organização  de  grupos  populares  voltados  para  a  geração  de

trabalho e renda; produzir e/ou socializar conhecimentos sobre/com/para esses grupos,

proporcionando  o  desenvolvimento  da  atividade  produtiva  e  autogestão  dos

empreendimentos;  estimular  e  apoiar  a  articulação  dos  grupos,  em  seu  campo  de

atividade, visando a formação de redes a agregação de valor através do avanço na cadeia

produtiva e uma posição mais favorável no mercado; apoiar na elaboração de contratos,

convênios e na capacitação de recursos públicos e privados para melhorar sua estrutura

produtiva e sua renda. (CARVALHO; LADEIA; FELÍCIO, 2012, p. 24)

No que diz respeito ao âmbito sociopolítico, os objetivos da incubadora se relacionam aos

aspectos da superestrutura:

(...) buscar na atuação direta com os grupos, construir uma consciência crítica da

realidade; construir com os grupos noções de democracia, solidariedade e autonomia da

gestão; colaborar para a formação de cidadãos e lideranças comprometidos com ações

coletivas  e  estimular  sua  participação  nos  espaços  de  controle  social  das  políticas

públicas e nos movimentos sociais que defendem suas causas e interesses; estimular e

apoiar a criação ou acesso a políticas públicas que beneficiem diretamente os grupos,

para inclusão social e econômica. (CARVALHO; LADEIA; FELÍCIO, 2012, p. 24)

Atualmente,  a  Incubadora  desenvolve  atividades  junto  a  associações  e  cooperativas  de

catadores de materiais recicláveis, coletivos na saúde mental, agricultores familiares e Redes*.

Trabalhando com metodologias dialéticas e participativas, a Incop Unesp Assis tem uma proposta

metodológica de acompanhamento do cotidiano que exige muitas horas de atividades de campo.

Isso compreende em participar de reuniões gerais e colegiadas dos empreendimentos, reuniões

com gestores públicos e suas equipes, oficinas de formação/capacitação entre outras. 

No ano de 2011 essas práticas foram foco de debate. Membros da equipe trouxeram a

questão de que a dedicação quase exclusiva pelas demandas do campo comprometia as demais

atividades acadêmicas do grupo. Naquele momento, ao reconhecer essa questão e considerá-la

importante, o coletivo decidiu iniciar um processo de revisão metodológica. Foi diagnosticado,

então,  um  desequilíbrio  entre  ações  de  campo  que  suplantavam  em  tempo  de  dedicação  as

atividades  de  estudos  teóricos  e  de  elaboração  de  plano  de  ações.  A  equipe  da

Incubadora,enquanto  coletivo,  tinha  como  foco  estudar  as  questões  teóricas  que  envolvem

diretamente  a  metodologia  de  incubação  de  grupos  populares,  bem  como,  ferramentas  de

formação e fortalecimento coletivo, entre outros. Porém, foi considerado necessário o estudo de
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temas mais específicos que eram evocados pelo campo. Por isso, foi pensado uma nova forma do

coletivo se apropriar de ferramentas e métodos de se pensar e refletir sobre a realidade. A nova

proposta  consistiu  na  constituição  de  três  grupos  temáticos  (GT)  específicos.  Cada  um seria

composto por um número menor de membros da Incubadora que iriam estudar, refletir e atuar de

uma  forma  mais  específica.  Ou  seja,  os  estudos  que  a  Incubadora  faz  sobre  as  bases

metodológicas continuariam no coletivo geral, mas cada um dos grupos temáticos aprofundariam

os conhecimentos e experiências sobre os temas escolhidos. Não se trata de focar o trabalho em

temas específicos, a proposta é analisar as demandas cotidianas do campo e levantar quais eixos

temáticos seriam pertinentes de serem trabalhados em cada GT. Feito isso, os GTs utilizaram esses

saberes produzidos para dois tipos de ação com a Incubadora em geral: a primeira seria levar os

conteúdos pertinentes para espaços de formação com os demais membros e, também, desenvolver

ferramentas e ações específicas a serem utilizadas pelas ações de campo com os empreendimentos

incubados.  Para  tanto,  a  Incop  Unesp  Assis  acessou  o  edital  nº89/2013,  parceria

MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq,  do   PRONINC  (Programa  Nacional  de  Incubadoras  e

Parques  Tecnológicos)  com  o  Projeto  “Sistematização  de  uma  Metodologia  de  Incubação

Fortalecedora do Desenvolvimento e da Autonomia de Grupos Populares”. A proposta do Projeto

compreendeu,  dentre  outros  objetivos,  constituir  três  GTs  com  as  seguintes  temáticas:

Metodologias  Participativas  e  Educação  Popular;  Economia  Solidária  e  Articulação  Política;

Modos de Produção, substituindo os três GTs que relatamos anteriormente. Nesse momento, os

grupos seriam promovidos e articulados por bolsistas CNPq e ficariam abertos para a participação

dos demais membros da Incubadora que se interessassem pelos temas. Os GTs seriam, então,

espaços adicionais de estudo e reflexão que potencialmente instrumentalizariam a equipe para

suas ações de incubação. O cerne da questão era trazer a práxis para o cotidiano de trabalho,

estudar sistematicamente temas que possibilitariam um movimento constante e cíclico de estudo,

reflexão  e  ação.  O  Projeto  possibilitou  essa  experimentação,  entretanto,  sem  as  equipes  de

bolsistas, que atuaram por apenas 3 anos, os GTs não conseguiram ter um “corpo”, uma equipe

dedicada a  manutenção de seus  objetivos.  Atualmente,  com o Projeto encerrado,  a  equipe da

Incubadora  foi  reduzida,  composta  pelos  professores  coordenadores,  estagiários  do  curso  de

Psicologia, extensionistas e alguns voluntários, a Incop Unesp Assis está tentando novamente uma

busca por efetivar uma práxis. Neste momento, é importante ressaltar que a Equipe da Incubadora

não  tem  uma  equipe  permanente,  muito  pelo  contrário,  trata-se  de  um  coletivo  com  uma

rotatividade anual de membros que entram e saem devido a característica de ser um espaço de

formação universitária. Na falta de novos projetos, os estagiários  permanecem no máximo por

dois anos, tempo de duração do estágio profissionalizante de psicologia. Por isso, estamos levando
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em conta essa característica enquanto fato importante. Pensamos que uma estratégia é sistematizar

o máximo de reflexões e experiências que pudermos para que os GTs deixem um legado histórico

de seus fazeres e saberes constituídos. 

 Foram constituídos  pelos  atuais  membros,  três  novos  GTs,  o  de  Educação Popular  e

Metodologias  Participativas;  Grupos  na  Perspectiva  da  Psicologia  Social;  Saúde  Mental  e

Economia Solidária.  Os grupos constituíram espaços semanais de estudo e de discussão sobre

essas temáticas e estão em uma fase inicial de apropriação de um conjunto de teorias de base. O

trabalho que estamos cartografando e compartilhando a partir deste texto é o relacionado ao GT de

Educação Popular e Metodologias Participativas. Estamos em uma fase de amadurecimento da

proposta, tateando e conversando sobre alguns autores que consideramos significativos para o GT,

autores que possam nos indicar caminhos, sinalizar pistas para o exercício dessa desejada práxis.

Em  nossos  primeiros  encontros  problematizamos  alguns  princípios  da  Educação  Popular:

educação como prática política, organização popular para o exercício do poder e sistematização de

um saber fazer próximos aos grupos populares. Nós nos aproximamos também do histórico da

Educação Popular, reiterando o caráter de resistência aos modelos de naturalização das opressões

no contexto brasileiro. Nesta cartografia, revisitamos as sistematizações do Projeto já citado, que

estão registradas na Publicação: “Metodologia de incubação e diagnóstico participativo: estratégia

de  trabalho  com  grupos  populares”  (CARVALHO;  LADEIA,  2016).  Considerando,  assim,  a

processualidade que compõe a trajetória da Incop Unesp Assis.

Durante  este  breve  processo  cartográfico,  nos  aproximamos  da  multiplicidade  de

acontecimentos; formação e transformação de territórios, que se transmutam de acordo com as

intempéries que os atravessam; movimentos que nos possibilitaram situar no contexto em que

estamos envolvidos, o da Economia Solidária no Brasil.  Ao mesmo tempo que transformamos,

somos transformados, possibilitando assim a reinvenção de si e do mundo. A partir da trajetória

descrita,  é  importante  destacar  que  a  Extensão Universitária  caracteriza-se  institucionalmente,

como área acadêmica, que se traduz em trabalho coletivo que busca a emancipação do cidadão, e

propõe que as universidades que adotam iniciativas de extensão devem interagir com todos os

agrupamentos sociais de forma a contribuir com seu desenvolvimento (PROEX, 2017). 

Neste momento, ao finalizarmos este exercício de pensamento, experienciamos algumas

problematizações,  referentes  ao  GT:  a  partir  da  experiência  da  escrita  desta  cartografia,

observamos a dificuldade do coletivo do GT em dispor tempo para os encontros de discussão e

produção. Como agenciarmos nossos tempos e espaços para o GT se consolidar? Como envolver

mais pessoas para este exercício reflexivo e prático? Quais serão as próximas ações? Quais serão
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as  próximas  leituras?  De  que  forma  o  GT pode  interagir  com  as  questões  do  cotidiano  de

incubação? Como criar e propor novas ações participativas? 
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Introducción

El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer la experiencia, a un año su creación, del 

Grupo  de  Extensión  “Economía  Social  y  Solidaria  (ESyS):  Otra  Economía  Posible”. 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar 

del Plata. 

Aprobado en julio del 2016, el grupo surge a partir de la necesidad de institucionalizar una 

serie de prácticas de extensión y de formación en ámbitos académicos y no académicos en los 

que  se  venía  trabajando,  de  manera  inconexa  y  esporádica,  sobre  la  Economía  Social  y 

Solidaria desde el ámbito de la Facultad. Vale aclarar que esta serie de actividades se llevaban 

a cabo en respuesta a una demanda de conocimiento de la temática en crecimiento, no sólo 

dado por un contexto socio-económico en que se han dando respuesta a múltiples actores en 

necesidad de un apoyo desde la Universidad, sino también por una creciente participación de 

parte de la comunidad académica en experiencias pertenecientes al sector.

Conscientes del “estado del arte”, tanto a nivel interno y las múltiples iniciativas existentes 

como de la necesidad imperante de intervención en las organizaciones parte de la Economía 

Social y Solidaria, como principal objetivo que da razón de ser al Grupo de Extensión se 

plantea:  “Actuar  como  conglomerado  de  actividades  que  permitan  identificar  las 

problemáticas  percibidas  por  las  organizaciones  de  la  ESyS  a  través  de  diagnósticos 
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participativos  que  den  lugar  a  la  multiplicidad  de  voces  y  al  diálogo  como  espacio  de 

formación colectiva”.  

De más está decir, la conformación del grupo fue pensada antes que nada, para dar respuesta 

a las problemáticas propias de la comunidad, con la intención de empoderar a los distintos 

colectivos, ya sea pertenecientes al sector formalmente o no, pero con la preconcepción de 

visibilizar, también internamente(en la Universidad), la importancia de la Economía Social y 

Solidaria,  sus valores y principios diferenciadores,  así  como sus posibilidades de generar 

alternativas reales al sistema económico imperante. 

Si  bien,  de reciente  formación,  la  experiencia  del  colectivo  de personas  que actualmente 

conforman  el  Grupo  de  Extensión  en  actividades  relacionadas  a  la  Economía  Social  y 

Solidaria viene de tiempo atrás, con iniciativas que actualmente son parte estructurante del 

grupo, como son:

Los proyectos de extensión: 

“ARTICULACIÓN COOPERATIVA: un modelo de gestión en Red”, con comienzo en el año 

2015,  intentó  avanzar  en  la  sostenibilidad  de  las  Cooperativas  “sociales”  participantes  a 

través de la incorporación de herramientas de gestión, asistencia técnica  por parte de los 

actores que trabajan en el desarrollo de las organizaciones de la economía social, generación 

de  redes  estratégicas  (entre  cooperativas,  federaciones  de  cooperativas,  universidades,  e 

instituciones de base científico tecnológicas)  y con la presencia de instrumentos financieros 

que  posibiliten  el  crecimiento  sustentable  de  este  tipo  de  organizaciones,  a  través  de  la 

generación de instancias, interdisciplinarias, de relacionamiento y mapeo de actores claves.

El proyecto finalizó con un cumplimiento de la mayor parte de las actividades planteadas, no 

pudiéndose concretar el desarrollo del Modelo de Negocios de las cooperativas participantes. 

A partir de las actividades desarrolladas se pudieron realizar reuniones de trabajo entre las 

cooperativas con la participación de integrantes del equipo ejecutor del proyecto y miembros 

de dichas cooperativas.

Vale aclarar que gracias al desarrollo de las distintas instancias de formación y capacitación, 

se logró conformar un equipo interesado en la temática y al mismo tiempo formado en las 

problemáticas relacionadas con las organizaciones de la Economía Social y Solidaria. Esto 

también  permitió  problematizar  la  ausencia  de  contenidos  curriculares  en  las  distintas 

carreras dictadas en la UNMDP, ya que desde el proyecto se planteaba que la vinculación del 

quehacer  universitario  con  las  diversas  necesidades,  da  lugar  a  un  espacio  educativo 

comprometido con una orientación transformadora hacia la realidad social. 
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Es  importante  destacar  el  logro  de  diversas  instancias  interdisciplinarias  del  equipo  de 

extensión del proyecto que permitieron, no sólo solucionar las problemáticas surgidas en la 

cotidianeidad del proyecto, sino también en la formación integral de todos los integrantes del 

equipo.

Para  comprender  la  naturaleza  de  las  acciones  realizadas  y  los  resultados  obtenidos,  es 

importante resaltar que el proyecto se propuso dar respuesta desde la Universidad Nacional 

de Mar del Plata a las demandas provenientes de las cooperativas denominadas “sociales”, es 

decir  aquellas  formadas  a  partir  del  Programa  “Argentina  Trabaja”.  La  vinculación  del 

quehacer  universitario  con  las  diversas  necesidades  da  lugar  a  un  espacio  educativo 

comprometido con una orientación transformadora hacia la realidad social. En este punto, 

cabe destacar que el contexto de “dependencia” en el cual se encuentran inmersas este tipo de 

entidades lleva a que presenten estructuras organizacionales débiles y fragilidad en cuanto a 

los vínculos con otras organizaciones de la Economía Social.

Por ello, se inició el proyecto identificando las principales problemáticas de las entidades 

participantes, que se relacionan con la dependencia de las cooperativas del asistencialismo 

estatal.  En este  sentido,  el  alto  grado de  dependencia  del  Programa “Argentina  Trabaja” 

generaba una actitud pasiva de parte de los asociados a este tipo de organizaciones, que ven al 

Estado como tutor  de  su  actividad,  lo  que  impide  el  desarrollo  de  acciones  tendientes  a 

garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de los procesos asociativos generados.

Bajo este esquema de funcionamiento de las cooperativas “sociales”, consideramos necesario 

constituir  redes de colaboración para la  resolución de las problemáticas cotidianas de las 

entidades participantes, así como también articular acciones comunes entre las instituciones 

para mejorar el nivel de sustentabilidad de las mismas y su propia autonomía. Como primera 

medida  para  ello,  se  trabajó  en  potenciar  la  capacidad  de  gestión  de  las  cooperativas 

involucradas  en  el  proyecto  a  través  de  capacitaciones  y  acompañamiento  sobre  temas 

administrativos y contables específicos.

Para  dar  continuidad  a  este  proceso,  se  implementaron  metodologías  de  trabajo  que 

implicaron instancias participativas, generando sinergia entre los miembros de las entidades 

de  la  economía  social  participantes  y  los  miembros  del  equipo  ejecutor,  a  través  de  la 

interacción entre  los  grupos  operativos  y  de  trabajo  desarrollando interdisciplinariamente 

encuentros  para  diagnosticar  y  comprender  las  problemáticas,  buscando  fortalecer  los 

conocimientos y aptitudes de labor mancomunadas de los integrantes del proyecto para poder 

desarrollar planes de acción específicos para cada necesidad.
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Es  importante  destacar  el  logro  de  diversas  instancias  interdisciplinarias  del  equipo  de 

extensión del proyecto que permitieron, no sólo solucionar las problemáticas surgidas en la 

cotidianeidad del proyecto, sino también en la formación integral de todos los integrantes del 

equipo.

Sin lugar a duda, una de las experiencias más importantes de interdisciplinariedad fue la 

configuración de los puntos relevantes que se iban a destacar en las instancias de los talleres 

con los asociados a las Cooperativas, donde en primer lugar nos interpelamos los integrantes 

del  equipo  sobre  cuáles  eran  los  postulados  importantes  de  la  visión  de  los  asociados, 

intentando jerarquizar la mirada de ellos desde distintos enfoques disciplinarios.

Asimismo, el diseño del logo que representó al proyecto también surgió de una actividad 

interdisciplinaria.

Es importante destacar que el contexto en el cual se encuentran este tipo de organizaciones es 

muy frágil en cuanto a su estructura, los vínculos que mantienen con otras organizaciones de 

la Economía Social, su crecimiento y la imposibilidad de un gran número de asociados de 

proyectar acciones a largo plazo para las cooperativas “sociales”.

Es por esto que el equipo considera necesario la capacitación en oficios, Economía Social y 

Cooperativismo para los asociados a las Cooperativas participantes y al público en general. 

Al mismo tiempo, que los asociados a las Cooperativas que estén formados en algún oficio, 

se constituyan como capacitadores y de esta manera lograr el empoderamiento de éstos de la 

figura cooperativa y lograr afianzar sus conocimientos desde el lugar docente.

El equipo ejecutor del proyecto, luego de realizar una evaluación global de las actividades 

realizadas  y  de  las  diversas  situaciones  detectadas  en  el  contexto,  ya  sea  a  partir  de  la 

interacción con las cooperativas “sociales” como con el CEU Batán, decidió avanzar sobre la 

presentación de una nueva instancia de proyecto de extensión para la Convocatoria 2017, 

relacionada con las necesidades de capacitación detectadas a lo largo de los años 2015-2016. 

Esta nueva instancia, permitirá aunar y reorientar los esfuerzos para potenciar y maximizar 

los resultados obtenidos por este proyecto, tratando de fortalecer a las organizaciones con las 

cuales se estuvo trabajando, en la medida que los asociados a las cooperativas se constituya 

como gran parte de los capacitadores de oficios.

“REDES COOPERATIVAS: Hacia un modelo de gestión colaborativa”. Este proyecto fue 

presentado  pretendiendo  “hacer  foco  en  el  principio  de  Cooperación  entre  Cooperativas, 

buscando  crear  y  fortalecer  lazos  para  la  generación  de  una  plataforma  tecnológica  que 

permita sustentar una red entre las casi 300 cooperativas de trabajo que se encuentran en el 
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partido de General  Pueyrredón,  donde las  mismas  se vinculen  entre  sí  para  la  compra y 

contratación de servicios así como para la realización de otras actividades en conjunto.”

Para  el  logro  del  mismo,  se  implementó  un  relevamiento,  con  Prácticas  estudiantiles  de 

Investigación,  de las más de 300 Cooperativas de Mar del Plata. A partir de ello, se considera 

que el proyecto finalizó con un cumplimiento de la mayor parte de las actividades planteadas, 

no pudiéndose concretar la totalidad del relevamiento de cooperativas activas, tarea que se 

cumplió sólo en un 30%.

A  partir  de  las  actividades  desarrolladas,  se  pudieron  realizar  dos  “Encuentros  de 

Cooperativas” para dar inicio a la conformación de redes cooperativas. Asimismo, gracias a 

la participación del equipo en distintas instancias de formación y capacitación y a la inclusión 

de estudiantes de Prácticas Profesionales Comunitarias y Prácticas de Investigación, se logró 

conformar  un  equipo  interesado  en  la  temática  y  al  mismo  tiempo  formado  en  las 

problemáticas relacionadas con las organizaciones de la Economía Social y Solidaria.

En  el  intento  de  vinculación  con otros  ámbitos  institucionalizados  de  la  Universidad,  se 

trabajó  en  forma conjunta  con  el  Programa de  Vinculación  Socio  Productiva  para  llevar 

adelante  la  reconfiguración  de  la  “Mesa  de  Economía  Social  y  Solidaria  del  Partido  de 

General Pueyrredón” integrando a otras instituciones y organizaciones para el desarrollo de 

Políticas Públicas dirigidas al sector.

Se  considera  que  el  proyecto  finalizó  con  un  cumplimiento  de  la  mayor  parte  de  las 

actividades planteadas, no pudiéndose concretar la totalidad del relevamiento de cooperativas 

activas, tarea que se cumplió sólo en un 30%.

Respecto  de  la  articulación  con  instituciones  y  sectores  del  medio  en  la  utilización  de 

recursos y desarrollo de estrategias comunes en torno a las problemáticas abordadas en el 

proyecto, se logró establecer vínculos con las entidades relevadas, tanto con las Cooperativas 

participantes  del  Encuentro como aquellas que fueron contactadas  vía  correo electrónico, 

telefónica o presencialmente.

Asimismo, se logró fortalecer el vínculo con quienes avalaron el proyecto, particularmente de 

la  Agremiación  de  Docentes  Universitarias,  desde  su  recientemente  creado  Centro  de 

Estudios Sociales y Sindicales, donde una de las ramas a desarrollarse es la Economía Social 

y Solidaria,  y  el  Instituto  Movilizador  de  Fondos  Cooperativos  (IMFC),  con  el  cual  se 

interactuó a través del proyecto de desarrollo de la aplicación ESSApp.

Dada la ejecución parcial de las actividades del proyecto (definida desde el inicio del mismo 

por la falta de financiamiento), no se concretaron las actividades planeadas para ser realizadas 
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en el Centro de Extensión Universitaria Puerto, pero se mantuvo contacto permanente con la 

responsable de dicho CEU sobre los avances del proyecto.

En la perspectiva futura del proyecto, podemos afirmar que, a partir de los resultados del 

relevamiento  realizado,  donde se observó que poco más  del  30% de las  cooperativas  de 

trabajo del Partido de General Pueyrredón se encuentran efectivamente en funcionamiento, y 

de los comentarios percibidos durante las dos instancias del “Encuentro: hacia una red de 

cooperativas”,  es  importante  destacar  que  consideramos  que  el  contexto  en  el  cual  se 

encuentran  este  tipo  de  organizaciones  refleja  una  casi  nula  expresión  del  principio  de 

cooperación entre cooperativas en el cual pretendió hacer foco este proyecto.

Es por esto que el equipo considera necesaria la continuidad de las actividades iniciadas con 

este proyecto, por lo que se decidió avanzar sobre la presentación de una nueva instancia de 

proyecto  de  extensión  para  la  Convocatoria  2017,  donde  se  hará  más  hincapié  en  la 

conformación, diseño y gestión de redes cooperativas, dejando de lado por el momento uno 

de los objetivos principales del proyecto que estamos finalizando, que era el de diseñar y 

desarrollar una plataforma tecnológica que permita acompañar a dichas redes.

Consideramos, en esta línea, que es mucho más importante y primordial para el éxito del 

proyecto  resolver  las  dificultades  para  la  conformación y puesta  en  marcha  de  las  redes 

cooperativas, por lo cual se presentará el Proyecto de Extensión en Consolidación “REDES 

COOPERATIVAS  II:  hacia  un  modelo  de  gestión  colaborativa”,  en  el  cual  se  buscará 

alcanzar a todas las cooperativas de trabajo activas del Partido de General Pueyrredón y se 

potenciará  aún  más  la  interacción  con  la  PPC  y  las  Prácticas  de  Investigación. 

Adicionalmente, se buscará lograr una mayor interdisciplinariedad para el abordaje de las 

problemáticas detectadas.

A lo  largo  del  proyecto  nos  encontramos  con  efectos  no  previstos  o  no  programados: 

cambios, positivos o negativos, no contemplados en la formulación del proyecto. En primer 

lugar, durante la etapa de depuración de los datos, se observó que el listado provisto por el 

INAES se encontraba en formato PDF y contenía todas las cooperativas de trabajo activas de 

la Provincia de Buenos Aires. Como primera medida, se debió realizar un trabajo de selección 

y copiado a un archivo de Excel de las cooperativas del Partido de General Pueyrredón.

En cuanto al relevamiento, no se contempló inicialmente que el listado no contase con datos 

fidedignos de contacto vía telefónica y por correo electrónico, debiendo incluirse en el listado 

de organizaciones a visitar a la gran mayoría de las cooperativas de trabajo. En este sentido, 

aún con la participación de estudiantes en el marco de las Prácticas de Investigación, la labor 
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demandó mucho más tiempo del previsto, lográndose el relevamiento de sólo el 30% de las 

cooperativas de trabajo.

Adicionalmente,  se  notó  una  falta  de  compromiso  respecto  de  la  participación  en  las 

instancias del “Encuentro: hacia una red de cooperativas” ya que asistieron a los mismos 

menos de la mitad de las cooperativas que habían confirmado asistencia para cada uno de 

ellos.

Durante el avance del proyecto, y en concordancia con el avance del Proyecto de Extensión 

“Articulación Cooperativa: un modelo de gestión en red” (Convocatoria 2015), se observó 

que las 40 cooperativas “sociales”, creadas en el marco del Programa Argentina Trabaja, no 

están realizando actividades en forma cooperativa, en su gran mayoría, desde hace más de un 

año.

Por último, si bien al iniciar el proyecto hubo una baja en los participantes originales del 

mismo, gracias a las Prácticas de Investigación y a las Prácticas Profesionales Comunitarias, 

participaron más de quince personas en distintas actividades del Proyecto.

Diversos cursos de formación en extensión:

Año 2015: 

Curso1.  Economía Social y Solidaria; perspectivas y actores.

Curso2. Desarrollo Territorial y Economía Social y Solidaria

Año 2016

“Taller de Extensión: Accionar desde la Economía Social y Solidaria”

“Taller de Formación en Extensión en el marco de la Economía Social”

Año 2017:

“Conceptos básicos de Economía Solidaria”

“Formación en Extensión en el marco de la Economía Social y Solidaria”

Se suman a los proyectos de extensión anteriormente mencionados:

Proyecto Explorando la ESyS. Presentado y aprobado con financiamiento al  Programa de 

Compromiso Social Universitario 2016. Con el objetivo fundante de acercar la enseñanza 

cooperativa y mutual a las Escuelas Secundarias y orientar a los jóvenes sobre nuevas formas 

organizativas y sociales que les permitan hacerse protagonistas en la construcción de una 

sociedad más justa y democrática, a través del empleo de metodologías de carácter lúdico.
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Proyecto  Procesos  asociativos  de  productores  agropecuarios  en  el  Centro  de  Extensión 

Universitaria Pueblo Camet. Siendo su objetivo el de contribuir a la generación de procesos 

asociativos de pequeños productores agropecuarios.

Participación/proyecto  cooperativa  Los  Pinos.  Trabajo  en  articulación  con  otras 

organizaciones en la Localidad de Los Pinos, donde se plantea la posibilidad de crear una 

cooperativa para implementar, entre otras cosas, la gestión conjunta de un biodigestor.

Evaluación de las actividades realizadas

Como parte de la estructura organizativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

de la UNMdP, las funciones del Grupo de Extensión “Economía Social y Solidaria” a lo largo 

de este año han sido desafiantes para el equipo y enriquecedoras desde todo punto de vista:

1. Elaborar y ejecutar programas y proyectos de extensión.

El  Grupo  de  Extensión  surge  a  partir  de  la  experiencia  de  dos  proyectos  en  curso 

“Articulación Cooperativa: un modelo de gestión en red” (convocatoria 2015, aprobado con 

financiamiento)  y  “Redes  Cooperativas:  hacia  un  modelo  de  gestión  colaborativa” 

(convocatoria 2016, aprobado sin financiamiento). Ambos proyectos, cuyos informes finales 

se presentaron en el mes de Febrero de 2017, fueron evaluados positivamente.

En  la  convocatoria  SPU  de  Voluntariado  Universitario,  se  presentó  y  aprobó  con 

financiamiento  en  2016 el  proyecto  de  Compromiso  Social  Universitario  “Explorando  la 

Economía Social”.

En  la  convocatoria  a  Proyectos  de  Extensión  para  el  año  2017,  se  presentaron  en 

consolidación los proyectos antes mencionados, evaluados con una calificación elevada, y 

dos proyectos nuevos:  “Explorando la  Economía Social  y  Solidaria:  Experiencias  lúdicas 

para el aprendizaje” y “Procesos Asociativos de Productores en el CEU de Pueblo Camet”, 

ambos aprobados.

2. Contribuir  a  la  formación  de  docentes,  estudiantes,  graduados  y  personal  

universitario.

En el marco de las  Prácticas de Investigación,  seis estudiantes desarrollaron actividades 

coordinadas por este Grupo de Extensión, realizando un relevamiento de las cooperativas de 

trabajo activas en el Partido de General Pueyrredón. Como resultado de esta actividad, cuatro 

de los estudiantes confeccionaron un informe muy enriquecedor que fue presentado en el VII 

Encuentro Nacional y V Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación “La 

Reforma Universitaria  entre  dos  siglos”,  trabajo que  expuso uno de sus  autores  (Nicolás 

Sánchez, estudiante de Lic. en Administración) en el mes de mayo en la ciudad de Santa Fé.
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En el marco de las Prácticas Profesionales Comunitarias, cuatro estudiantes desarrollaron 

actividades  coordinadas  por  este  Grupo  de  Extensión,  realizando  tareas  de  diseño  y 

planificación  de  un  “Taller  de  Conceptos  Básicos  para  la  conformación  y  gestión 

administrativa de Cooperativas”, y de diseño y sistematización del “Encuentro: Hacia una red 

cooperativa” (OCA Nº 3245/16), del que participaron 9 cooperativas de trabajo de la ciudad.

3. Tutoría de becarios de extensión.

Se solicitó en 2017 la aprobación de un Becario de Extensión para desempeñar tareas en el 

marco del Grupo de Extensión, cuya aprobación aún no se ha efectuado.

4. Realizar, organizar y participar en cursos y otras actividades de extensión.

Durante la segunda mitad del año 2016 se desarrolló en el marco del Grupo de Extensión el 

Taller “Formación en Extensión en el marco de la Economía Social y Solidaria” (OCA N° 

3125/16), en el que se realizó un recorrido por las distintas actividades que se desarrollan en 

la Universidad vinculadas con la Economía Social y Solidaria. A lo largo de 8 encuentros de 

2 hs. cada uno, los participantes realizaron, además, una revisión bibliográfica y lectura guía 

de las temáticas abordadas por el Grupo de Extensión.

Durante el año 2017, en el mismo marco se realizaron dos instancias del Curso-Taller de 

Extensión “Conceptos Básicos de Economía Solidaria” (OCA N° 3329/17), con el objetivo 

de,  en  2  encuentros  de  2  hs.  cada  uno,  introducir  a  los  participantes  en  los  enfoques  y 

lineamientos  básicos  de  la  economía  solidaria.  En  dicho  taller,  que  se  realizó  en  dos 

instancias, participaron doce asistentes entre los cuales había estudiantes de carreras de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la Facultad de Humanidades, un estudiante 

de Psicopedagogía, un docente ya jubilado y miembros de una organización civil sin fines de 

lucro.  Asimismo,  se  realizó  el  “Formador  de  Formadores:  Taller  Lúdico  de 

Cooperativismo”(OCA N°3592/17), dictado por la Cooperativa de Trabajo Proyecto Factorial 

Ltda.

Durante el  mes de marzo se realizó,  en conjunto con el  Programa de Vinculación Socio 

Productiva (ViSoPro) la Charla “¿De qué hablamos cuando hablamos de Economía Social” 

(OCA N° 3529/17), con el objetivo de introducir a los participantes en los conceptos básicos 

y aplicaciones a las problemáticas actuales de la economía solidaria a partir de la experiencia 

y la publicación del Mg. Roberto Roitman en la UNCu.

Asimismo, en el año en curso se encuentra en curso el Taller “Formación en Extensión en el 

marco de la Economía Social y Solidaria” (OCA N° 3340/17), de similares características al 

taller homónimo antes mencionado, con alta concurrencia de actores sociales y estudiantes de 

distintas Unidades Académicas.
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Entre los aspectos más interesantes de este último taller, se destaca que la definición de los 

contenidos  dictados  fue  consensuada  a  partir  de  un  diagnóstico  participativo  del  que 

resultaron algunas temáticas no previstas inicialmente por el Grupo y otras que por su mayor 

difusión  podrían  resultar  redundantes  pero  que  los  participantes  consideraron  necesario 

abordarlas y profundizarlas.

5. Prestar asesoramiento a las instituciones que lo requieran.

Durante los meses de Abril y Mayo de 2017, se acompañó al proyecto “Biogas demonstration 

unit  for  a  sustainable  energy  rural  development  in  the  Humid  Pampas  of  Argentina”, 

desarrollado por docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y el INTA, en el 

marco de  la  iniciativa  internacional  WISIONS of  Sustainability.  Este  proyecto  implica  la 

conformación de una Cooperativa de Servicios Públicos en la ciudad Los Pinos (Partido de 

General Balcarce) para la gestión del biodigestor que se construirá, y el Grupo fue convocado 

para brindar asesoramiento sobre cuestiones relativas a asociativismo y para acompañar en 

los primeros pasos de esta cooperativa que se encuentra en proceso de formación.

6. Organizar y participar en reuniones científicas.

Miembros del Grupo de Extensión participaron en calidad de Expositores en:

■ VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria: “Nuevos desafíos para la 

transformación académica y social”.  19,  20 y 21 de octubre 2016,  Paraná, 

Argentina.

■ XII Seminario Internacional PROCOAS: “Los desafíos de la Economía Social 

y Solidaria frente a los nuevos escenarios políticos en Latinoamérica”. 14, 15 

y 16 de septiembre 2016, Rosario, Argentina.

■ 33º  Congreso  Nacional  de  ADENAG:  “Construyendo  en  Administración. 

Docencia y esencia”. 26 y 27 de mayo de 2017, Concordia, Argentina.

7. Difundir los temas de sus especialidades.

En el marco de la “Muestra Educativa Anual de la Educación Pública” en Mar del Plata, se 

replicó  una  versión  acotada  y  en  tamaño  gigante  del  juego  sobre  cooperativismo  que 

conforma  la  dinámica  del  proyecto  “Explorando  la  Economía  Social  y  Solidaria”, 

denominada Coopolis XL. Éste se desarrolló en cinco paneles a lo largo de los tres días de la 

muestra,  con  alta  y  muy  activa  participación  de  estudiantes  y  docentes  de  Escuelas  de 

Educación  Media  públicas  y  privadas  de  la  ciudad.  Además,  esta  actividad  favoreció  la 

visibilización  del  trabajo  del  Grupo  en  la  comunidad  universitaria  y  la  difusión  de  la 

Extensión.
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Por otro lado, la implementación de las redes sociales para comunicar las nuevas actividades 

y compartir algunas experiencias, permitió ampliar la convocatoria, acercando a personas de 

distintos ámbitos y disciplinas y promovió la divulgación del trabajo realizado.

En el mes de Agosto de 2017 se presentó una propuesta para la creación de la Asignatura 

Optativa “Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Regional”, que estará a cargo del 

Prof.  Alfredo Remo Lazzeretti  y  cuyos  contenidos  básicos  se  relacionan con la  temática 

trabajada por este Grupo de Extensión.

8. Establecer  relaciones  institucionales  con  todo  tipo  de  organismos  del  país  o  del  

extranjero, a fin de dar cumplimiento a sus fines.

Participación  activa  en  la  mesa  de  Economía  Social  y  Solidaria  del  Partido  de  General 

Pueyrredón, institucionalizada mediante la Ordenanza 21.612 pero aún no reglamentada y 

que  tiene  por  objetivo  “dar  integralidad,  coherencia,  sinergia,  sincronía  y  fortaleza  a  las 

acciones desplegadas por instituciones representativas en el territorio del Partido de General 

Pueyrredon,  que  promueven  la  Economía  Social  como  herramienta  imprescindible  del 

desarrollo local”.

En este sentido, ante la falta de convocatoria por parte de las autoridades municipales durante 

el  último  año,  las  organizaciones  participantes  (incluido  este  Grupo  de  Extensión,  en 

consonancia  con  el  Programa  de  Vinculación  Socio  Productiva,  ViSoPro),  se  han 

autoconvocado y se han manifestado en más de una oportunidad respecto de la situación de 

desprotección y olvido en que se encuentra el sector en nuestra ciudad.

Asimismo, se mantienen relaciones de cooperación con el Instituto Movilizador de Fondos 

Cooperativos (IMFC), a quien se acompaña y se provee de información para el desarrollo de 

la aplicación ESSApp, cuyo diseño y desarrollo se enmarca en la convocatoria ANR Social 

2016 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en un proyecto conjunto 

entre  el  IMFC  y  la  Universidad  Nacional  de  Quilmes.  Esta  aplicación  reviste  gran 

importancia para el sector, ya que permitirá dar visibilidad a las cooperativas nucleadas en el 

IMFC y en otras federaciones, las organizaciones de la comunicación comunitaria y la cultura 

popular, proyectos educativos vinculados a la ESyS, ferias, emprendimientos y otros actores 

de la ESyS de todo el país.

Respecto de la integración con investigación, los proyectos que se desarrollan en el marco de 

este  Grupo  de  Extensión  buscan  generar  insumos  instrumentales  para  el  desarrollo  de 

actividades  dentro  del  Centro  de  Estudios  Sociales  y  Sindicales  de  la  Agremiación  de 

Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM).
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Por último,  se  ha establecido una relación de mutua colaboración con la  Cooperativa de 

Trabajo Proyecto Factorial Ltda., que ofrece no sólo el juego Coopolis en su versión de juego 

de  mesa  y  XL sino  también  sus  servicios  de  capacitación  y  comparte  sus  experiencias 

profesionales con el equipo del Grupo.

Problemáticas 

Entre las dificultades que se presentan en la práctica, se encuentra principalmente el tamaño 

del equipo respecto a la gran cantidad de actividades que implica el desarrollo de todos los 

proyectos, cursos y capacitaciones, de forma simultánea, a cargo del Grupo. Sin dejar de lado 

la posibilidad de que cada vez más estudiantes y docentes extensionistas se incorporen al 

mismo, resulta necesario cumplir con varias e importantes tareas diarias. En este sentido, el 

trabajo de un estudiante becario permitiría descomprimir ciertas acciones administrativas y de 

gestión y la difusión de información relativa a las actividades del Grupo. Asimismo, lograría 

formalizar el trabajo con una presencia y atención continua. No obstante, es un asunto aún 

pendiente.

Relacionado con lo anterior, otra de las problemáticas es el financiamiento de las actividades. 

El Grupo de Extensión no cuenta con recursos propios, a pesar de que los proyectos que lo 

integran sí posean. Es por eso que en ocasiones resulta dificultoso conseguir los materiales 

necesarios para las capacitaciones, cursos y talleres.

Asimismo, la interdisciplinariedad continúa siendo un desafío para el equipo del Grupo, ya 

que  los  siete  miembros  son,  en  su  gran  mayoría,  estudiantes  o  graduados  de  Ciencias 

Económicas.  En este  sentido,  resultaría  favorable  contar  con el  trabajo de  estudiantes  en 

Psicología, Diseño, Profesorados, entre otras disciplinas.

Proyección 2017-2018

Respecto de los logros alcanzados, consideramos que si bien el Grupo de Extensión es joven, 

la experiencia en actividades relacionadas a la Economía Social y Solidaria del colectivo de 

personas que actualmente lo conforman viene de tiempo atrás, y el  entusiasmo y energía 

dedicados a las actividades del Grupo se relacionan con una permanente intención de generar 

una transformación social y de alcanzar una formación más integral de los estudiantes.

Por  este  motivo,  el  grupo ha planificado las siguientes  actividades  para su segundo año, 

teniendo en cuenta que este listado no es taxativo:

2017

■ Diseño y presentación de la propuesta de una carrera de posgrado en la temática de 

Economía Social y Solidaria.
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■ Diseño  y  presentación  de  una  propuesta  para  la  apertura  de  una  Tecnicatura  en 

Economía Social y Solidaria.

■ Participación en la Mesa de Economía Social y Solidaria del MGP.

■ Organización del Encuentro de Organizaciones de la Economía Social.

2018

■ Realización de un Curso de Extensión en el marco de la Economía Social.

■ Realización del Taller de Formación en la lectura de la Economía Social.

■ Participación activa con propuestas en la modificación de los planes de estudios de la 

Facultad en los cuales se incluya la temática de la ESyS.

■ Organización del Festejo por el Día Internacional del Cooperativismo.

Consideraciones finales

Una de las principales cuestiones que surgen luego de haber transcurrido alrededor de un año 

de conformado el  Grupo de Extensión es la  dificultad para dar respuesta  a  las múltiples 

demandas o carencias que observamos en nuestra comunidad. 

El haber confirmado algo que se encontraba en el plano de lo intuitivo, la escasa o casi nula 

formación desde la Universidad a sus estudiantes en las complejidades y particularidades que 

hacen al sector, desde el que se propugna y trabaja una propuesta de transformación  social 

pero  que  aún requiere  mucho  trabajo  para  que  haya  una  respuesta  acorde  desde  nuestra 

institución, que requiere de una formación integral de sus estudiantes.

Dificultad relacionada directamente a nuestras posibilidades de acción en relación al tamaño 

y la cantidad de integrantes del grupo para todo el trabajo que se nos propone desde el medio. 

Este  es  el  principal  indicador  que  nos  incita  a  continuar  con  la  labor  comenzada. 

Evidenciamos un vacío institucional, un área de vacancia que es preciso ocupar para dar una 

respuesta desde el sistema universitario al sector de la Economía Social y Solidaria. 

Entendemos  que  hay  mucho  recorrido  por  andar  en  esta  dirección,  con  aprendizajes  y 

sinsabores, pero con el norte bien claro y es por eso que seguimos caminando. 
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XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS

TEMA ESPECÍFICO: 1. Educação Popular e Extensão Universitária.

VÍNCULO UNIVERSIDAD SOCIEDAD, EDUCACIÓN POPULAR 

Y PRÁCTICAS SOCIALES DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Kelly Pereyra1 

María José Pautasso2

Ludmila Pautasso3 

INTRODUCCIÓN

Este trabajo ha sido elaborado en el marco de las actividades de “extensión” y producción
de conocimiento de la Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad y Economía Solidaria,
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y como un proceso de
tiempos de decantación de experiencias, de prácticas, de compromisos, de miradas, hacia
el análisis y reflexión crítica del vínculo universidad pública - trabajo asociado y como la
educación popular – desde sus trascendentes experiencias y desarrollo de metodologías-,
constituye un enfoque central  para  el  trabajo  educativo  y  organizativo  con movimientos
sociales, organizaciones y sujetos colectivos.  

Previamente,  es  necesario  reflexionar  sobre  el  contexto  en  donde  nos  encontramos,  y
desde ahí nuestro posicionamiento ante la realidad de un país como Argentina, inserto en
Latinoamérica y el lugar que ocupa en el sistema mundial. La creciente desigualdad en el
mundo, al interior mismo de los países como entre los países desarrollados y los periféricos
han puesto de relieve los principales problemas que preocupan hoy no solo a la política sino
también a las ciencias sociales.  Temas como las injusticias,  los derechos humanos,  las
problemáticas  medioambientales,  la  desposesión  territorial  que  día  a  día  padecen  los
campesinos  y  pueblos  originarios,  el  trabajo  esclavo,  el  ataque  a  las  tradicionales
organizaciones  obreras,  nos  interpela  como  universitarios  y  plantea  la  necesidad  por
discutir, re-conocer "conocimientos-otros", como herramientas imprescindibles que permitan
grados de ruptura con los modelos hegemónicos. 

1 Profesora Coordinadora de la Cátedra Abierta Universidad, Territorialidad y Economía Solidaria, de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Representante de la Universidad
de  buenos  Aires  ante  el  Comité  de  Procesos  Cooperativos  y  Asociativos  de  la  Asociación  de
Universidades del Grupo Montevideo.

2 Lic en Cs. Antropológicas – UBA e integrante de la Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad y
Economía Solidaria, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

3 Licenciada en Geografía – UBA e integrante de la Cátedra Abierta: Universidad, Territorialidad y
Economía Solidaria, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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Hoy las universidades públicas latinoamericanas son atravesadas por el complejo escenario
sociopolítico y económico que recorre el continente. El modelo extractivo profundizado en la
década del ´90, que tras el des-aceleramiento de los gobiernos progresistas, hoy, vuelve a
activarse de manera salvaje en estos dos últimos años, produciendo un saqueo de recursos
naturales, mega-represas, monocultivo de soja, biocombustibles e introduciendo una nueva
forma de disciplinamiento. A pesar de este poder destituyente del capital en el territorio,
América Latina es el espacio donde se producen múltiples búsquedas: búsquedas de raíces
continentales,  búsquedas  de  solidaridades,  búsquedas  de  paradigmas,  búsquedas  de
encuentros  que  habiliten  ir  construyendo  otros  espacios,  democratizaciones  radicales,
renovados  compromisos,  redefiniendo  territorialidades  donde  se  crean  y  recrean
sociabilidades junto a los sectores populares que intentan afrontar la vida cotidiana en un
marco donde el gran capital amplía su voracidad de posesión. En estas búsquedas también
se encuentran sectores de agentes universitarios. 

Vinculo universidad pública – trabajo asociativo

Si el vínculo universidad pública – trabajo asociativo se constituye a partir de un entramado
histórico-social que articula tradiciones, saberes, valores, materialidades discursivas, visión
de  mundo  (y  de  universidad),  prácticas  académicas,  entonces  ¿Cuáles  son  las
perspectivas, intencionalidades y herramientas que subyacen a las prácticas de “extensión”
que se vienen llevando adelante?

Y en este punto recuperamos el aporte de José Luis Coraggio al afirmar que:

“Un  gran  acuerdo  de  base  sería  reconocer  que  el  capitalismo  tiene  una  extraordinaria
capacidad  para  reproducirse  y  que  lo  hace  con  hegemonía:  explotando  y  a  la  vez
seduciendo  a  las  masas  que  adoptan  sus  teorías,  valores  y  consumos,  tomando  y
resignificando mucho de lo que de producción propia tiene la cultura y la economía popular.
Como  corolario  de  ese  acuerdo,  es  fundamental  comprender,  analizar  y  explicar  ese
sistema de reproducción del poder y sus bases materiales.” (Coraggio, J.L.: 175-176).

Partir  de  ese acuerdo de base y  desde  la  intencionalidad  manifiesta,  pedagógica y  de
cambio  social,  la  formación  y  reflexión  sobre  las  metodologías  de  educación  popular,
pensadas junto a las perspectivas teóricas y  políticas  que le  dan sentido,  guardan una
importancia fundamental para la posibilidad de una praxis transformadora. No se trata de
pensar la intencionalidad pedagógica vinculada mecánicamente con la posibilidad efectiva
de transformación de los actores sociales sino como, modestamente, desde la universidad,
caminamos “con” y “junto” con las organizaciones, recuperando ciertas tradiciones teórico-
prácticas, y la organización de las acciones, métodos, y herramientas que utilizamos, en
función de objetivos y finalidades planteadas. 

Con el  fin de explicitar  el  por qué y el  cómo se piensa el  vínculo universidad – trabajo
asociativo,  aquellos fundamentos desde donde se inspiran prácticas y discursos orientados
a desafiar lo dominante y tratar desde la universidad,  lograr nuevas respuestas y nuevas
prácticas,  acompañar  los  procesos sociales,  lugar  desde  donde se va a  reflexionar  los
fundamentos  principales que sustentan dichas prácticas dirigidas a llevar  adelante una
ruptura  con  aspectos  hegemónicos,  como  forma  de  avanzar  hacia  una  ruptura
paradigmática. Estas experiencias, sus sistematizaciones, la producción de conocimiento,
van a ir constituyéndose como núcleos de sentido desde donde pensar este vínculo con las
organizaciones  sociales.  Producción  de  sentido  que  se  relaciona  con  las  acciones  y
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políticas de los agentes universitarios involucrados,  que van,  a su vez,  enriqueciendo y
también  redefiniendo  la  visión,  idea  de  universidad  y  de  sociedad  sustentada,  que
constituye a su vez el resultado de prácticas, relatos, actividades diversas, relacionadas a
una  cotidianeidad  previamente  nombrada,  en  cuyo  marco  los  grupos  van  asignando  y
reasignándose funciones. 

EDUCACIÓN  POPULAR  Y  PRÁCTICAS  SOCIALES  DE  PRODUCCIÓN  DE
CONOCIMIENTO 

Nuestro  posicionamiento  epistemo-metodológico  se  fundamenta  en  prácticas
sociales  de  producción  de  conocimiento  en  las  que  convergen  los  aportes  de  la
Investigación-Acción  Participativa  (IAP)  y  la  Sistematización  de  Experiencias.
Consideramos, a su vez, que un abordaje social crítico que habilite a una real construcción
del poder popular debe configurarse además en constante diálogo con las tradiciones y
recorridos propios de la educación popular (EP).  Es decir, lo que se intenta entonces es
promover  la  construcción  del  conocimiento  y  la  trasformación  social  a  través  de  la
articulación  constante  entre  ésta  y  dichas  metodologías:  la  EP como pedagogía  crítica
permite la construcción de conocimiento y, al mismo tiempo, este último proceso es tomado
por la EP para sistematizar y reflexionar sobre su investigación/acción/transformación. 

Para  comenzar,  resulta  pertinente  mencionar  que  gran  parte  de  los  nuevos
movimientos  sociales4 consideran  a  la  educación  como  herramienta  fundamental  para
generar instancias que habiliten la autoformación y la desnaturalización y caracterización de
los procesos sociales de opresión: lo que se busca es configurar sujetos políticos críticos
con miras a una trasformación social. De esta manera, el sujeto pedagógico es el propio
movimiento y pensar al movimiento social como sujeto pedagógico implica -como sugiere
Roselí  Caldart (2004)- una intencionalidad de formación propia de todo movimiento, que
trasciende al espacio educativo. 

Siguiendo  esta  línea,  Raúl  Zibechi  (2005)  sostiene  que  la  apropiación  de  la
educación por parte de los movimientos sociales -como parte de la lucha para alterar la
estructura  social  vigente-  “les  permite  ganar  en  autonomía  frente  a  los  estados  y  en
capacidad crítica frente a los intelectuales y al saber académico”. Para tal propósito, resulta
indispensable que, tal como es señalado por Gadotti (2005), estos movimientos efectúen
una  descentralización  y  autogestión  de  todo  el  proceso  educativo5.  Es  aquí  donde  la
Educación Popular ocupa un lugar central.

Es preciso tomar en cuenta que cuando nos referimos a la EP no podemos pensarla
como un todo homogéneo: en la actualidad se expresan pluralidades de experiencias bajo

4 J. Seoane y C. Algranati en el libro Extractivismo, despojo y crisis climática caracterizan a los nuevos movimientos sociales
latinoamericanos de la siguiente manera: no sólo se vinculan con el mundo del trabajo sino que, además, se fragmentan y
amplifican sus demandas –desplazando las mismas hacia el sector público-;  presentan cambios en los repertorios de protesta
relacionados con la acción directa disruptiva y con la ocupación de territorios públicos y privados; exhiben una marcada
territorializacion, configurando al territorio como un espacio de resistencia y reapropiándolo como espacio de vida; utilizan
nuevas formas de deliberación vinculadas con la democracia directa (como asambleas); y, por último, intentan defender como
forma de organización la autogestión, desplegando nuevas formas de construcción del poder. 

5 Consideramos que el  lugar de la educación es multi-referencial  porque trasciende el  aula como espacio  exclusivo de
producción del saber. El conocimiento comprende diversas dimensiones: de lucha, apropiación, experiencia y memoria.
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esta pedagogía.  Sin embargo, ciertas líneas teóricas convergen y se revelan influyentes en
estas prácticas pedagógicas. Como referentes de estos pensamientos podemos encontrar a
Paulo Freire, a Moacir Gadotti, a los procedentes de movimientos sociales como el MST de
Brasil, entre otros. 

Estas  posturas  tensionan  uno  de  los  mitos  funcionales  de  las  instituciones
hegemónicas: la idea de neutralidad de la educación. Esta última nunca es neutra sino que
forma  parte  de  un  proyecto  político:  el  cambio,  la  política  y  la  educación  son  parte
inherentes  de  un  mismo  proceso.  Los  opresores  pretenden  que  la  educación  sea
inmovilizadora,  encubridora,  disciplinadora,  fuente de mitos y velos que distancian a los
oprimidos de la toma de conciencia de su realidad y de la lucha para transformar el mundo.
En palabras de Freire: “Ningún orden opresor soportaría que los oprimidos empezasen a
decir:  ¿Por qué?” (2002: 101).  En este punto, la EP cobra sentido: permite realizar una
especie de psicoanálisis histórico-político-social  que posibilita la extraversión de la culpa
invertida, expulsando la sombra del opresor alojada en los oprimidos.  Para esto, su tarea
es  propiciar  el  intercambio,  la  participación  y  la  reflexividad;  desarrollando  un  sentido
cuestionador y crítico a partir de la valoración de palabras, experiencias previas y saberes
-tanto  los  institucionalizados  del  mundo  social  como  los  de  lucha,  organización  y
participación en el mundo del trabajo y otros espacios de resistencia- de los educandos para
articularlos con las de los educadores populares.  Así,  los sujetos  aprenden a pensarse
como seres completos e históricos, formando parte de un nos-otros, lo que posibilita superar
la cultura del silencio -efecto negativo de la relación de dependencia- por una cultura que
tiene una palabra. Esto habilita avanzar hacia una problematización y resignificación de la
realidad procurando su transformación y, conjuntamente, la de los sujetos involucrados en el
proceso: transformar transformándose. 

Siguiendo estas líneas, Freire sostiene que lo primero que deben hacer los hombres
y mujeres para enfrentar el camino de la lucha por su liberación es tomar conciencia de la
situación de opresión en la que viven: el “yo oprimido” debe romper con la adherencia al “tú
opresor”, expulsarlo de su interior para objetivarlo6. Para esto, el pensador brasilero propone
una pedagogía del oprimido que “haga de la opresión y sus causas el objeto de análisis de
los  oprimidos”  (1980:  38).   Y es sólo  a través de la  praxis  auténtica  -unidad dialéctica
indisoluble entre acción y reflexión sobre el mundo- que se hace posible la concientización
que  permite  la  comprensión  crítica  de  la  realidad.  Esta  concientización  rompe  con  la
deshumanización y habilita la vocación ontológica de ser más, de transformarse en un ser
del quehacer. Una vez que los oprimidos se reconozcan como tales -superando el estado de
objetos para convertirse en auténticos sujetos-, se comprometan con la praxis y logren una
transformación de la realidad, la pedagogía del oprimido pasará a ser la pedagogía de la
liberación: una educación dialógica, que se distancie del antidialogisismo de los opresores y
exprese no sólo su condición de clase sino también la de minoría -étnicas, de género, entre
otras-.

Otro punto importante a señalar  es el  valor  que tiene la  utopía en la  educación
popular.  Ésta  se define a través del compromiso histórico y es relevante en dos sentidos:

6 Los oprimidos introyectan la sombra del opresor.  Esto hace que, por un lado, le teman a su libertad y se comporten según
las pautas prescritas por el opresor y, por el otro, se identifiquen con éste y quieran ser como él. De la introyección de la visión
del opresor y de la invasión cultural que éste pone en práctica, resulta una fuerte desvalorización. Los oprimidos, al tener
incorporado el discurso de superioridad del opresor, se consideran inferiores o incapaces, lo que refuerza el temor a las
elecciones, a las opciones, a la libertad y a desafiar al opresor.  Esto refuerza la idea de que el mundo debe permanecer tal
como es. Por lo tanto, sin tener fe en sí mismas, es muy difícil que las masas encaren una lucha hacia su liberación (Freire:
2002). 
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denuncia a la estructura deshumanizante y anuncia una estructura humanizante habilitando
a la transformación. Entonces, la utopía y la praxis están unidas y permiten que prevalezca
la concientización contra la burocratización, involucrando al sujeto concreto, cuya vocación
es la de “ser hombre conocedor-transformador, un hombre nuevo, ni opresor ni oprimido,
sino un hombre en trance de liberación” (Freire; 2002: 62). 

La  apuesta  a  la  concientización  y  transformación  social  fundamentada  en  la
educación popular necesita de la construcción de conocimientos elaborados por los propios
sujetos involucrados.  Para esto, las prácticas sociales de producción de conocimiento -que
recuperan ideas provenientes de las tradiciones latinoamericanas- de IAP (teoría-acción) y
de SE (reflexión-aprendizaje)7 resultan fundamentales.  Sus aportes habilitan la producción
de un conocimiento  crítico  y  holístico  que denuncia  las  relaciones de poder  vigentes  y
generan condiciones para la transformación social.  Son teorías/prácticas emancipadoras
que  intentan  construir  un  contrapoder8 de  carácter  territorial  de  índole  autogestivo  y
anticapitalista: formas colectivas que generan nuevas subjetividades a partir del desarrollo
de estructuras económicas, políticas y sociales críticas del sistema capitalista y que actúan
“sobre un proceso continuo de informacionalización cambiando los códigos culturales de la
base de las nuevas instituciones sociales” (Castells; 1998: 131).   

En este punto, nos resulta relevante retomar los aportes de Boaventura de Sousa
Santos,  quien  propone  una  nueva  perspectiva  epistemológica  en  el  campo  de  las
investigaciones sociales, implicando una responsabilidad intelectual y política por parte de
los  cientistas  sociales.   En  su propuesta,  el  autor  discute  con  la  idea  de  pensamiento
abismal, el cual comprende que es la ciencia moderna quien define qué es lo verdadero y
qué  es  lo  falso  en  disputa  con  concepciones  teológicas  y  filosóficas  que  le  son
contemporáneas (conocimientos reconocidos pero alternativos).  Estas disputas entre estos
campos siempre estuvieron del lado de la línea de lo visible, excluyendo (dejando del otro
lado de la línea –lo invisible-) todo conocimiento que no esté abarcado por los mismos y que
cuestione su hegemonía. Tal exclusión se debe a que este tipo de conocimiento no se rige
según la vara de falsedad/veracidad planteada por la ciencia moderna.  Aquí es donde esta
última marca un abismo entre el saber académico y el saber popular.

Sousa  Santos  genera  un  quiebre  con  esta  concepción  y  propone  un  giro
epistemológico  (denominado Epistemología  del  Sur).  Para  ello,  presenta  dos conceptos
inseparables: pensamiento posabismal y ecología de los saberes.  Encarna la idea que “la

7 Para un acercamiento más acabado de estas prácticas sociales de producción de conocimiento, remitirse al texto de Rosa
María Cifuentes (2016): IAP y Sistematización de experiencias: apuestas, propuestas, desafíos para construir educaciones e
intervenciones pertinentes y potenciadoras (pp: 2-4).

8 Nos parece pertinente aclarar que para la comprensión de los procesos sociales, la idea foucoltiana de poder resulta
fundamental (Foucault, 1979).  Este autor plantea que el poder no es algo objetivado sino una acción que debe ejercerse. No
es un efecto sino un afecto que no opera por represión ni por ideología sino que tiene un carácter productivo. Es decir, es una
práctica de gobierno que afecta la agencia de los demás no prohibiendo sino orientando: atraviesa las cosas, las produce,
forma saberes, produce discursos… Su abordaje macropolítico sostiene que este poder es capilar: atraviesa todos los ámbitos
y dimensiones. Ahora bien,  sumar una perspectiva micropolítica (como plantean, por ejemplo, los antropólogos Rockwell o
McLaren) nos permite comprender cómo se despliegan numerosas estrategias de resistencia a ese poder disciplinario que
intenta  imponerse.  Esto  se  debe a que habilita  a  comprender  procesos subjetivos e  inter-subjetivos en los  espacios de
construcción social. En el mundo actual de fragmentación de saberes, estudiar las dinámicas profundas de cada ámbito de
producción  colectiva  es  imprescindible  si  se  busca  socializar  conocimientos  alternativos  o  crear  nuevas  redes  contra
hegemónicas. Integrar de modo crítico dimensiones subjetivas, colectivas, “macro”, sirve asimismo para redefinir el modo de
investigar la realidad. Esto puede implicar, por ejemplo, un compromiso con la sociedad en general así como un compromiso
con un colectivo concreto, con su historia y luchas propias (McLaren: 1995). 
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diversidad del mundo es inagotable y que esa diversidad todavía carece de una adecuada
epistemología” (De Sousa Santos, 2010: 48). Se trata de una ecología de saberes en la que
los  conocimientos  heteróclitos  no  se  excluyen  entre  sí  sino  que  se  encuentran  en
permanente diálogo, sin diferenciarse por grados de inferioridad/superioridad –copresencia
radical-.  Además de la pluralidad y de la interacción de los conocimientos, consideramos
que la producción de esta dialéctica debe ser difundida tanto en el campo popular como en
el campo académico, permitiéndose así la circulación del saber colectivo como un intento de
traspasar las fragmentaciones y desigualdades sociales existentes.

Este  trabajo  epistemológico  sólo  puede  llevarse  a  cabo  desde  procesos
organizativos de acción colectiva -nunca individual-,  cruzando la línea demarcada por la
ciencia hegemónica y proponiendo una resistencia epistemológica. Con esto no queremos
plantear  que  la  ciencia  moderna  deba  dejarse  de  lado  sino  que,  por  el  contrario,  sea
utilizada como una herramienta contrahegemónica. Es decir, apelamos a “una producción
de conocimiento 'nómada'  o 'liminal'  que no se subordine a  la  lógica  institucional  de la
investigación disciplinar […] sino que se sitúe entre los mundos académico y popular, entre
la producción de conocimiento y la acción política” (Torres; 2014: 75); permitiendo así, la
generación  de  nuevas  reflexiones  -que  ubicándonos  sólo  en  uno  de  los  dos  campos
estarían imposibilitadas-. 

Advertimos en este punto el peligro de no superar el abismo y caer en la “utilización”
de estos grupos excluidos como “materias primas” para la investigación social,  es decir,
como objetos  de conocimiento,  no haciendo más que reproducir  la  lógica de la  ciencia
moderna.   El  objetivo,  en  cambio,  debe  ser  encontrar  conjuntamente  herramientas
colectivas  que  permitan  pensarnos,  visibilizar  nuestras  problemáticas  multiescalares  y
plantear acciones transformadoras del territorio que configuren poder popular. 

Para este análisis, nos resulta interesante retomar el modelo descriptivo de rizoma
que presentaron Deleuze y Guattari (1997), en el cual la organización de los elementos no
se encuentran ordenados jerárquicamente (no hay subordinación de un nivel sobre otro)
sino que, por el contrario, se conecta cualquier punto con otro punto y hay una incidencia
recíproca entre  los  mismos. Así,  el  rizoma tiene que “ver  con un mapa que  ha de  ser
producido, construido, conectable, alterable, con múltiples entradas y salidas, con sus líneas
de  fuga”  (Deleuze  y  Guattari,  1997:26). Una  organización  rizomática  del  conocimiento,
entonces,  resulta un método para ejercer la resistencia contra un modelo jerárquico que
traduce en términos epistemológicos una estructura social  opresiva (Deleuze y Guattari,
1997)9.  Para ello, es tarea fundamental recuperar las voces de los oprimidos a partir de las
herramientas propuestas desde la EP.  El reto, en este proceso, es encontrar un lenguaje
común que dé cuenta de una construcción colectiva del conocimiento y no una intervención
unilineal  desde  el  ámbito  académico. Los  sujetos  históricamente  oprimidos  deben
apropiarse del conocimiento producido en torno a sus prácticas para producir su propio

9 Esta idea de rizoma, además, permite comprender los procesos sociales rompiendo con la dicotomía global y local de
escala, y pensar a ésta como una interacción entre múltiples escalas, las cuales “no están separadas una de otra sino están
conectadas juntas en una simple totalidad […] esto dificulta determinar exactamente cuál es la escala que termina y cuál es la
que empieza” (Herod, 2003: 244).  Como plantea Sara Gonzales (2005) cuando define el concepto de políticas de escala, son
redes de relaciones, imbricadas una con otras (no deben pensarse como niveles, capas o estratos inmóviles, jerarquías) y
caracterizadas por su flexibilidad: “los procesos, instituciones, fuerzas, relaciones y demás que tienen lugar en una escala
interactúan dialécticamente con los procesos, instituciones, fuerzas, relaciones y demás que tienen lugar en todas las otras
escalas” vinculadas con intenciones e intereses de diferentes actores sociales, implicados en diversas lógicas de poder. 
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saber  legítimo,  empleando  instrumentos  metodológicos  técnicos  (como  guías,  obras
teóricas  y  memorias  histórica)  y  vivenciales  (talleres,  entrevistas  y  trabajos  en  equipo),
desprendiéndose del trabajo del técnico y del intelectual exteriores a la comunidad como
productores de saber por excelencia  (Andrade Medina; 2001: 5).  

Otro aspecto a tener en cuenta, como plantea Torres, es la relación dialéctica entre
teoría  y  práctica.  Los  procesos  sociales  no  pueden  comprenderse  bajo  marcos
teóricos/interpretativos  rígidos  ya  que  así  se  perdería  de  vista  la  singularidad  histórica
espacial de cada hecho social y su dinamismo inherente (2014: 75). Al tener la realidad
estas  particularidades  –por  lo  que  nunca  puede  aprehenderse  acabadamente-,  una
metodología flexible habilita a tener en cuenta los emergentes sociales característicos de
todo proceso.  Como argumenta Paulo Freire, el mundo no se aprehende únicamente desde
lo intelectual sino que implica, además, un proceso de articulación pragmática. Y es este
proceso el que permite conjuntamente conocer y transformar el mundo. En síntesis, como
afirma Fals Bolda,  “el último criterio de validez del conocimiento científico vendría a ser,
entonces,  la  praxis,  entendida  como  una  unidad  dialéctica  formada  por  la  teoría  y  la
práctica, en la cual la práctica es cíclicamente determinante” (1994: 28). Esto requiere un
esfuerzo  permanente  e  inacabado  de  compresión,  revisión  y  superación  compleja.   La
práctica, entonces, es entendida como acción política. 

Para  finalizar,  reforzamos  la  idea  de  que  la  ecología  de  saberes  no  busca  una
representación de la realidad sino que pretende una intervención en la misma. Se trata,
entonces,  de una práctica de saberes donde es necesario,  como argumenta De Sousa
Santos, darle “preferencia […] a la forma de conocimiento que garantice el mayor nivel de
participación a los grupos sociales involucrados en su diseño, ejecución y control, y en los
beneficios de la intervención” (2010: 56); promoviendo así, relaciones democráticas en la
toma de decisiones durante la práctica social de construcción del saber. De esta manera, es
preciso señalar que los movimientos sociales no sólo atraviesan una conflictividad vinculada
con la  apropiación física  del  territorio  sino que también existe  una disputa  discursiva  y
simbólica: es a partir de ideas y representaciones que se “coordina y organiza el mundo de
las cosas y de los objetos del mundo material” (espacio inmaterial para Fernandes; 2008).
La imposición de uno u otro sentido resulta, entonces, una lucha permanente: se vuelve la
base de sustentación de todo territorio.

Material bibliográfico consultado:

 Algranati, Clara; Seoane, José y Emilio Taddei (2013). Extractivismo despojo y crisis
climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de
Nuestra  América.  Buenos  Aires,  Ediciones  Herramienta  -  Editorial  El  Colectivo,
GEAL. ISBN 978-987-1505-35-7. 

 Andrade  Medina,  Helena  (2001)  “La  cartografía  social  para  la  planeación
participativa: experiencias de planeación con grupos étnicos en Colombia”. Ponencia
presentada en el VI Congreso Internacional del CLAD. Buenos Aires.

 Caldart,  Roselí  Salete  (2004)  Capítulo  IV:  “O  movimento  social  como  sujeito
pedagógico”.  En:  Pedagogía  do  Movimento  Sem  Terra.  Sao  Pablo:  Editora
Expressao Popular.

207



 Castells, M. (1998); La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid,
Alianza, Vol. 1 “La sociedad en red”; Conclusión.  Vol. 2 “El poder de la identidad”,
Cáp. 2.

 Cifuentes Gil, Rosa María (2016) “IAP y sistematización de experiencias: apuestas,
propuestas,  desafíos  para  construir  educaciones  e  intervenciones  pertinentes  y
potenciadoras”.  Trabajo  presentado  en  V  Encuentro  Latinoamericano  de
Metodología de las Ciencias Sociales, 16 al 18 de noviembre de 2016, Mendoza,
Argentina.

 De  Sousa  Santos,  Boaventura  (2010).  Capítulo  2:  “Más  allá  del  pensamiento
abismal:  de las líneas globales a una ecología de saberes.”  En:  Descolonizar  el
Saber, Reinventar el Poder. Montevideo, Ediciones Trilce.

 Deleuze,  G.  y  Guattari,  F.  (1995),  El  Anti-Edipo.  Capitalismo  y  esquizofrenia.
Barcelona, Paidos,  (v.o. 1972).

 Deleuze, G. y Guattari, F. (1997), Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia,
Pre-Textos, (v.o. 1980).

 Fals  Borda,  O.  (1994).  Conocimiento  y  poder  popular.  Colombia:  Siglo  XXI,
(v.o.1979). 

 Fernandes,  B.  (2008).  “Sobre  la  tipología  de  los  territorios”,  s/d,  En:
www.ua.es/grupo/giecryal/documentos/

 Foucault, Michel (1979) Microfísica del poder. Ed. La Piqueta.

 Freire, P. (1980) Pedagogía del oprimido, Siglo XXI, Madrid.

 Freire, Paulo (2002) Concientización. Teoría y práctica de una educación liberadora.
Galerna, Búsqueda de Ayllu, Buenos Aires.

 Gadotti,  Moacir (2003) Perspectivas actuales de la educación, Siglo XXI,  Buenos
Aires (v.o. 1995).

 González,  Sara (2005),  “La geografía escalar  del capitalismo actual”,  En:  Scripta
Nova,  Revista  electrónica  de  Geografía  y  Ciencias  Sociales,  9(189),
(http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-189.htm).

 Herodes, Andrew, (2003) “Escala: lo local y lo global”.  En: Sara Holloway, Stephen
Rice, y Gill Valentine (eds.) Conceptos clave de Geografía. Londres, Sage.

 McLaren, Peter (1995) La escuela como un performance ritual. Hacia una economía
política de los símbolos y gestos educativos. Siglo XXI, Madrid.

 Torres Carrillo, Alfonso (2014) “Producción de conocimiento desde la investigación
critica”, Nómadas (Col), núm. 40, pp. 68-83 Universidad Central Bogotá, Colombia.

 Zibechi R.,  (2005). “La educación en los movimientos sociales”,  Programa de las
Américas.  Silver  City.  NM:  Internacional  Relations  Center.  En
http://www.americaspolicy.org/citizen-action/focus/2005/sp-06educacion.html

208

http://www.ua.es/grupo/giecryal/documentos/
http://www.americaspolicy.org/citizen-action/focus/2005/sp-06educacion.html


Extensión universitaria e  Innovación social: reflexiones a partir de una experiencia 

 

Autores  Barbero Andrea. Morresi Silvia. Pasciaroni Carolina 

Departamento de Economía. Universidad Nacional del Sur.  

IIESS- UNS-CONICET  

 

Tema  

1. Educação Popular e Extensão Universitária. 

 

Introducción  

 

La extensión universitaria se incorpora como tercer función sustantiva de las 

universidades latinoamericanas a principios del siglo pasado, pero se instala realmente en la 

agenda de las mismas recién en los últimos años, a partir del reconocimiento explícito de la 

importancia de la vinculación de las instituciones educación superior (IES) con la 

comunidad donde están insertas, puesto de manifiesto en las reuniones realizadas por los 

proveedores de educación superior. A lo largo de este recorrido se ensayaron diversos 

conceptos de extensión universitaria sin lograr uno de consenso, hasta que en la Primera 

Conferencia Latinoamericana de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, convocada 

por la UDUAL se reconoce a la extensión universitaria como el conjunto de acciones que 

expresan la vocación universitaria de proyectar dinámica y coordinadamente la cultura, y 

vincular a todo el pueblo con la Universidad (Fresán Orozco, 2004) 

En Argentina, en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional se acordó que la 

extensión es un proceso de comunicación entre la Universidad y la sociedad, basado en el 

conocimiento científico, tecnológico, cultural, artístico, humanístico, acumulado en la 

institución y en su capacidad de formación educativa, con plena conciencia de su función 

social (CIN, 2009) 

Así los representantes del conjunto de las universidades nacionales han interpretado 

a la extensión como un proceso de comunicación constante con la sociedad que permite la 

integración de las instituciones con el sector socioproductivo, como asi también la 

vinculación y transferencia de conocimientos  entre las temáticas abordadas en las 

investigaciones y las problemáticas que aquejan a la sociedad para dar lugar a un proceso 

interactivo donde se construyen los saberes en contacto con el  entorno y es permeado por 

él.  

En esta integración se cuela el concepto de innovación social,  como un fenómeno 

complejo y multifacético a través del cual es posible dar respuesta a muchos de los 

problemas sociales, económicos y medioambientales que enfrentan actualmente las 

sociedades en desarrollo. En un contexto de restricciones presupuestarias, la innovación 

social moviliza la creatividad de los ciudadanos, las organizaciones del tercer sector, del 

sector público y del privado para desarrollar nuevas soluciones y un mejor uso de los 

recursos escasos. El surgimiento y la multiplicación de innovaciones sociales pueden 
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contribuir a la reducción de la pobreza, promoviendo la inclusión social y el desarrollo 

humano a través de la participación y el empoderamiento de los ciudadanos y de las 

comunidades involucradas. En este tipo de innovaciones, la dimensión del género y la 

sostenibilidad ambiental son consideradas transversalmente como de vital importancia. 

La creación colectiva, implementación y difusión de las innovaciones sociales 

resulta necesaria entonces para lograr un desarrollo inclusivo con altos niveles de empleo y 

sostenible desde el punto de vista económico, competitivo y ambiental. Y en ese sentido 

también resulta de relevante incrementar la investigación sobre las cuestiones relativas a la 

innovación social ya que, si bien no es un fenómeno nuevo, si lo es su conceptualización y 

su afianzamiento como campo de estudio a fin de promover nuevas estrategias de acción 

política. 

La realización de actividades de extensión aparece entre los propósitos enunciados 

en la misión de la Universidad Nacional del Sur (UNS). Entendiendo a la extensión 

universitaria como la presencia e interacción académica mediante la cual la Universidad 

aporta a la sociedad, en forma crítica y creadora, los resultados y logros de su investigación 

y docencia, y por medio de la cual, al tomar contacto con la realidad, enriquece y 

redimensiona toda su actividad académica conjunta (UNS, 2013).  

La extensión universitaria implica la adaptación y aplicación de los conocimientos y 

capacidades adquiridos en la institución, a actividades tendentes por un lado a identificar 

problemas y demandas de la sociedad circundante y por otro a diseñar estrategias capaces 

de dar una respuesta a los mismos. En este sentido entre otras, las funciones de la EU son 

las de formación continua, de divulgación científica, de promoción de la universidad, de 

transformación social, de desarrollo comunitario.   

En cumplimiento con su misión la UNS ha lanzado su VII convocatoria de 

proyectos de este tipo, en la cual se aprobaron 51 y donde se abordan temáticas 

relacionadas con la educación, la protección ambiental, la inclusión y los derechos 

humanos, la economía social, la salud, entre otros, siendo más de la mitad iniciativas 

nuevas.  

Las propuestas presentadas se desarrollarán en más de 30 barrios de la ciudad y 

tienen como finalidad atender en especial problemáticas sociales, que van desde tareas de 

prevención a involucramiento en temas ambientales y permiten acercar alumnos y docentes 

al compromiso social, uno de los objetivos primarios de la institución.  En las mismas 

participarán  253 docentes, 376 alumnos, 155 no docentes y/graduados y en las que 

intervienen 88 ONG’s y entidades oficiales.  

La finalidad de esta ponencia es presentar las acciones emprendidas, concebidas 

como un espacio de cocreación, para alcanzar los objetivos planteados en un proyecto de 

extensión presentado y aprobado, en la convocatoria realizada por la UNS en 2016. La 

propuesta para la presentación del mismo surge a partir de la posibilidad de realizar tareas 

conjuntas, docentes y alumnos del Departamento de Economía de la UNS, miembros de la 

ONG -La fuente, agua para el corazón,  y un grupo de microemprendedores, en su gran 

mayoría mujeres. La ONG, desde marzo del 2007 lleva adelante proyectos educativos y de 
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desarrollo humano orientados hacia la Educación Popular, la Economía Social y Solidaria, 

la Promoción de los derechos de niños y adolescentes, y el Cuidado del Medioambiente.  

A partir de esta articulación se busca impulsar iniciativas propias de mujeres, 

jóvenes y familias que favorezcan el desarrollo de su potencial y de esta forma, promover el 

desarrollo social y económico de sectores de bajos niveles socioeconómicos a través de 

estrategias que promuevan la igualdad de oportunidades, la inclusión social y laboral, y que 

permitan a las personas ser protagonistas de su propio crecimiento, participando de forma 

activa para mejorar su calidad de vida. Como así también fortalecer uno de los propósitos 

de la ONG,  La fuente, agua para el corazón, que es que la comunidad que acude se forme 

en valores como son la confianza (entre destinatarios, organización y voluntarios), la 

responsabilidad y la solidaridad para generar lazos internos y promover el compromiso 

común.   

A los efectos de alcanzar el objetivo propuesto en primer término se definirá el 

concepto de innovación social y se expondrán muy brevemente algunas consideraciones a 

partir del mismo. Posteriormente se presentará la experiencia caracterizándose el barrio y 

los actores para luego detallar las actividades realizadas destacando el impacto de las 

mismas. Finalmente se esbozarán algunas reflexiones.   

 

Innovación Social: Algunas consideraciones 

 

La innovación social, si bien no es un fenómeno nuevo, es reciente en lo que hace a 

su conceptualización y afianzamiento como campo de estudio. La creación colectiva, la 

implementación y la difusión de las innovaciones sociales se vuelven clave para lograr un 

desarrollo inclusivo con altos niveles de empleo y que sea sostenible desde el punto de vista 

económico y ambiental.  

Un recorrido por la literatura muestra diferentes definiciones de innovación social, 

aunque con elementos comunes. Morales Córdova (2014) resume tres de los que están 

presentes en la mayoría: la idea  de algo nuevo (productos, servicios o modelos para un 

grupo social), la necesidad social y el cambio social. Rodríguez y Alvarado (2008) 

consideran que las innovaciones sociales a menudo surgen en condiciones adversas o donde 

las políticas públicas no han alcanzado sus objetivos. Hochgerner (2011), Cajaiba-Santana 

(2014), Schubert (2014), entre otros, coinciden en que el cambio social es el factor más 

importante, y puede darse en sus formas de relacionarse/interactuar con otros, en su forma 

de pensar o de autoidentificarse. La innovación social implica, o debería hacerlo, un cambio 

profundo en las comunidades en que se realiza, a partir de un proceso de construcción de 

alternativas por parte de las personas, y grupos de personas que forman parte del proceso. 

Los trabajos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) (Rodríguez y Alvarado, 2008; Rey de Marulanda y Tancredi, 2010) y el del 

Bureau of European Policy Advisers (BEPA) (2011) hacen énfasis en la relación entre 

innovación social y las políticas públicas. Harrison (en Werner Frans et al., 2012) considera 

que la innovación social surge a partir de iniciativas de la sociedad civil, pero que el Estado 
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puede generar condiciones para favorecerla, participando y cooperando en un proceso de 

co-construcción. 

La innovación social puede encuadrarse tanto en el ámbito de innovación de 

productos y servicios como el de procesos, con una elevada participación de activos 

intangibles, comprendiendo acciones (iniciativas, proyectos, instrumentos) que de forma 

original mejoran el bienestar social y/o cohesión social y plantean, en definitiva, la no 

resignación ante situaciones como la exclusión, el hambre y la pobreza, el cambio 

climático, entre otras (Gutiérrez, 2009).  

En base a la propuesta planteada en este trabajo, se define a la innovación social 

como aquella innovación al servicio de la generación de empleo y la inclusión social. En 

este sentido puede conceptualizarse como el desarrollo y la implementación de nuevas 

ideas que respondan a necesidades sociales y generen nuevas relaciones y colaboración 

social.  

La hipótesis de partida es que las innovaciones sociales impulsan el desarrollo a 

través del rol que asume la sociedad civil, ya que convierten a las comunidades en agentes 

sociales dinamizadores. La confirmación de dicha hipótesis implica un trabajo de 

investigación complejo para capturar el impacto de la innovación social a través de las 

interacciones público privadas-civiles y sus alcances y entender las dinámicas, 

motivaciones y factores de éxito a nivel micro.. 

La innovación social exitosa, se puede replicar? Existen diferencias entre los 

patrones, modelos y procesos de innovación social en las economías avanzadas y los países 

menos desarrolladas? cómo se organizan de modo innovador los actores de  una 

comunidad?  Cuál es el impacto de la innovación social sobre el desarrollo? En qué medida 

afecta el contexto institucional los procesos de innovación social? Qué papel juega el 

liderazgo individual, organizacional y/o institucional? .Que políticas son necesarias para 

impulsar las innovaciones sociales? Estos interrogantes exceden los alcances de este trabajo 

pero deberían constituir un punto de interés para futuras investigaciones. 

 

Feria de Artesanos de Villa Harding Green: una experiencia de innovación, economía 

solidaria  y extensión universitaria 

 

En la ciudad de Bahía Blanca
1
, en sus distintos barrios, se llevan a cabo diversos 

proyectos y realizan tareas organizaciones colectivas (emprendimientos productivos, 

huertas comunitarias, cooperativas de trabajo, comedores y roperos comunitarios, 

bibliotecas, museos, espacios culturales, entre otros), constituidas con la finalidad de dar  

respuesta a la situación de precariedad laboral, la falta de recursos económicos, y la 

                                                           
1
 Las ciudad de Bahía Blanca  está situada al sur de la provincia de Buenos Aires,  cuenta con una 

población de 301 531 habitantes. Es una ciudad intermedia, que se erige como centro  comercial, 
cultural, educativo y deportivo del interior del país. Además cuenta con una importante 
infraestructura turística y de comunicaciones que le periten establecer relaciones a nivel regional, 
nacional  e internacional 
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exclusión/-marginación que esto genera. Estas organizaciones pertenecen en lo que ha dado 

llamarse tercer sector de la economía, y pueden encuadrarse dentro de la “Economía Social 

y Solidaria”.  

En el documento Lima +10 (RIPESS, 2008),  se manifiesta  que: “la economía 

social y solidaria está basada en valores humanos y principios de solidaridad, que 

propugnan el reconocimiento de la otra persona como fundamento de la acción humana y 

eje de la renovación de la política, la economía y la sociedad y que incluye al conjunto de 

actividades y organizaciones de carácter comunitario, asociativo, cooperativo, mutualista y 

demás formas colectivas creadas para responder a las necesidades de empleo y de bienestar 

de los pueblos, así como a movimientos ciudadanos orientados a democratizar y 

transformar la economía”.  

Bajo esta acepción las prácticas productivas individuales y grupales, asumen 

múltiples contenidos y propósitos, ya que a la generación de ingresos, se agregan, entre 

otros, la mejora en la autoestima, el desarrollo de las capacidades individuales de 

autoorganización y cooperación que posibiliten la resolución de sus propias necesidades y, 

por elevación, las de todos, el cuidado del medioambiente. Así se establecen diversos 

modos de inserción en la economía, entre ellos, la producción para el autoconsumo, la 

producción para el intercambio, la producción para la generación de lazos sociales 

fraternales (Coraggio 2002).   

Si bien las organizaciones que forman parte del tercer sector son de antigua data en 

los últimos años se enfatizan las potencialidades de las mismas para las soluciones de los 

problemas sociales y la diversificación de las mismas (Bastidas-Delgado y Richer, (2001).   

Dado que la Economía Social y Solidaria se basa en un enfoque integral de la 

realidad, que propicia el desarrollo desde abajo hacia arriba, para alcanzar sus objetivos 

necesariamente requiere de la participación de todos  los actores sociales y de políticas 

públicas activas (Dillon, y Romano, 2007).  

 

Antecedentes y objetivos  

 

La ONG, La fuente, agua para el corazón, una de las organizaciones de la ciudad 

que lleva adelante acciones en el marco de la Economía Social y Solidaria, en 2015 junto a 

un grupo de docentes y alumnos del Departamento de Economía de la UNS llevaron 

adelante un proyecto de voluntariado, que constituyó la base para el proyecto de extensión 

Acciones colaborativas para el desarrollo de oportunidades en sectores vulnerables, objeto 

de análisis de esta ponencia.  

Esta iniciativa se lleva a cabo en Villa Harding Green, en el sector noreste de la 

ciudad de Bahía Blanca con una población estimada de 10.000 personas y una particular 

historia en sus inicios ligada al ferrocarril y a la actividad aeronáutica comercial. 

Frente a la evidencia recogida en el camino recorrido durante el año 2015 que 

muestra que los microemprendedores, destinatarios de las acciones de la ONG, en general 

tienen grandes dificultades para comercializar sus productos. La propuesta de este proyecto 
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es colaborar en el diseño e instrumentación de  la realización de ferias comunitarias como 

estrategia de venta. Las mismas posibilitarán además la formación de redes que se estima 

que pueden ser muy importantes para el crecimiento y consolidación del autoempleo. 

En general los emprendimientos se caracterizan por ejecutar actividades económicas 

trabajo-intensivas, con poca participación de capital, y por ende, baja utilización de 

tecnología en los procesos productivos; bajas barreras a la entrada en un contexto de alta 

competencia y el tipo de actividad realizada muchas veces tiene que ver con las 

capacidades previas de cada uno de los integrantes; siendo el factor Trabajo el recurso más 

abundante que poseen. Lógicamente se auto-gestionan. Muchos están insertos en la 

economía informal. Todos tienen carencias no solo de capital físico y financiero sino 

también de capacitación y necesitan un acompañamiento en el desarrollo del negocio. En 

parte el capital financiero proviene de microcréditos otorgados por las autoridades 

provinciales. Estos microcréditos son de rápida devolución y los emprendedores son 

solidariamente garantes de los mismos.  

Además como propósito adicional a partir de las acciones de este proyecto se 

persigue convocar y acompañar a los vecinos del barrio, que no están vinculados con la 

ONG,  y que tengan micro-negocios y quieran hacerlos crecer o que sepan un oficio y 

quieran convertirlo en negocio o que tengan ganas de emprender y no sepan cómo. 

Asimismo se prevé  detectar  necesidades del barrio y arbitrar los medios para encontrar el 

modo de atender las mismas. 

 

         Acciones propuestas/ejecutadas 

 

Las primeras acciones desarrolladas en el marco del proyecto  estuvieron destinadas 

a completar el diagnostico del barrio en cuanto a las actividades  desarrolladas por los 

emprendedores que ya participaban de la ONG y de los que estaban produciendo pero aun 

no se habían acercado a la organización,  prestando especial atención a las carencias que 

tenían en cuanto a la disponibilidad de recursos financieros,  de materia prima y de espacio 

donde llevar a cabo la producción.  

Luego en conjunto con representantes del Servicio Social de la Delegación 

Municipal, se sociabilizo el proyecto generando vínculos entre los emprendedores y los 

docentes y estudiantes. 

Las acciones emprendidas en pos de alcanzar el objetivo principal del proyecto, que 

es morigerar las dificultades que evidencian los microemprendores al momento de 

concretar la venta de sus productos, fueron de diversa índole.  Algunas de ellas,  se 

orientaron, por un lado, hacia la exploración y búsqueda de estrategias relacionadas con el 

mejoramiento de  cuestiones concernientes a los modos de producción que condujeran a 

una disminución de los costos de la misma y por otro a trabajar sobre temas relativos a la 

presentación del producto y a las nuevas modalidades de difusión y llegada a los 

potenciales clientes. Otras se relacionaron directamente con la preparación de la feria. 
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Ambos grupos de actividades estuvieron atravesadas por un constante acompañamiento de 

los emprendedores por parte los docentes y alumnos.   

Las actividades del primer grupo se realizaron tres reuniones. La primera de ellas se 

centro en el análisis de la preparación del emprendimiento, comenzando por identificar el 

mercado potencial para luego tratar acerca de la forma de elección del modo de producción, 

orientando a los participantes en el reconocimiento de aquellos recursos que les permitirían 

diferenciar su producto. Por último se trataron  con especial énfasis cuestiones relativas al 

cálculo de los costos de producción, con  el objetivo de acercar a los emprendedores ciertas 

nociones económico-contables que les ayudaran a fijar el precio de venta de su producto.  

El tema de la segunda reunión fue la presentación del producto en los puestos de 

venta, así con ayuda de material visual se examinaron distintas situaciones que mostraban 

como debían disponerse los productos para que resultaran más atractivos para el público y 

que comunicaran mejor las propiedades de los mismos.  

En la tercera reunión desarrollada en el ámbito del Departamento de Economía se 

ilustro a los emprendedores acerca de la utilización de las redes sociales como medio para 

promocionar sus  productos, tanto en lo relativo a cuestiones técnicas de apertura de sitios 

como a aspectos relacionados con la configuración de una página web o un afiche. 

Luego de varias reuniones y escuchadas y analizadas las propuestas de los 

emprendedores que desde un inicio participaban del proyecto y de los que se fueron 

sumando –llegaron a totalizar 30 emprendedores-, se consensuo llevar a cabo una feria 

mensual, el tercer sábado de cada mes, y  se conformo la comisión encargada de gestionar 

la realización de la feria. A los efectos de ordenar la organización de las mismas se elaboro 

un reglamento interno de funcionamiento de las mismas donde se consignaban los derechos 

y obligaciones de los feriantes.  

Las ferias fueron presentadas a las autoridades locales contando en algunas 

ocasiones con el aporte de las mismas a través de espectáculos musicales, entretenimientos, 

entre otros. También contaron con la colaboración de agrupaciones locales que en muchos 

casos desinteresadamente, realizaron juegos, dieron clases de baile, ofrecieron recitales.  

Para fechas especiales,  tales como el día del niño o el día de la primavera, las ferias 

se preparan cuidadosamente,  para ofrecer a los asistentes un clima festivo y  celebrar 

juntos los feriantes y los vecinos.  

En la reunión semanal posterior a cada feria se lleva a cabo la evaluación de la 

misma, en primera instancia se analiza el desempeño en general,  y luego el de cada uno de 

los feriantes. A partir de las reflexiones se trabaja para corregir las debilidades observadas y 

potenciar las fortalezas.  De estas reuniones surgió la inquietud de solicitar a las autoridades 

municipales colaboración para el armado de  puestos fijos.  Requerimiento que las 

autoridades aceptaron, donando el caño estructural. La mano de obra fue aportada por los 

propios emprendedores en tanto que las lonas necesarias para techos de doce puestos fueron 

adquiridas con los fondos asignados por la UNS al proyecto de extensión.   
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En cumplimiento de otras de las metas del proyecto, los integrantes del mismo junto 

al Grupo Envión, artistas locales y la colaboración de  una pinturería,  repararon, pintaron y  

hermosearon con un mural la pared externa de la escuela primaria del barrio.     

            

  A futuro 

Habiendo alcanzado los objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

(Anexo. Cuadro 1 y 2)  y reconociendo la importancia de la relación de la Universidad con 

el entorno, como enriquecimiento para sus miembros y  como un modo de volcar hacia 

búsqueda de respuesta a las problemáticas de  la sociedad circundante los conocimientos y 

capacidades adquiridos, se  prevé continuar con el acompañamiento a este grupo de 

emprendedores, consolidando lo actuado en lo que hace a la realización de las ferias 

mensuales (durante el 2016 por medio del trabajo con la comisión se lograron sostener 

durante todo el año), además se espera continuar con la realización de talleres que doten a 

los feriantes de herramientas que les permitan potenciar su emprendimiento. En esta línea, 

uno de los objetivos prioritarios del proyecto será el relevamiento de información sobre las 

preferencias de los asistentes (compradores) a la feria para obtener una estimación de la 

demanda potencial de los productos que ofrecen los emprendedores, que les ayudaría a los 

mismos a mejorar el desempeño de su negocio.  

Asimismo se proyecta trabajar colaborativamente con los integrantes del proyecto 

“Principito” que tiende a re-valorizar los espacios culturales del sector de Villa Harding 

Green como forma de reactivación socioeconómica.  

 

Reflexiones Finales 

 

La tarea de acompañamiento de una organización del tercer sector de la economía y 

un conjunto de docentes y alumnos de una unidad académica de la UNS a un grupo de 

microemprendedores condujeron a la reproducción de sólidos  vínculos que  se consolidaron 

en  la realización de la Feria de Artesanos  de VHG,  una vez al mes,  a la  conformación de  

la comisión que coordina y gestiona las iniciativas y a la redacción del reglamento de 

funcionamiento donde se establece el requerimiento de participar de un mínimo de reuniones 

para poder feriar. Asimismo se definieron las estrategias para la realización de las ferias: 

elección del lugar/lugares posibles que cuenten con los servicios mínimos necesarios, 

factores de atracción de público (publicidad, espectáculos), logística y elementos 

indispensables (mesas, mantelería).Si bien se ha avanzado en aun queda mucho camino por 

recorrer y barreras por sortear, pero con intercambio de conocimientos, solidaridad y 

compromiso,  se pueden forjar las sinergias necesarias para llegar a la meta.  
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Anexo.  

Cuadro 1. Acciones colaborativas para el desarrollo de oportunidades en sectores 

vulnerables. Actividades realizadas 

 

Actividades Resultados alcanzados 

1. Diagnóstico Recopilación de la información necesaria para la 

planificación estratégica de las acciones (nro. de 

potenciales beneficiarios, tipo de carencias, 

emprendimientos en marcha, emprendimientos 

potenciales, capacidades de los vecinos, etc.)  

2. Elaboración de 

estrategia de abordaje 

Co-creación,  

3. Actividades de 

sensibilización 

Actividades grupales de 

generación de ideas 

Difusión del proyecto 

Generación de vínculos 

Mejoras en la creatividad 

4. Capacitación Capacitación de estudiantes en aspectos vinculados al 

desarrollo de su profesión  

Trabajo con promotores 

 Capacitación de  beneficiarios en tres 

reuniones/talleres 

5. Coaching/Tutorías Generación de nuevas oportunidades 

Mejoramiento de la situación actual de los vecinos en 

situación vulnerable 

 

 

Cuadro 2. Mejoras en infraestructura 

Detalle Participantes 

Reparación de pared exterior de la escuela 

(predio donde se feria) y pintado de mural 

Microemprendedores 

ONG La Fuente 

Grupo Envión y artistas locales 

Pinturería ADN (donación pintura) 

Docentes y alumnos Proyecto de Extensión 

Estructuras de hierro para armar los puestos MBB (donación caño estructural) 

Microemprendedores (mano de obra) 

 

Techos de lona Proyecto de Extensión (donación de 

material y confección de techos para 12 

puestos) 
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Tema específico: Educação Popular e Extensão Universitária 

 

Resumo: Por meio de reflexões acerca dos pressupostos da Economia Solidária que 

perpassam pelas perspectivas de Educação Popular, este trabalho tem como objetivo 

explanar sobre a atuação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 

Universidade Federal de Alfenas, Campus Varginha (ITCP/UNIFAL-MG) como um 

programa de extensão universitária. Sua atuação se dá por meio da pesquisa-ação 

participativa, que consiste na formação interna dos membros da incubadora e constante 

reflexão acerca da Economia Solidária, além da promoção da extensão universitária, 

consolidando empreendimentos econômicos solidários por meio da interação dialógica 

com os princípios da educação popular, salienta-se que essa interação dialógica parte-se 

de um processo metodológico de incubação compreendido em três etapas: 

Caracterização, Organização e Ação Gestora. Com isso, a incubadora possui um papel 

fundamental ao se apresentar-se como um dos pilares na ampliação da relação da 

Universidade com a sociedade, desenvolvendo processos educativos, culturais e 

científicos, consolidando o tripé do ensino, pesquisa e extensão. 

 

1. Introdução 

 

A Economia Solidária foi concebida como um modo de produção em que os 

trabalhadores são donos por igual do meio onde trabalham, ou seja, tem os mesmos 

direitos de decisão e detêm por igual a propriedade da organização (SINGER, 2005. p. 

14). Em relação às suas práticas, Tygel (2007, p.1) diz que a Economia Solidária: 

 

“(...) é fruto da organização de trabalhadores e trabalhadoras na 

construção de novas práticas econômicas e sociais fundadas em 

relações de colaboração solidária, inspiradas por valores culturais que 

colocam o ser humano como sujeito e finalidade da atividade 

econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em geral e de 

capital em particular. Esta prática de produção e consumo privilegia o 
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trabalho coletivo, a autogestão, a justiça social e o desenvolvimento 

local, sustentável e solidário.” (TYGEL, 2007, p.1). 

 

Além das questões de produção e atuação ressaltadas acima, pode-se afirmar que 

a Economia Solidária pode ser vista também como uma proposta de transformação de 

vida, pautada em valores sociais, culturais e políticos, conforme Razzeto (1999, p. 48), 

salienta em que a economia solidária é formada por “iniciativas nas quais se pretende 

ser diferente e alternativo com respeito ao sistema imperante, e chegar assim, ainda que 

seja em pequeníssima escala, a uma mudança social, na esperança de uma sociedade 

melhor e mais justa”. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que os pressupostos da Economia Solidária, bem 

como suas práticas são condizentes com os propósitos da Educação Popular que, 

segundo Zitkoski (2010) constitui-se em uma diversidade de experiências pedagógicas e 

de formação humana, além de valorizar a emancipação social e a reinvenção nas formas 

de produzir a vida na sociedade. Além disso, segundo Paulo Freire, a educação popular 

tem uma proposta politicamente mais humana visto que é libertadora, deixando o 

homem livre de dentro para fora, onde o método é instrumento de preparação de pessoas 

para uma tarefa coletiva de reconstrução nacional (BRANDÃO, 2006). 

 A Economia Solidária junto com Educação Popular preconizam conceitos de 

participação e emancipação, visto que elas vão à contramão do sistema vigente. Para 

que isso se torne possível, ambas utilizam a autogestão como forma de trabalho e 

educação, pois consiste na relação democrática entre os sujeitos de uma determinada 

instituição que estejam inseridos, não havendo relações de dominação, onde a gestão é 

realizada de forma horizontal.  

Para que haja essa interlocução entre sociedade e universidade, disseminando a 

economia solidária por meio da educação popular, em auxílio a esses empreendimentos 

econômicos solidários, destacam-se as entidades de apoio e fomento, que se enquadra 

como “organizações públicas e privadas sem fins lucrativos que desenvolvem ações nas 

várias modalidades de apoio direto, capacitação, assessoria, incubação, assistência 

técnica e de gestão e acompanhamento junto aos empreendimentos de Economia 

Solidária” 
5
, destas destacam-se as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCPs), que se encontram em várias universidades do país. 

                                                           
5
Disponível em: http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/entidades-de-apoio-assessoria-e-fomento-a-

economia-solidaria.htm 
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Essas incubadoras se apresentam como agentes de um processo educativo para a 

cooperação e a autogestão, constituindo-se como projetos, programas ou órgãos das 

universidades com a finalidade de dar suporte à formação e ao desenvolvimento de 

cooperativas populares e da economia solidária (Estatuto da Rede de ITCPs, 1999, art.2) 

i. Elas visam articular multidisciplinarmente áreas de conhecimento de universidades 

brasileiras, com grupos populares visando a contribuir na formação de cooperativas 

populares e/ou empresas autogestionárias. Atuam um duplo sentido, na formação dos 

estudantes, por meio da vinculação do ensino, da pesquisa e da extensão, e na geração 

de trabalho e renda para os empreendimentos econômicos solidários.  

É neste contexto, que este trabalho se insere, objetivando analisar as práticas da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Alfenas 

(ITCP/UNIFAL - MG). Justifica-se a importância desse estudo, uma vez que as 

incubadoras vêm ocupando um papel importante na promoção da extensão universitária, 

na consolidação de empreendimentos econômicos solidários, mas em especial no 

fortalecimento dos pressupostos teóricos e empíricos da economia solidária e da 

educação popular. 

 

2. As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares e a Extensão 

Universitária 

 

Entende-se extensão universitária como uma variedade de ações projetadas e 

executadas pelas instituições, utilizando suas estruturas físicas e seus recursos humanos 

para oferecer à sociedade serviços que vão além das salas de aulas tradicionais que 

fornecem diplomas de graduação e títulos, proporcionando impacto direto no 

desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural (SILVA FILHO, 2001). A 

Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade. Assim, a extensão universitária se apresenta como uma 

forma de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade na qual está 

inserida, uma espécie de ponte permanente.  

Por meio da extensão, a universidade tem a oportunidade de levar, até a 

comunidade, os conhecimentos de que é detentora, os novos conhecimentos que produz 

com a pesquisa, e que normalmente divulga com o ensino. É uma forma de a 

universidade socializar e democratizar o conhecimento, levando-o aos não 

universitários. 
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Nesta perspectiva, pode-se afirmar que a extensão universitária passa a ser 

definida como um “processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade 

e sociedade” (Deliberações do Fórum de Pró-Reitores de Extensão
6
). 

Esta extensão a que tratamos neste artigo, trata-se de um novo conceito de 

extensão universitária, que, por exemplo, para o desenvolvimento da economia solidária 

no Brasil e para o desenvolvimento das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares - ITCPs servem como um referencial muito valioso. 

Assim, como um dos agentes de disseminação da Extensão Universitária e da 

Economia Solidária têm-se as ITCPs, que surgiram na década de 90 e estão presentes 

em várias universidades brasileiras, com o intuito do assessoramento a grupos populares 

para a geração de trabalho e renda por meio da consolidação de Empreendimentos 

Econômicos Solidários. Como salienta Andrade e Duarte (2003):  

O papel da Incubadora é de assessorar no nascer do empreendimento, 

oferecendo cursos de qualificação, palestras e oficinas de debate, ou seja, 

viabilizando a troca de saberes entre a Universidade e os grupos excluídos da 

sociedade. Além disso, cabe às Incubadoras facilitar o acesso ao crédito e aos 

recursos materiais, importantes para a formação do empreendimento 

solidário. (ANDRADE, DUARTE, 2003, p. 03)  

 

 Para Oliveira (2003), as ITCPs são empreendimentos que possuem uma equipe 

técnica que por um determinado período oferecem apoio aos Empreendimentos 

Econômicos Solidários, e que tem por objetivo contribuir para um processo educativo 

de pessoas e grupos, que se dispõe a montar uma associação ou cooperativa, de maneira 

que possa ser sustentada, sem ter uma relação hierárquica. 

A atuação das ITCPs frente aos grupos populares se faz por meio das 

articulações entre seus membros e os grupos a serem incubados para viabilizar o 

processo de incubação, com suporte técnico e gerencial aos mesmos. Como 

afirma Guerra (2008):   

 

Esta articulação entre universidade e grupos populares se realiza por meio do 

processo de incubação: formação que ocorre desde o surgimento da 

cooperativa até sua consolidação e que busca, por meio da troca de 

conhecimentos entre trabalhadores e incubadora, fazer com que a 

cooperativa, no fim do processo, conquiste autonomia interna e externa. 

(GUERRA, 2008, p.14)  

 

 Salienta-se que para o desenvolvimento dos seus trabalhos, as ITCPs utilizam-se 

do processo metodológico de incubação, que segundo Guerra (2008) trata-se da decisão 

                                                           
6
 Disponível em http://www.renex.org.br 
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de aceitar ou não a incubação, a etapa de formação socioeconômica e política através 

dos cursos a serem ministrados, do acompanhamento e assessoramento feito pela ITCP 

até o momento onde o grupo consiga trabalhar de maneira independente, sem a 

necessidade da incubação. 

 Dentre as incubadoras existentes nas universidades brasileiras, tem-se a 

ITCP/UNIFAL-MG que será melhor explicitada a seguir.  

 

3. Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade 

Federal de Alfenas, campus Varginha-MG (ITCP/UNIFAL-MG). 

 

 A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal 

de Alfenas surgiu em 2010, sendo composta por uma equipe multidisciplinar de 

professores e acadêmicos, caracterizando-se como um Programa de Extensão que tem 

como objetivo proporcionar a formação da comunidade acadêmica, com assuntos acerca 

da Economia Solidária, incubar grupos, e desenvolver iniciativas que consolidem o tripé 

de ensino pesquisa e extensão. 

 Nesse sentido, a ITCP/UNIFAL – MG visa contribuir para a formação dos 

alunos no exercício da cidadania, bem como torná-los sujeito de transformação da 

realidade, com respostas para os grandes problemas contemporâneos. No que se refere 

ao seu campo de atuação, a ITCP/UNIFAL - MG vem desenvolvendo suas atividades 

suas atividades nos municípios de Areado, Paraguaçu, Poço Fundo e Varginha, todas 

eles no sul de Minas Gerais, com possibilidade de expansão para os demais municípios 

da região. 

 Atualmente, a ITCP incuba dois grupos, sendo um deles Associação dos 

Produtores de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares de Varginha, de nome 

fantasia Sabor & Saúde. Esta associação é formada por agricultores familiares, que 

sejam produtores de plantas medicinais, aromáticas, condimentares e produtos 

agroecológicos e orgânicos de um modo geral, estabelecidos no município de Varginha 

e região. Ela tem como finalidade principal incentivar, agregar, orientar e coordenar as 

atividades dos associados no cultivo, coleta, processamento, armazenamento, 

manipulação e dispensação de plantas medicinais, aromáticas, condimentares e produtos 

de modo geral, no sistema agroecológico e orgânico, com assistência e 

acompanhamento de instituições e profissionais habilitados. 
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 O outro grupo incubado é o Mulheres Organizadas Buscando Independência 

(MOBI), em Poço Fundo/MG. Com a predominância masculina no meio rural, 

hierarquia e falta de espaço e voz, esse coletivo surge em parceria com a Cooperativa 

dos Agricultores Familiares de Poço Fundo (COOPFAM) e Instituto Federal do Sul de 

Minas, Campus Machado em 2006 com o intuito de organizar as mulheres da própria 

COOPFAM para a produção direta de café orgânico, artesanato e rosas orgânicas. 

Atualmente, o MOBI possui um espaço para discussões constantes acerca da relação de 

gênero, empoderamento feminino e relação de poder por meio da agricultura familiar.  

 Além disso, a ITCP desenvolve o Clube de Trocas, na UNIFAL – MG, Campus 

Varginha. Este se apresenta dentro da proposta de desenvolvimento pautada pelos 

pressupostos da economia solidária, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Nesse 

sentido, os clubes de trocas são semelhantes as feiras, aos mercados, sendo que em seus 

ambientes, as pessoas se reúnem para trocar produtos, serviços e conhecimentos de 

forma solidária. Não utiliza-se dinheiro, o que pode ocorrer são as trocas diretas, onde 

oferece-se seu produto, serviço ou saber em forma direta, ou seja, ao identificar algo 

que necessite, tentar uma trocar por aquilo que esta oferecendo, desde que ambas as 

partes concordem com a troca. Ou as trocas indiretas, que se dá a partir da utilização de 

uma moeda social. Os clubes de troca se apresentam não só como um espaço propício 

para a realização de trocas e o estabelecimento de um consumo consciente, mas também 

com um importante espaço para o desenvolvimento de atividades culturais, 

proporcionando assim, uma inserção também cultural. 

 Outra atividade desenvolvida pela incubadora é o grupo de estudos “Economia 

Solidária em Debate”, formado por discentes e docentes do Campus de Varginha-MG 

da Universidade Federal de Alfenas, constituído por estudos de textos teóricos acerca do 

tema da Economia Solidária, bem como a realização de pesquisas relacionadas à 

temática e aos grupos incubados.  

 A articulação entre a incubadora e os grupos populares se realiza por meio do 

processo de incubação: formação que ocorre desde o surgimento da cooperativa até sua 

consolidação e que busca, por meio da troca de conhecimentos entre trabalhadores e 

universidade, fazer com que a cooperativa, no fim do processo, conquiste autonomia 

interna e externa. O processo de incubação se apresenta como um importante 

instrumento de inserção de universidades brasileiras no objetivo de favorecer trabalho e 

renda. Ao mesmo tempo, visa desenvolver iniciativas que consolidem a 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para um 
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maior envolvimento entre a sociedade e a universidade pública brasileira. A 

metodologia de incubação da ITCP/UNIFAL – MG será apresentada a seguir. 

 

4. A Metodologia de Incubação da ITCP/UNIFAL – MG 

 

A metodologia de incubação proposta pela ITCP/UNIFAL pauta-se na 

articulação entre a pesquisa-ação e a educação popular, com vistas para a interação 

dialógica e aprendizado conjunto para a autogestão dos empreendimentos solidários. 

Diante das demandas apresentadas pelos trabalhadores dos empreendimentos solidários, 

considera-se a pesquisa-ação como uma forma adequada de abordar o trabalho na 

relação universidade-sociedade, pois é uma abordagem metodológica que possibilita 

construir uma relação dialógica entre as partes. Ao criticar o método vertical de 

aprendizagem como “educação bancária”, Freire (1987) caracteriza a relação dialógica 

como a recusa da unilateralidade do processo do conhecimento e do ensino. Neste 

mesmo sentido, em projetos sociais, também se deve atentar a uma formação que não 

considere os receptores como entes passivos no processo do conhecimento.  

Nesta perspectiva Freiriana, ao proporcionar o aprendizado e o ensino ao mesmo 

tempo, a ITCP segue, portanto, uma metodologia de incubação que busca respeitar o 

saber local na construção de novos conhecimentos. Segundo Dionne (2007), partindo da 

pesquisa-ação, pesquisadores e atores estabelecem uma relação efetivamente mais 

estreita ao tomar posições e esboçar ideias e também no momento em que se assumem 

como participantes práticos. Ainda conforme Dione (2007, p. 68), “a pesquisa-ação é 

definida como prática que associa pesquisadores e atores em uma mesma estratégia de 

ação para modificar uma dada situação e uma estratégia de pesquisa para adquirir um 

conhecimento sistemático sobre a situação identificada”. A escolha do método, 

portanto, se justifica em razão de seu caráter de “intervenção coletiva”, conforme 

ressaltado por Dione (2007). Sendo assim, a ITCP utiliza o método de pesquisa-ação 

participativa, que será explanado a seguir. 

A pesquisa-ação participativa baseia-se na noção de que o conhecimento está 

situado hierarquicamente na organização, de forma que, ao contrário do que sugere o 

conceito de participação – entendida por Bordenave (1994) como o oposto de 

marginalização – restringe como atores da pesquisa apenas os ocupantes dos cargos 

mais altos dentro da empresa, excluindo a maioria das pessoas dos processos e 

colocando-as como receptores passivos das mudanças organizacionais ao invés de seus 
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arquitetos ativos. Em oposto, nas pesquisas participativas práticas, o principal 

motivador da pesquisa é a demanda da comunidade em termos de melhoria das 

condições de vida de seus membros, colocando a importância da reciprocidade nas 

relações de pesquisa entre cientista e participantes, em que estes últimos são capazes de 

entender e mudar sua situação. 

Partindo, portanto, da perspectiva da pesquisa-ação participativa, a proposta de 

incubação de empreendimentos solidários por parte da ITCP/UNIFAL busca a 

descoberta, reflexão e proposição conjunta de soluções para os problemas enfrentados 

pelos trabalhadores. Anterior à incubação, faz-se necessária a reflexão e preparação 

conjunta de toda equipe da ITCP (discentes, docentes, técnicos) a respeito da Economia 

Solidária, a Autogestão, a metodologia de incubação da ITCP/UNIFAL e temas 

pertinentes à discussão e trabalho com grupos populares, como as relações de trabalho, 

as relações de gênero, o cooperativismo, o associativismo, a educação popular e a 

administração de empreendimentos econômicos solidários, por exemplo. Não se 

considera, entretanto, que a preparação da equipe se dê apenas nesse processo inicial, 

mas sim, ao longo de todo o processo de incubação, no estabelecimento da relação 

dialética com os grupos populares que vão despertando novos aprendizados e 

incentivando novas descobertas.  

A metodologia de incubação, mais especificamente voltada à (re)construção de 

empreendimentos populares se baseia também na estrutura apresentada abaixo, 

desenvolvida pela ITCP/UFSJ. 

 

Quadro 1 - Estrutura do Processo Metodológico para Incubação 

 Fases ou 

Categorias de 

ação 

Atividades/técnicas Observações 

 Estágio da mobilização   
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M 

O 

B 

I 

L 

I 

Z 

A 

Ç 

Â 

O 

 

 

Pré 

 

 

 

 

 

 

Intensiva 

 

 

 

 

 

Mantenedora 

 

 

 

Caracterização 

Definição da origem da 

demanda. Identificação do 

grupo, o seu perfil, suas 

demandas, suas 

mobilizações antecedentes. 

Utilizam-se trabalhos de 

grupos para as 

apresentações, discussões e 

levantamentos. Elaboram-se 

os instrumentos de previsão: 

diagnósticos, programas, 

projetos, planos e outros 

estudos.  

Fazem-se as apresentações 

da ITCP’s, das pessoas do 

grupo que demandam o 

trabalho. Apresenta-se o 

processo. 

São discutidos os 

instrumentos elaborados e 

tomam-se as decisões.  

 

 

 

Organização 

Treinamento para a 

organização do processo de 

produção e para constituição 

e gestão individual e 

coletiva. Debates sobre o 

coletivo e constituição ou 

não da entidade associada. 

Quase sempre, a 

organização coincide com 

a mobilização intensiva.  

 

 

Ação Gestora Inicia-se quando se inaugura 

a gerenciado coletivo. 

Pelos princípios e formato 

autogestores.  

Fonte: GUERRA et al (2006:12) 

 

As etapas podem ser assim descritas:  

Contato inicial com os trabalhadores do futuro empreendimento econômico 

solidário ou empreendimento solidário já existente - Caracterização: nesse processo 

inicial, a equipe da ITCP buscará travar diálogo com os trabalhadores, conhecendo suas 

demandas e expectativas e expondo a proposta de ação/reflexão conjunta da incubação. 

Esse contato inicial é de extrema importância para buscar sensibilizar os trabalhadores a 

respeito do trabalho da ITCP, buscando esclarecer que se trata antes de um trabalho 

conjunto, que demandará envolvimento de trabalhadores e equipe da ITCP e não uma 

consultoria em que o fluxo de saberes, ações e informações se dá de maneira unilateral. 

Isso porque, com base em Freire (1987, p. 82), o processo de incubação se pauta na 

educação problematizadora, comprometida com a libertação e, assim, permeada por um 
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esforço constante por meio do qual todos os envolvidos vão percebendo, de maneira 

crítica “como estão sendo no mundo com que e em que se acham”, 

Pesquisa-ação participativa para o atendimento das demandas dos 

trabalhadores - Organização: com base na educação problematizadora e 

comprometida com a libertação, entendemos que todo o processo de incubação deve se 

voltar para a emancipação dos trabalhadores, a fim de que os mesmos, posteriormente, 

possam autogerir seu empreendimento. Como Freire (1987) ressalta, os homens se 

fazem a partir da ação-reflexão de modo que, com base na pesquisa-ação participativa, 

deve ser a demanda dos trabalhadores em termos de melhoria das condições de vida de 

seus membros que deve ser respeitada e atendida em conjunto com a equipe da ITCP 

por meio de oficinas e da troca constante de experiências e saberes grupo popular-

universidade que, mediatizados pelo mundo (Freire, 1987) buscarão estabelecer a 

relação dialógica de educação com vistas à construção do empreendimento solidário. 

Desincubação e autogestão do empreendimento solidário – Ação Gestora: A 

partir do momento em que os próprios trabalhadores tomarem consciência de sua 

autogestão e emancipação em relação à ITCP esta, também alinhada à pesquisa-ação 

participativa, buscará, baseada subsidiariamente nos indicadores de desincubação 

construídos conjuntamente com os grupos populares e a ITCP parceira, a 

INCUBACOOP/UFLA, emancipar os trabalhadores do empreendimento solidário que 

já estarão conduzindo seu empreendimento de maneira autônoma. A ITCP buscará 

manter contato com estes trabalhadores, a fim de que estes também se tornem 

multiplicadores da Economia Solidária, agindo com base na educação emancipadora 

com relação a outros grupos que ainda estejam em processo de incubação. 

 

5. Apresentação dos Resultados 

 

 A ITCP/UNIFAL – MG vem desenvolvendo suas atividades no intuito de 

contribuir para a geração de trabalho e renda. Através da relação dialógica que se 

mantém entre a Incubadora e os grupos incubados, ou seja, relação de trocas de 

conhecimentos e saberes, se constrói a base para o desenvolvimento das atividades 

extensionistas, que vão de encontro às demandas dos grupos. 

Em relação ao processo organizacional interno da ITCP, a mesma se encontra 

organizada em comissões de trabalho, a saber: Divulgação, que fica responsável em 

atualizar as redes sociais, murais e demais tipos de informações acerca da ITCP; 
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Formação, que mantém a formação dos membros de forma contínua, seja por cursos, 

oficinas, entre outros; Planejamento Interno, que mantém o local de trabalho 

organizado, além dos calendários e infraestrutura; Grupo de Estudos, que decidem quais 

os textos/temas serão abordados nos encontros; Clube de Trocas, que ficam 

responsáveis por decidirem datas, temáticas e a atração cultural; além dos grupos para 

acompanhamento dos empreendimentos econômicos solidários.  

Para o acompanhamento aos grupos incubados a formação interna tem papel 

primordial, sendo realizada de forma contínua e constante, baseada nas demandas dos 

membros da incubadora e dos empreendimentos econômicos solidários incubados. O 

debate realizado é baseado em textos alinhados a temática da Economia Solidária, 

teóricos e empíricos, e paralelos ao assunto como a questão de gênero, por exemplo. 

O leque de estudos é amplo, o que permite a melhor compreensão dos conceitos 

acerca da Economia Solidária, e em especial um melhor processo de incubação. É 

importante ressaltar também que a ITCP/UNIFAL – MG ao longo de sua trajetória vem 

desenvolvendo projetos, financiados por diferentes agências de fomento, como forma de 

consolidar suas práticas. Entre esses projetos destacam-se o projeto “O processo de 

incubação em cooperativas populares e a percepção de valores do trabalho”, cujo 

objetivo foi incubar uma cooperativa popular e fazer um levantamento acerca dos 

valores atribuídos ao trabalho pelos sujeitos que a constituem. Este projeto foi 

desenvolvido com a Associação Terra do Marolo, no município de Paraguaçu – MG, 

grupo de Produtores e Beneficiadores do Marolo. Financiado pela FAPEMIG, através 

do Edital Extensão Interface com a Pesquisa do ano de 2010.  

Outro projeto foi o “Qualificar para desenvolver: as mulheres de Varginha em 

cena aberta”, que tem como protagonistas mulheres socialmente vulneráveis situadas 

em área de risco social no município de Varginha/MG. A finalidade encontra-se em 

promover ações emancipatórias às mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família, 

como por exemplo, programas de capacitação e formação a fim de promover trabalho e 

renda fundamentada na perspectiva da Economia Solidária. Este projeto foi financiado 

pelo Ministério da Educação, através do Edital PROEXT no ano de 2011. 

O Projeto “Consolidação da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

da Universidade Federal de Alfenas”, teve como objetivo a consolidação da Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares na Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-

MG, Campus Varginha, no sentido de poder articular práticas de ensino, pesquisa e 
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extensão. Este projeto foi financiado pelo CNPq, através do Edital do Programa 

Nacional de Incubadoras(PRONINC), sendo desenvolvido nos anos de 2014 e 2015. 

Além disso, a ITCP vem participando das atividades do Fórum Sul Mineiro de 

Economia Solidária, que é um espaço de interação e formação entre incubadoras e 

Empreendimentos Econômicos Solidários, espaços que são muito importantes para 

estreitar laços entre universidade e comunidade, visto que este é um dos objetivos das 

incubadoras enquanto programas universitários de extensão.  

Outro fator que merece destaque é a constante construção de conhecimento que 

permeia as atividades da ITCP, demonstrado pelas recentes publicações de seus 

membros e participação em congressos e encontros da Rede de ITCPs, tais como: I 

Congresso de Ciências Sociais Aplicadas em Varginha-MG, II Congresso Brasileiro de 

Estudos Organizacionais (CBEO) em Uberlândia-MG, 2° Congresso de Extensão da 

Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu, em Campinas – SP; III 

Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais (CBEO) em Porto Alegre – RS; IV 

Congresso da Rede de ITCPs, em Salvador – BA; V Encontro Mineiro de 

Administração Pública, Economia Solidária e Gestão Social, em Lavras – MG; VI 

Encontro de Administração Pública da ANPAD (EnAPG) em Belo Horizonte – MG;  6° 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU) em Belém-PA; IX Congresso 

Brasileiro de Agroecologia, em Belém – PA; XXXIX ENANPAD, em Belo Horizonte – 

MG. 

Em números, ressalta-se que ao todo foram publicados: 04 artigos em 

congressos, simpósios, encontros e etc.; 09 artigos completos publicados em periódicos; 

24 trabalhos completos publicados em anais de eventos; 16 trabalhos resumidos 

pulicados em anais de eventos e 27 apresentações de trabalho. 

Além disso, por meio das pesquisas realizada através de conceitos e práticas de 

Economia Solidária, membros da incubadora realizaram pesquisas resultando em 

Trabalhos de Conclusão de Curso e uma Tese de Doutorado.  

Vale lembrar que estes cursos e eventos contribuem para o processo de formação 

dos membros da incubadora, além do amadurecimento e fortalecimento dos 

pressupostos pautados pela extensão universitária e educação popular. Sendo assim, 

estas ações extensionistas auxiliam no fortalecimento da incubadora como um programa 

de assessoramento a empreendimentos econômicos solidários, além de possibilitar 

reflexões e a busca de novas alternativas para disseminar cada vez mais tais valores. 
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A Incubadora visa uma formação contínua, como citado anteriormente. Então, 

outro fator importante a se destacar são as limitações/problemas durante a extensão, 

muitas vezes a falta de recursos dificulta a mobilidade dos membros da incubadora até 

os EES ou até mesmo por falta de bolsas aos membros, como parte complementar de 

renda e/ou incentivo aos mesmos. Além disso, a falta de recursos dificulta um 

acompanhamento mais sistemático das atividades dos grupos incubados, o que pode 

ocasionar desmotivação e descontinuidade das ações de incubação.  

Em relação à extensão universitária, até o momento foram incubados cinco 

grupos, sendo eles: Associação Meninas Sabor de Minas, Associação Terra do Marolo, 

Associação Sabor & Saúde, Associação Terra do Biscoito e Mulheres Organizadas 

Buscando Independência. Salienta-se que no caso da Associação Terra do Marolo, em 

Paraguaçu-MG e da Associação Terra do Biscoito, em Areado-MG, a partir do processo 

de incubação, organizam anualmente a Festa do Marolo e a Festa do Biscoito, 

respectivamente. Essas festas têm como objetivo apresentar os trabalhos realizados 

pelas associações, a venda dos produtos e também a promoção da cultura, contribuindo 

para o desenvolvimento local dos municípios. Além disso, vale ressaltar que membros 

da incubadora, juntamente com a Associação Terra do Biscoito participaram do II 

Seminário de Metodologia de Incubação, em 2015, que foi realizado na Universidade 

Federal de Ouro Preto, em Ouro Preto-MG. Este evento proporcionou uma nova 

experiência tanto para os membros da incubadora quanto para o grupo, visto que houve 

contato com grupos incubados por outras incubadoras e cursos com temáticas variadas, 

como o de agroecologia, por exemplo. 

 Com o processo metodológico de incubação, os atores envolvidos têm a sua 

emancipação não somente econômica, mas também na questão política e social, visto 

que há, por exemplo, a busca pelo empoderamento feminino, resgate de autoestima, 

participação nas instancias deliberativas dos municípios, tais como conselhos 

municipais, fóruns, etc. 

 

6. Considerações Finais 

 

A Economia Solidária busca a emancipação e autogestão dos trabalhadores, 

promovendo a geração de trabalho e renda pela perspectiva autogestionária e 

democrática. Sendo assim, não existe a visão de patrão e empregado e eles mesmos se 

articulam para manter o empreendimento de acordo com as decisões tomadas 
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coletivamente. E é esse o principal ponto de articulação entre a Economia Solidária e a 

Educação Popular, uma vez que ambos buscam a emancipação dos trabalhadores. A 

ITCP/UNIFAL-MG, conforme apresentado nesse trabalho, consolida as suas ações 

tendo como base esses dois conceitos, colocando em prática a extensão universitária.  

A utilização de metodologia de incubação via pesquisa-ação participativa é 

importante na consolidação da relação dialógica proposta pela Economia Solidaria e 

seus pressupostos, uma vez que promove essa troca de saberes entre os sujeitos na 

organização. Ademais, cabe ressaltar, o papel relevante das ITCPs a fim de promover o 

assessoramento a estes empreendimentos econômicos solidários que buscam suas 

emancipações. 

Assim, pode-se dizer que mesmo se caracterizando como uma proposta de 

Extensão Universitária, a ITCP/UNIFAL-MG se consolida pelo tripé do ensino, 

pesquisa e extensão. Isso porque, no ensino, a ITCP vem contribuindo para a expansão, 

o fortalecimento e a integração dos ensinos de Graduação e Pós-Graduação, 

assegurando a excelência acadêmica, a fim de formar cidadãos capazes de propor e 

implementar soluções para as demandas da sociedade.  

No que se refere à pesquisa, podemos destacar que a ITCP possui um papel 

fundamental ao realizar pesquisas em todas as áreas do saber, buscando a excelência e 

expressando o compromisso com o desenvolvimento sustentável. E por fim, com 

relação à extensão universitária, esta apresenta-se como um dos pilares fundamentais da 

incubadora por ampliar a relação da Universidade com a sociedade, desenvolvendo 

processos educativos, culturais e científicos e voltados à solução de questões locais, 

regionais e nacionais. 
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Estabelecendo condições para sistematização de experiências de apoio à organização de feiras
no campo da economia solidária

Ana Lucia Cortegoso (ana.lucia.cortegoso@gmail.com) e Marco Aurélio Maia Barbosa de Oliveira
Filho (mambofilhopanda@gmail.com), Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e

Intervenção em Economia Solidária da Universidade Federal de São Carlos (NuMI-
EcoSol/UFSCar)

Tema específico: 2. Consumo Responsável e Comércio Justo

Introdução
As feiras são os mais antigos espaços de comercialização existentes que ainda podem ser

encontrados tanto nos menores vilarejos, como nos maiores centros urbanos (Instituto Kairós et al.,
2011). Feiras têm sido organizadas e apoiadas por agentes de fomento em economia solidária como
estratégia de comercialização para produtos oriundos do trabalho coletivo, familiar ou individual,
apresentando diferentes características, tipos de resultados alcançados e desafios enfrentados. Para
além da oportunidade de escoamento de produtos e serviços por meio do estabelecimento de relação
mais direta entre produtores e consumidores, sem a figura de atravessadores e na perspectiva do
estabelecimento  de  relações  mais  humanizadas,  as  feiras  inseridas  no  contexto  da  economia
solidária  também  podem  ser  espaços  de  lazer,  expressões  culturais,  divulgação  de  práticas
solidárias,  assim  como  contextos  nos  quais  a  autogestão  é  praticada  e  aprimorada  por  seus
participantes mediante construção e organização conjunta das feiras, como disposição do espaço,
estratégias de divulgação, aplicação de ferramentas de finanças solidárias etc.

Um levantamento inicial  de características  associadas a  diferentes  feiras fomentadas por
uma incubadora tecnológica de cooperativas populares junto aos agentes de fomento responsáveis
pelo apoio a elas, em uma reunião focal, com informações organizadas e ampliadas posteriormente,
a partir da literatura e da análise dos indicadores identificados inicialmente, por duas das pessoas
presentes ao encontro (autora e autor deste trabalho) indicou possibilidade e relevância de buscar e
estabelecer parâmetros descritivos destas iniciativas, que podem subsidiar o fomento à constituição
e  consolidação de  feiras  da economia  solidária,  bem como a avaliação destas  experiências  em
relação  aos  objetivos  pretendidos  pelos  diferentes  coletivos  e  grau  de  aproximação  ou
distanciamento com princípios da própria economia solidária, entre outros usos, sem desconsiderar
a parcialidade, temporalidade, transitoriedade e articulação múltipla destes elementos em contextos
reais.  Este  trabalho  visa  a  apresentação  dos  resultados  deste  levantamento,  bem  como  das
possibilidades sugeridas por tais resultados, em termos de uso concreto por agentes de fomento em
seu trabalho e participantes destas feiras bem como de avaliação sistemática da proposta a partir de
sua implementação controlada.

Classes gerais de variáveis sistematizadas com base na experiência do NuMI-EcoSol
O Núcleo  Multidisciplinar  Integrado de Estudos,  Formação e Intervenção em Economia

Solidária (NuMI-EcoSol) foi criado em 19981 como programa de extensão da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar) a partir da atuação de uma equipe formada por professores, técnicos e

1 O NuMI-EcoSol é sucessor da Incubadora Regional de Cooperativas Populares (INCOOP). Passou a se chamar
NuMI-EcoSol  em  agosto  de  2011 quando,  por  meio  da  aprovação  de  demanda  encaminhada  pela  equipe  da
INCOOP ao Conselho Universitário da UFSCar, a unidade deixou a condição de programa de extensão para estar
diretamente vinculada ao Gabinete da Reitoria como unidade especial de ensino, pesquisa e extensão com base em
proposta de regimento interno elaborado pela equipe.
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estudantes  em  determinado  território  periférico  localizado  na  região  sul  do  município  de  São
Carlos-SP. Esta atuação acabou fomentando a criação dos primeiros empreendimentos econômicos
solidários  incubados  pela  instituição  e,  em se  tratando  de  território  que  contou  e  conta,  até  o
presente  momento,  com atuação  constante  de  parte  da  equipe  do  NuMI-EcoSol,  incluiu  ações
visando promoção e apoio à realização de feiras, seja para o fomento às iniciativas de finanças
solidárias,  como no caso  das  feiras  de  troca,  seja  para  propiciar  canais  de  comercialização  de
produtos  confeccionados  de  forma  artesanal  por  moradores  da  comunidade  ou  por
empreendimentos  de  economia  solidária,  como  a  feira  “Compre  no  Bairro”.  O  processo  de
transformação da INCOOP em núcleo especial promoveu uma reestruturação interna das atividades
indissociáveis  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  desenvolvidas  pela  equipe,  que  passaram  a  ser
organizadas em Linhas de Ação2.

Dentre as Linhas de Ação existentes no NuMI-EcoSol, a de Comercialização e Consumo em
Economia Solidária tem como objeto de estudo e intervenção na realidade as práticas de consumo,
processos de comercialização e condições para promoção de comercialização e consumo de forma
ética, responsável e solidária. No âmbito desta Linha de Ação foi criado, no segundo semestre de
2013, um projeto de extensão que viabilizou a criação da “Feira EcoSolidária”, que tem acontecido,
semanalmente (exceto em períodos de recesso acadêmico), nas dependências da UFSCar, desde o
início de 2014. Esta ação foi desenvolvida na perspectiva de potencializar a comercialização de
produtos e serviços oferecidos por empreendimentos econômicos solidários3, propiciar uma situação
na qual produtores e produtoras envolvidas com a Feira possam estabelecer ou ampliar laços de
cooperação  por  meio  da  criação  de  uma  estratégia  de  comercialização  colaborativa  e
autogestionária, aumentar a inserção da temática da economia solidária na comunidade acadêmica e
garantir maior proximidade entre produtores e consumidores, acesso a produtos de qualidade para
estudantes, professores, funcionários e demais pessoas que frequentam a Universidade e, por fim,
de acompanhar e apoiar pessoas e empreendimentos envolvidos com a Feira no que diz respeito às
estratégias de comercialização adotadas e ao próprio processo de organização da Feira, tanto na
perspectiva de aumento da renda como no de tornar as práticas mais próximas dos princípios da
economia solidária.

Atualmente parte da equipe do NuMI-EcoSol, que congrega pessoas vinculadas à execução
de projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda da
Prefeitura Municipal de São Carlos, autodenominada “Tear Solidário”, tem se dedicado, em grande
medida, ao fomento à criação e organização de feiras por produtores e produtoras individuais, tendo
como foco principal a constituição de iniciativas econômicas solidárias por meio da articulação
destas  pessoas  em  torno  da  comercialização  de  seus  produtos  e  união  de  esforços  para  a
organização, de forma autogestionária, de todas as etapas que envolvem a construção e manutenção
de  uma  feira  de  economia  solidária.  Foi,  sobretudo  por  meio  da  articulação  das  pessoas  que
possuem maior envolvimento com a criação e o apoio da Feira EcoSolidária e de membros da

2 Cada  Linha  de  Ação  corresponde,  de  acordo  com  o  Regimento  Interno  da  unidade,  ao  “conjunto  de  ações
construídas  e  conduzidas  de forma interdisciplinar, multiprofissional,  baseadas  na integralidade e  centradas na
população-alvo, integrando ações de assessoria e consultoria, produção de conhecimento e de educação voltadas
para desenvolvimento humano a partir dos princípios da economia solidária, considerando as especificidades de
grupos e/ou necessidades individuais da população-alvo, respeitadas suas singularidades, subjetividades e conforme
um projeto previamente elaborado e negociado entre profissionais e população-alvo” (disponível em Cortegoso et
al., 2016, p. 278). Cabe destacar que a população-alvo, existente ou potencial, preferencialmente atendida pelas
ações desenvolvidas pelo NuMI-EcoSol, compreende pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.

3 Posteriormente a Feira EcoSolidária também foi aberta à participação de produtores e produtoras individuais que
atendam, na participação da feira, princípios e diretrizes da economia solidária, além dos requisitos definidos pelo
coletivo da feira.
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equipe do Tear Solidário em reunião focal, convocada com a finalidade de discutir e analisar as
experiências do Núcleo ao fomento de feiras, que as classes gerais de variáveis começaram a ser
apontadas  e  sistematizadas  como forma de  criar  condições  para  o  aprimoramento  do  apoio  da
entidade à organização de feiras no contexto da economia solidária.

A  partir  de  informações  relacionadas  às  feiras  consideradas  foi  possível  identificar  e
explicitar,  até  o  momento,  como  aspectos  potencialmente  relevantes  para  a  compreensão,
monitoramento e apoio às feiras aqueles relacionados a  origem da iniciativa, tipos de  objetivos e
funções pretendidas e desempenhadas pela feira, tipos de produtores e de produtos, periodicidade,
locais e  horários em que ocorrem,  consumidores pretendidos e atendidos,  perspectivas em curto,
médio e longo prazos, existência e tipos de apoiadores, tipos de ações de fomento implementadas,
condições  favorecedoras da  constituição  e  funcionamento  de  feiras,  dificuldades encontradas,
formas de  superação implementadas,  desafios presentes,  relação com princípios e movimento da
economia solidária, avanços e limitações na autonomia do grupo (em relação a apoiadores), avanços
e  dificuldades  na  implementação de autogestão,  resultados alcançados  pelo coletivo  e  por  seus
constituintes,  práticas  de  precificação,  relação  com  consumidores,  práticas  de  consumo dos
produtores e do coletivo. Além de outros aspectos que devem surgir na continuidade do processo de
sistematização e discussão pelos vários envolvidos nas ações de fomento, dentro e para além da
incubadora, bem como da literatura disponível, estes identificados são, de um modo geral, classes
gerais de variáveis no âmbito das quais outros aspectos mais específicos foram, podem e devem ser
identificados e expressos, como estratégia para ampliar a visibilidade de variáveis que devem ser
consideradas  ao  lidar  com  feiras  desta  natureza,  com  indicadores  potencialmente  úteis  para
monitorar a evolução de cada iniciativa e dos processos de apoio a elas.

Descrição e análise das variáveis
No que se refere à origem da iniciativa, pode ser relevante identificar, entre outros aspectos

(ou  variáveis  específicas),  o  contexto  em que  surgiu,  de  quem foi  (ou  é)  o  protagonismo (de
produtores, de agentes de fomento, órgãos públicos etc.), estratégias de envolvimento dos atores etc.
Ainda que a evolução das iniciativas possa torná-las muito diferentes de como eram em sua origem,
a compreensão das diferentes origens, comparadas exatamente com as trajetórias subsequentes das
iniciativas, podem indicar aspectos relevantes para compreender as evoluções (ou involuções) que
experimentaram. A possibilidade de, senão demonstrar, ao menos formular hipóteses sobre relações
entre origem e desenvolvimento de iniciativas como feiras de economia solidária – assim como
outras no campo da economia solidária – pode contribuir para melhor compreensão sobre o papel e
os limites de agentes de fomento no que se refere à interferência no processo autogestionário de
empreendimentos  e  iniciativas  de  economia  solidária,  uma  permanente  tensão  entre  os  que
desenvolvem tal fomento, como no caso das incubadoras universitárias.

Do ponto de vista de objetivos e funções de feiras, ainda que cada iniciativa possa propor-se
e atuar de modo a buscar e alcançar vários objetivos, pode ser relevante identificar e considerar
objetivos  dos  diferentes  participantes  do processo (como produtores  e  agentes  de fomento,  por
exemplo),  os  estabelecidos  pelo  coletivo,  que  podem  incluir  favorecer  comercialização  por
empreendimentos  econômicos  solidários,  potencializar  a  divulgação  da  temática  da  economia
solidária em determinado contexto, fomentar novas instâncias de trabalho associado (mesmo que os
produtores  sejam  indivíduos  –  apenas  ou  preponderantemente),  promover  redes,  ampliar  a
participação de produtores na economia solidária etc.  Além de identificar e explicitar  possíveis
objetivos, o exame das iniciativas em relação a este aspecto pode e deve incluir, por exemplo, a
busca  de  evidências  ou  ao  menos  indícios  de  que,  mesmo  sendo  impulsionada  por  objetivos
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estritamente comerciais, está previsto o desenvolvimento, entre produtores, de relações solidárias
próprias do campo da economia solidária, se isso vem sendo alcançado e como.

Que tipos de produtores constituem o coletivo de uma feira (familiares, trabalho associado,
individuais,  por  exemplo)  podem  indicar,  particularmente  no  caso  de  agentes  de  fomento  à
economia solidária, perspectivas de ação que, partindo do grau de diversidade ou similaridade das
lógicas de produção e comercialização próprias de cada tipo de situação, levem à confluência ou
complementariedade de motivações e potencialidades em favor dos objetivos coletivos. O tipo de
relação que produtores integrantes de um contexto comum de comercialização tiveram, tinham ou
têm com economia solidária, constitui também aspecto relevante a ser compreendido e considerado,
como ponto de partida e referência para a ação de agentes de fomento, em relação a formação,
consolidação de boas experiências e oportunidades de novas vivências no que se refere a aspectos
eventualmente  não  gratificantes  ou  mal  sucedidos  presentes  em  experiências  anteriores  dos
participantes.

Que produtos o coletivo de uma feira pode oferecer ou oferece são de importância múltipla,
considerando a relevância de atendimento a necessidades expressas ou percebidas por consumidores
–  ainda  que  apenas  dentro  do  escopo  da  proposta  específica  de  cada  feira  (produtos  locais,
saudáveis, orgânicos etc.) - e o aproveitamento máximo do potencial de oferta dos produtores, de
modo a gerar renda justa a cada um. Sobre tais produtos, pode ser relevante conhecer bem como são
produzidos,  as  condições  disponíveis  e  necessárias  para  a  produção,  parâmetros  de  qualidade
adotados pelos produtores no processo, dificuldades que encontram para produção, de modo que
agentes de fomento possam apoiar não apenas cada um dos atores envolvidos (por exemplo, para
melhoria da produção ou do processo de apresentação dos produtos), mas o desenvolvimento de
relações  mais  justas  e equilibradas entre  consumidores  e produtores,  por  exemplo por  meio de
implantação  e  aperfeiçoamento  de  atividades  de  troca,  monetárias  ou  não.  O  adequado
conhecimento sobre os produtos que compõem a feira é relevante, também, para que todo o coletivo
conheça  adequadamente  o  conjunto  oferecido  aos  consumidores,  podendo  assim  ampliar  sua
compreensão sobre potencialidades e limites dos processos produtivos e produtos resultantes deles,
identificando similaridades e especificidades em relação aos seus, aumentando seu preparo para
apoiar cada um dos integrantes do grupo e alcançar os apoios de que necessite, particularmente no
que se refere à comercialização.

Condições concretas de funcionamento de cada feira, em termos de local ou locais em que
ocorre, critérios utilizados para definir local, características do local que favorecem ou dificultam o
adequado  funcionamento  da  feira  e  periodicidade  ou  parâmetros  utilizados  para  definir  sua
ocorrência  e  horário,  entre  outros,  auxiliam  na  compreensão  e  na  definição  de  objetivos,
perspectivas e forma de inserção da iniciativa na comunidade.  Oferecem, ainda, parâmetros para
avaliação dos resultados alcançados no que se refere a atendimento a necessidades de consumidores
(além,  evidentemente,  do  impacto  destas  condições  no  processo  de  produção  e  na  vida  dos
produtores). Conhecimento adequado sobre consumidores pretendidos e alcançados, em termos de
perfil  social  (idade,  ocupação,  relação com o território  em que a  feira  ocorre  etc.)  e  perfil  de
compras, com a consequente possibilidade de acompanhar a evolução dos resultados relacionados à
efetiva  comercialização  dos  produtos  em  edições  sucessivas  de  uma  feira,  são  elementos
fundamentais  para  o  cumprimento  de  uma  das  funções  essenciais  de  qualquer  iniciativa  de
comercialização,  ou  seja:  a  justa  contrapartida  do  trabalho  de  produtores,  incluindo  ganhos
monetários e não monetários, bem como o atendimento mais adequado possível às necessidades de
consumidores.  A  visibilidade  oferecida  pela  representação  sistemática  e  sistematizada  de
consumidores alcançados e de vendas (ou trocas) realizadas ajuda a modular a própria feira, não
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apenas em relação a produtos oferecidos, mas também na forma de apresentá-los aos consumidores
e  de  interferir  em  práticas  de  consumo  de  modo  a  aproximá-las  dos  princípios  da  economia
solidária. 

De fundamental importância, ao menos no campo da economia solidária, são as práticas de
consumo e as concepções sobre comercialização e consumo que os próprios produtores adotam, em
relação  a  atividades  produtivas  e  mesmo  na  vida  pessoal  e  familiar,  a  serem  conhecidas  e
aperfeiçoadas, podendo caber à feira importante papel educador, neste sentido. Da mesma forma, é
relevante  conhecer  e  acompanhar  práticas  de  consumidores  em  relação  a  como  suprem  suas
necessidades, avaliando o impacto da própria feira – e de suas iniciativas específicas neste sentido –
na evolução (ou não) destas práticas, visando mudança da lógica consumista de ordem capitalista
que valorizam o consumo em si mesmo, o preço baixo (ao invés do justo), o descarte rápido de
bens,  a geração desnecessária de resíduos. A verificação do  grau de emancipação  em relação à
lógica hegemônica de produção e consumo favorecida pela participação em feiras de economia
solidária, para todos os envolvidos nela, requer examinar, entre outros aspectos, em que medida
cada  experiência  estimula  outras  formas  de  sociabilidade  entre  os  envolvidos,  não  ou  menos
estratificadas  do  que  as  usuais;  surgimento  e  manutenção  de  relações  mais  diretas  e
economicamente  justas  entre  produção e  consumo,  e  promoção  de  círculos  mais  virtuosos  nas
cadeias produtivas, conforme proposto por Santos (2012) como relevante na geração de consumo
consciente,  em uma concepção  que  inclua,  mas  não  se  limite,  às  perspectivas  de  conservação
ambiental, principalmente as baseadas apenas em gestos individuais e cotidianos.

Estabelecer, avaliar e eventualmente rever perspectivas em curto, médio e longo prazos, para
um coletivo reunido em torno da comercialização, pode ajudar a ajustar as características da feira às
necessidades de produtores, da comunidade em que se insere e do próprio movimento da economia
solidária.  Tal  visibilidade  oferece a  agentes  de fomento elementos  para seu trabalho,  incluindo
condições  para  melhor  cumprir  a  responsabilidade  de  promover  compreensões  e  ações  mais
abrangentes por parte dos envolvidos que a organização própria da situação de comercialização,
fomentar a ampliação do papel da iniciativa no bojo da economia solidária e no tecido social em
que se insere,  de  modo que  o coletivo  possa melhor  lidar  com oportunidades  e  impedimentos
imprevistos, sem perder de vista as condições que impactarão o futuro mais ou menos próximo da
iniciativa.

Existência  e  tipo de  apoiadores com que o coletivo  de uma feira  conta ou pode contar
apresentam relação importante com o aumento do grau de autonomia deste coletivo, que melhor
avança quando aumenta a capacidade de conseguir e manter parcerias diversas,  particularmente
aquelas  que  compartilham  princípios  fundamentais  em  termos  de  lógica  de  produção,
comercialização e consumo, do que propriamente quando o grupo se esforça por fazer mais e mais
sem qualquer tipo de apoio, ou com redução de apoio dos agentes de fomento. Compreensão o mais
possível adequada e completa das condições que favoreceram o surgimento e estão relacionadas à
manutenção  da  feira  e  à  definição  de  suas  características,  bem como os  tipos  de  dificuldades
enfrentadas por um coletivo desta natureza em diferentes estágios de sua trajetória de constituição,
implantação  e  implementação  e  as  maneiras  bem ou  mal  sucedidas  que  foram utilizadas  para
superar tais  dificuldades,  constituem elementos relevantes no decorrer  do processo de fomento,
como base para decisões dos agentes apoiadores e do próprio coletivo, bem como constitui insumo
para  atuação  em outros  contextos  de  economia  solidária,  seja  de  produtores  ou  de  agentes  de
fomento envolvidos neste processo. Desafios presentes a cada momento são também relevantes de
serem identificados, explicitados e descritos, de modo que a busca por formas de enfrentá-los não
tenha que se limitar à criatividade do grupo e inclua o conhecimento sistematizado disponível sobre
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as condições envolvidas em tais desafios, ampliando assim a eficácia e reduzindo a latência na
superação  das  dificuldades  ou  na  melhoria  do  funcionamento  da  feira,  o  que  quer  que  esteja
relacionado a cada desafio. 

Uma adequada sistematização das ações de fomento implementadas no processo de apoio a
uma feira, incluindo as razões consideradas para definir quais seriam e características e resultados
que podem ser a elas associadas – com explicitação do grau de confiabilidade que existe para as
conclusões sobre tais relações – são também elementos fundamentais não apenas para a avaliação
de  intervenções  específicas  realizadas,  mas  como  sinalização  de  aspectos  que  devem  ser
considerados em outros contextos similares, ainda que isso não signifique mera transferência dos
modos bem sucedidos ou descarte dos não tão bem sucedidos, e sim atenção às variáveis que, de
algum modo, podem interferir, positiva ou negativamente na dependência de seu valor e da relação
que é estabelecida com outras também relevantes, em situações equivalentes de fomento a feiras de
economia solidária.

Em  termos  de  monitoramento  da  evolução  de  uma  feira  como  instância  de  economia
solidária, alguns indicadores parecem ter particular importância, e se referem à evidenciação do
grau de atendimento que é alcançado pelo coletivo em termos de princípios da economia solidária e
diretrizes emanadas do movimento em que a iniciativa está inserida. Neste sentido, uma permanente
atenção e,  tanto quanto possível,  dimensionamento e caracterização de avanços e  limitações na
autonomia do  grupo,  particularmente  em  relação  aos  agentes  de  fomento  ou  equivalentes
(considerando a perspectiva positiva de estabelecimento de redes e parcerias em contextos nos quais
a  iniciativa  possa  manter  sua  identidade  e  domínio  dos  processos  fundamentais  de  tomada  de
decisão sobre produção, distribuição, comercialização e natureza das relações que estabelece) e na
implementação de autogestão, em suas múltiplas dimensões (por exemplo, posse ou controle dos
meios  necessários  à  comercialização  em feira,  processos  democráticos  de  tomada  de  decisões,
compartilhamento dos resultados produzidos com critérios acordados e relativos ao trabalho – e não
ao capital – etc.).

De grande importância  para  o adequado acompanhamento  de evolução de uma feira  de
economia  solidária  é  o  acompanhamento  dos  resultados alcançados  pelo  coletivo  e  por  seus
constituintes, incluindo aí ganhos materiais e imateriais. Mantida a relevância de não restringir a
atenção, neste caso, aos ganhos financeiros, dada a centralidade da economia solidária em termos de
promoção  da  vida  (em  comparação  à  acumulação  de  capital  própria  da  lógica  capitalista),  a
tradução do trabalho em termos deste tipo de ganho – ainda que não apenas este – é relevante como
evidenciação da efetiva capacidade da iniciativa de representar uma adequada instância constituinte
da cadeia produtiva na qual se insere cada produtor, bem como evidenciar desigualdades internas
que, não adequadamente enfrentadas, podem impactar todo o coletivo. Evidentemente, também, a
necessidade de contabilizar e considerar ganhos outros que podem – e devem – estar presentes em
uma iniciativa comprometida com princípios da economia solidária, tais como aqueles referentes a
novas  práticas  (em  relação  a  produção,  comercialização,  consumo,  inserção  social,  finanças
solidárias  etc.)  e  ao atendimento  a  necessidades  humanas de âmbito psicológico,  de saúde etc.
Práticas de precificação, neste sentido, podem e devem ser compreendidas, debatidas coletivamente
e fomentadas aquelas que mais se aproximem de princípios relacionados ao comércio e ao consumo
solidários (como o que está envolvido no preço justo, com transparência no processo de atribuição
de preços, formação de consumidores e negociação com base em valores de uso, mais do que em
valor comercial). 

Desta forma, a natureza da relação entre produtores e consumidores constitui outra variável
relevante,  não  como  estratégia  artificial  de  publicidade  dos  produtos,  mas  como  estratégia  de
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formação  de  todos  os  envolvidos,  na  direção  da  confiança,  fidelidade  e  suporte  mútuo  na
modelagem  de  práticas  de  consumo mais  adequadas  do  ponto  de  vista  ambiental  e  social,  e
fortalecedoras da economia solidária como alternativa à lógica hegemônica.  Conforme aponta o
Instituto Kairós et al. (2011), a parceria entre consumidores e produtores na organização de feiras de
economia solidária é, sobretudo, uma prática de consumo responsável, que compreende o consumo
como um ato político, visando a busca de alternativas para a construção de opções mais saudáveis,
sustentáveis  e  responsáveis  de  produção,  comercialização  e  consumo.  Assim,  a  parceria  entre
consumidores e produtores – e considerando que todo mundo é, em última instância, consumidor,
um indivíduo, um grupo, uma instituição e mesmo aqueles e aquelas que se encaixam na categoria
de produtores – é fundamental para a criação de novas práticas sociais, mais justas e igualitárias,
distintas daquelas que predominam em nossa sociedade.

No Quadro 1 pode ser vista uma sistematização de variáveis e dimensões destas variáveis
potencialmente  relevantes  para  fomentar  e  acompanhar  feiras  no  âmbito  da economia  solidária
identificadas até o momento, a partir das experiências concretas consideradas, literatura e análise
das  classes  identificadas  a  partir  destas  fontes.  Na  tabela  é  possível  encontrar  elementos  já
destacados no texto a título de exemplos, bem como outros similares que emergiram no processo de
análise.

QUADRO 1 – Variáveis de diferentes níveis de especificidade que constituem indicadores de
características de feiras de economia solidária potencialmente relevantes para processos de criação e

implementação deste tipo de iniciativa e para fomento delas por diferentes tipos de agentes.

Classes de variáveis Variáveis mais específicas potencialmente relevantes e exemplos de valores  que
podem assumir, identificados a partir das classes mais gerais

Início  da  iniciativa
(planejamento,
implementação)

 – datas, época ou circunstâncias relevantes

Origem da iniciativa  – contexto do surgimento (parte de processos de incubação, processo de sensibilização
de  população  potencial  para  iniciativas  de  economia  solidária,  implementação  de
política pública etc.);
 – ator ou atores protagonistas (produtores, de agentes de fomento, órgãos públicos etc.;
 –  estratégias  de  envolvimento  dos  atores  (demanda da  população  –  em relação  a
gestores públicos ou agentes de fomento; atividades de formação etc.)

Características  de  produtores
que constituem a feira

 –  tipo  de  produtor:  empreendimento  coletivo  autogestionário;  empreendimento
familiar; trabalhador autônomo;
 –  relação  de  cada  produtor  com economia  solidária  (restrita  à  feira;  inserido  em
instâncias organizativas da economia solidária etc.)

Produtos comercializados  – como são produzidos;
 – condições disponíveis e necessárias para a produção;
 – parâmetros de qualidade adotados no processo de produção;
 – dificuldades que encontram para produção;
 – características do consumo no processo produtivo; 

Condições  concretas  da
atividade de comercialização

 – frequência de ocorrência; parâmetros utilizados para definir frequência;
 – horário em que ocorre; parâmetros utilizados para definir frequência;
 –  local  em  que  ocorre:  identificação,  critérios  utilizados  para  definir  local,
características  do local  que favorecem ou dificultam o adequado funcionamento  da
feira;

Objetivos  (prioritários  ou
complementares)  propostos

 – fomento à comercialização por empreendimentos econômicos solidários;
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ou  adotados  pelos  vários
participantes no processo e os
pelo coletivo

 – divulgação da temática da economia solidária em determinado contexto;
 – fomento a novas instâncias de trabalho associado (mesmo que os produtores sejam
indivíduos – apenas ou preponderantemente);
 – promoção de redes solidárias;
 – ampliação da participação de produtores na economia solidária;

Consumidores  – perfil social (idade, ocupação, relação com o território em que a feira ocorre etc.);
 – perfil de compras na feira (quais produtos, quantidades, frequência etc.);
 – demandas reprimidas (itens solicitados e não disponíveis);
 – quantidade por edição da feira

Práticas de consumo Em relação a consumidores: 
 – critérios utilizados para decidir e realizar compras;
 – práticas adotadas em relação a múltiplos aspectos presentes na definição de consumo
compatível com princípios da economia solidária nos diferentes momentos e contextos
(consciente, ético, responsável, solidário, crítico etc.);
Em relação a produtores: 
 –  práticas  de  consumo  pessoais  e  práticas  de  consumo  produtivo  (considerando
múltiplos  aspectos  presentes  na  concepção  de  consumo  desejável  no  contexto  da
economia solidária);
Em relação a ambos: 
 –  grau  de  distanciamento  ou  proximidade  com  perspectivas  de  consumo  ético,
responsável  e  solidário,  incluindo  constituição  de  sociabilidades  mais  equânimes,
relações  mais  diretas  e  justas  entre  produção  e  consumo,  constituição  de  círculos
virtuosos no âmbito de cadeias produtivas, entre outras dimensões; 

Perspectivas  em  relação  à
feira

Para os diferentes envolvidos e para o coletivo, em curto, médio e longo prazos, em
relação a: 
 – objetivos;
 – condições de funcionamento;
 – forma de participação na feira;

Apoiadores  – existência;
 – tipos de apoiadores;
 – quantidade; 
 – forma como foi constituía a parceria; 

Ações de apoio Em relação a cada tipo de apoiador
 – quais (logística, divulgação etc.)
 – frequência

Condições favorecedoras Da  criação  e  da  manutenção  da  iniciativa:  quais,  fontes  (ou  responsáveis)  e  suas
características

Desafios Da  criação  e  da  manutenção  da  iniciativa:  quais,  fontes  (ou  responsáveis)  e  suas
características

Estratégias  que  ajudaram  a
superar desafios

Da  criação  e  da  manutenção  da  iniciativa:  quais,  fontes  (ou  responsáveis)  e  suas
características

Ações de fomento De que tipo (consultoria, assessoria, formação etc.), quais, frequência, características,
resultados  que  podem  ser  a  elas  associadas,  fundamentos  para  relacionar  ações  e
resultados, dificuldades

Relação  com  economia
solidária 

Se e como se insere no campo da economia solidária: relações (tipo, frequência etc.)
com  outras  iniciativas  (quais),  participação  (ocorrência  e  forma)  em  instâncias
organizativas

Divulgação  – formas de divulgação
 – retorno de divulgação em função de formas utilizadas

Indicadores  de autonomia  ou
limitações  na  autonomia  do
grupo

Grau  em  que  o  coletivo  que  constitui  a  feira  atende  a  indicadores  de  autogestão
(conforme definido no campo da economia solidária): posse ou controle de meios de
produção, independência de atores externos para tomada de decisões, democracia em
processos  decisórios,  forma  de  distribuição  de  responsabilidades  e  ganhos,
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independência de agentes internos para processamento de conflitos etc.

Resultados  alcançados  pela
feira

Em relação a: 
 –  ganhos  financeiros:  fluxo  de  comercialização,  rendimento  alcançado  pelos
participantes;
 –  aprendizagens  e  práticas  individuais  e  coletivas  (de produção,  comercialização,
consumo, inserção social, finanças solidárias etc.);
 – benefícios para consumidores: tipo, quantidade e qualidade de produtos oferecidos,
correspondência às necessidades;
 – fortalecimento da economia solidária em nível local;
 – desenvolvimento do território em que se localiza;
 –  grau  de  compreensão  em  relação  aos  processos  sociais  subjacentes  à  lógica
econômica hegemônica e lógicas alternativas (em particular a economia solidária)

Relação consumidor-produtor  – grau de fidelização de consumidores;
 – grau de confiança mútua estabelecida nas relações;
 – equilíbrio nos ganhos e compromissos; 
 –  transparência em termos de necessidades e possibilidades (incluindo as práticas de
precificação e diálogo que promovam preço justo)

Considerações Finais
Os dados obtidos até  o momento sugerem a necessidade e pertinência de manter, como

procedimento permanente, uma busca de ampliação e análise das variáveis identificadas, por parte
daqueles  que  venham  a  utilizar  a  matriz  hoje  disponível  e  versões  sucessivas  dela,
preferencialmente  com  alguma  coordenação,  que  garanta  a  integração  das  várias  descobertas
realizadas pela comunidade da economia solidária. Tal construção pode contribuir para a proposição
de uma taxonomia, ainda que evidentemente incompleta e provisória, de variáveis relevantes de
serem  consideradas  no  caso  de  constituição,  acompanhamento  e  evaliação  de  feiras  como
estratégias da economia solidária, não apenas para ampliar a comercialização, mas também para
qualificar a estratégia para diferentes finalidades de fortalecimento deste campo. Da mesma forma,
um estudo sistematizado que possa garantir a avaliação da utilidade e eficácia dos indicadores (os
atualmente formulados e outros que venham a ser propostos), bem como relações entre as diferentes
variáveis,  deve  oferecer  maior  segurança  na  compreensão  e  uso  destes  elementos,  dadas  suas
eventuais deficiências e benefícios; neste sentido, o presente trabalho pode desempenhar um papel
heurístico no desenvolvimento de conhecimento sobre e para a economia solidária.
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Resumo: 
Este artigo busca, a partir do relato de experiências junto a empreendimentos econômicos             
solidários (EES’s) da cidade de São Carlos/SP, refletir sobre as possibilidades de incremento da              
comercialização de produtos e difusão de ideais da Economia Solidária a partir do uso de               
estratégias de publicidade e propaganda. O tema é pouco explorado na literatura e, até certo               
ponto, polêmico já que a Publicidade e Propaganda se desenvolvem na contemporaneidade            
atreladas e como resultado do avanço da lógica capitalista, o que não orienta, nem de longe, as                 
lógicas e práticas da Economia Solidária. Argumentamos aqui, no entanto, que as ferramentas da              
Publicidade e Propaganda servem de fato para a publicização e adesão de públicos a ideias e não                 
necessariamente para a competição e vendas capitalistas. Assim, tornam-se estratégias poderosas           
para dar visibilidade aos produtos, conceitos e iniciativas da Economia Solidária. Por meio dos              
relatos, pretendemos demonstrar como as ferramentas de Publicidade e Propaganda serviram           
para a abertura de mercados e emancipação dos empreendimentos na cidade analisada.            
Esperamos por fim, contribuir para a abertura de debate e difusão de possibilidades práticas para               
o avanço da Economia Solidária no país. 
 
Palavras-chaves: Economia solidária; publicidade e propaganda; comercialização; consumo        
responsável, comércio justo e solidário. 
 
1. Introdução 

 
A comercialização de produtos e serviços da Economia Solidária ainda é um dos             

principais gargalos para seu desenvolvimento e fortalecimento. De acordo com relatório de            
pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas que apresenta os dados do            
mapeamento de Economia Solidária no Brasil (IPEA, 2016), 61,7% dos empreendimentos que            
atuam na comercialização de bens e serviços possuem dificuldades com a comercialização,            
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2 lucyjorn.al@gmail.com  
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sendo algumas das principais dificuldades apontadas a falta de capital de giro, a falta de               
estruturas ou espaços adequados para a comercialização e os altos custos com transporte e              
logística.  

Esta fragilidade na comercialização de empreendimentos também se observa a partir da            
experiência do Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em           
Economia Solidária da Universidade Federal de São Carlos (NuMI-EcoSol UFSCar) junto ao            
acompanhamento de EES’s na cidade de São Carlos (cidade do interior de SP). Ao atuar com a                 
incubação e assessoria de EES’s no município é possível observar, por exemplo, que poucos              
empreendimentos investem na divulgação e publicização de seus produtos e serviços, em partes,             
também pela ausência de suporte e conhecimento das técnicas de comunicação. Isso acaba se              
refletindo em um desconhecimento geral por parte da população sobre estes empreendimentos e             
sobre a própria existência da Economia Solidária. 

Diante desta realidade é que algumas das autoras deste trabalho, enquanto assessoras            
técnicas do NuMI-EcoSol, despertaram para a importância da comunicação, em especial sobre            
como as ferramentas de Publicidade e Propaganda poderiam ser utilizadas para estimular a             
comercialização e visibilidade dos EES’s de São Carlos. Percebendo essa carência – quer seja no               
âmbito teórico quer seja no âmbito das práticas de Economia Solidária – é que propomos este                
artigo. 

Nosso objetivo é, a partir de referências bibliográficas e relatos de experiências, trazer             
uma reflexão sobre como as ferramentas de Publicidade e Propaganda podem colaborar para             
trazer visibilidade para a Economia Solidária e os empreendimentos econômicos solidários.           
Entendemos aqui que esta “visibilidade” pode ser tanto dos produtos e serviços dos EES’s              
quanto da própria Economia Solidária e seus princípios, incluindo aí também a sensibilização de              
um maior número de pessoas para o consumo responsável. 

As experiências relatadas se situam, mais especificamente, na atuação do NuMI-EcoSol           
em um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos que tinha como objetivo                
fomentar a formação de novos EES’s e consolidar os já existentes, buscando potencializar a              
articulação entre esses empreendimentos, além de apoiar iniciativas de comercialização solidária. 

Este artigo tem caráter exploratório e foi estruturado em três seções para atender o              
objetivo estipulado: na primeira seção são apresentados referenciais teóricos considerados          
fundamentais para realizar a reflexão pretendida; na segunda seção são apresentados alguns            
relatos de experiência a partir de ações concretas que foram desenvolvidas pela equipe do              
NuMI-EcoSol em São Carlos; e, por fim, na terceira seção, será feita uma discussão e algumas                
considerações finais acerca do que foi possível constatar a partir das experiências relatadas,             
apontando limites e possibilidades no uso de estratégias da publicidade e propaganda junto à              
empreendimentos econômicos solidários. 

 
2. Referencial teórico 
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2.1 Economia Solidária, Comércio Justo e Solidário e o Consumo Responsável 
 
A Economia Solidária - mesmo que com outras terminologias - tem suas raízes             4

históricas no movimento cooperativista que surge na Europa durante o século XIX, em reação              
à Revolução Industrial, como uma das formas de resistência contra o avanço avassalador do              
capitalismo industrial e da exploração contra os trabalhadores. Já no contexto brasileiro, as             
discussões sobre outras formas de organização para o trabalho se intensificaram nas décadas de              
70 e 80 do século passado em meio ao movimento sindical e ao cenário de crescente                
desemprego no país. Nos anos 90, com o avanço do neoliberalismo, esse cenário se              
intensificou ainda mais, culminando com um contingente cada vez maior de trabalhadores e             
trabalhadoras que, excluídos do mercado de trabalho formal, passaram a buscar formas            
alternativas e coletivas de se organizarem para o trabalho e para conseguirem renda             
(CORTEGOSO et al, 2008; CULTI et al, 2010). 

A Economia Solidária, segundo a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES,           
2004 apud CORTEGOSO et al, 2008)  pode ser definida como: 

 
 

um conjunto de atividades econômicas – de produção, distribuição,         
consumo, poupança e crédito – organizadas sob a forma de          
autogestão, isto é, com propriedade coletiva dos meios de produção          
de bens ou prestação de serviços ou controle destes meios,          
participação democrática dos membros nas decisões sobre a        
organização ou empreendimento e distribuição equitativa dos       
resultados. 

 
 
Dentro do movimento de Economia Solidária convencionou-se que as organizações          

coletivas que desenvolvem atividades econômicas seguindo os princípios da EcoSol são           
chamadas de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES´s). Assim, os EES’s, de acordo           
com critérios definidos pela SENAES em conjunto com o Fórum Brasileiro de Economia             
Solidária (FBES), são aquelas organizações coletivas e suprafamiliares, formadas         
principalmente para a realização de atividades econômicas (produção de bens, prestação de            
serviços, comercialização, ações em finanças solidárias), podendo existir sob diversos graus de            
formalização, cujos participantes são trabalhadores dos meios urbano ou rural que exercem            
coletivamente a autogestão das atividades, assim como a distribuição dos resultados. 

Dentre os principais princípios e valores defendidos pela Economia Solidária, podemos           
citar: a autogestão, a participação democrática em processos decisórios, a cooperação e a             

4 A história do termo Economia Solidária tem quase dois séculos e se inspira em diferentes correntes do socialismo                   
em particular dos chamados utópicos (Fourier, Saint Simon, Robert Owen) numa época de intensas lutas sociais e                 
acentuado declínio econômico nos principais países europeus (CULTI et al, 2010). 
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intercooperação, a solidariedade, a adesão voluntária e esclarecida dos membros, a promoção do             
desenvolvimento humano, a preocupação com a natureza e com a comunidade, produção e             
consumo éticos, dentre outros (CORTEGOSO et al, 2008). Apesar de todos estes pontos             
citados, quando ouvimos falar de Economia Solidária ou pesquisamos sobre a temática, três             
princípios acabam ganhando uma maior evidência. São eles: autogestão, cooperação e           
solidariedade. 

A autogestão é um dos aspectos mais importantes dos EES´s. Em linhas gerais, a              
autogestão significa que os participantes dos EES´s adotam práticas participativas e           
democráticas nos processos de trabalho. Segundo Albuquerque (2002), a autogestão pode ser            
caracterizada como: 

 
 
[...] exercício de poder compartilhado, que qualifica as relações         
sociais de cooperação entre pessoas e/ou grupos, independente do         
tipo das estruturas organizativas ou das atividades, por expressarem         
intencionalmente relações sociais mais horizontais.     
(ALBUQUERQUE, 2002) 
 
 

Assim, quando um EES adota práticas autogestionárias, além de promover a igualdade            
de todos é esperado que os membros do empreendimento tenham um papel mais ativo em               
relação à sua própria organização, sendo incitados a tomarem consciência sobre tudo que             
envolve o empreendimento. Desta forma, “deixam de ser dirigidos e passam a ser dirigentes,              
numa ação que une esforços no agir coletivo para a repartição do poder” (CULTI et al, 2010,                 
p.76). Porém, vale salientar que é necessária a mudança de comportamentos por parte do              
trabalhador que passa de empregado para cooperado, condição que exige novas formas de             
participação no empreendimento e um maior protagonismo. 

Já o princípio da cooperação contrapõe a noção de competição. Ao cooperar, um grupo              
de trabalhadores se associa em torno de objetivos comuns e deixa de competir entre si. Desta                
forma, há a união de esforços e capacidades dos membros do EES para atingir tais objetivos e                 
interesses coletivos. Quando as relações entre os membros do EES são baseadas na cooperação              
há partilha de saberes, dos resultados e das responsabilidades diante das dificuldades e conflitos. 

A solidariedade, por sua vez, é entendida na Economia Solidária como as várias formas              
de se expressar o envolvimento social e a preocupação das pessoas com a melhoria das               
condições de vida dos membros do empreendimento e dos consumidores. Envolve a            
responsabilidade com a comunidade e seu desenvolvimento; o compromisso com o meio            
ambiente e com outros movimentos sociais e populares de caráter emancipatório; a promoção do              
comércio justo e do consumo responsável, dentre outras manifestações. Em suma, a            
solidariedade está na “preocupação com o bem-estar daqueles que consomem seus produtos            
e/ou serviços, denotando solidariedade com os mesmos” (CULTI et al, 2010, p.80). 

Assim, a partir deste conjunto de princípios, a proposta da Economia Solidária visa              
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ressignificar as práticas econômicas, de modo a considerar o ser humano na sua integralidade              
como sujeito e finalidade da atividade econômica ao invés do acúmulo de capital. 

A Economia Solidária possui também como um de seus fundamentos o conceito de             
Comércio Justo e Solidário, que se caracteriza como um fluxo comercial diferenciado, baseado             
no cumprimento de critérios de justiça e solidariedade nas relações comerciais, na transparência             
e na valorização da diversidade étnica e cultural dos atores envolvidos. (CNES, 2010) 

Dentre os princípios do Comércio Justo e Solidário, listados na cartilha “Comércio Justo             
e Solidário”  (MANCE, 2010) podemos destacar:  

● A garantia de condições justas de produção e comercialização - fomentar condições            
dignas de trabalho e remuneração, bem como de equilíbrio e respeito nas relações entre              
os diversos atores, visando à sustentabilidade econômica, socioambiental e a qualidade           
do produto ao longo de toda a cadeia produtiva. 

● Respeito ao meio ambiente - a prática do Comércio Justo e Solidário deve primar pelo               
exercício de práticas mais responsáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. 

● Informação ao consumidor - primar pela transparência nas relações de produção,           
comercialização e consumo, garantindo o respeito aos direitos dos consumidores e a            
educação para o consumo solidário. 

● Integração dos elos da cadeia - estimular uma maior aproximação entre todas as             
pessoas, empreendimentos e entidades a ela ligadas de forma a garantir processos            
contínuos de reflexão, debate e difusão dos pressupostos conceituais e práticos do            
Comércio Justo e Solidário. 

Isso significa que a comercialização solidária tem como principais desafios a           
aproximação entre produtores e consumidores, eliminando quando possível a figura do           
atravessador; a construção de mecanismos logísticos que aprimorem a forma de distribuição            
destes produtos; a redução dos custos de comercialização por meio dos ganhos de escala; a               
utilização dos diversos canais de distribuição destes produtos no mercado e a utilização das              
ferramentas da comunicação, do design e das novas tecnologias com vistas a ampliar o              
reconhecimento e a inserção dos produtos da economia solidária no mercado doméstico e             
internacional. 

Outro conceito importante neste trabalho é a noção de Consumo Responsável. Rêgo            
(2014) traz em seu trabalho uma discussão interessante sobre a construção social do consumo e               
como na sociedade moderna ele passou a adquirir um peso ainda maior na vida das pessoas,                
inclusive sendo atrelado à própria identidade individual. Ele apresenta também que o Consumo             
Responsável significa o consumidor se tornar consciente do papel que seu consumo pode ter e,               
assim, pode passar a agir por meio do seu próprio consumo, por exemplo, ao atrelar seu ato de                  
consumir a produtos e serviços elaborados de acordo com princípios e valores convergentes com              
aquilo que acredita. Desta forma, promover o Consumo Responsável torna-se algo bastante            
importante para a Economia Solidária, pois: 

247



Ao consumir de um sistema de inclusão social (economia solidária),          
incentiva-se a produção e reprodução de bens e serviços de          
empreendimentos solidários, e assim substitui-se o acúmulo de capital         
de grandes empresas multinacionais pelo trabalho associativo e        
cooperativo, no qual prevalece a gestão democrática de todos os          
envolvidos (CORRÊA, 2011; VARGAS, RECH, 2008 apud RÊGO,        
2014). 

 
 
Considerando que os EES’s estão inseridos em mercados dominados por empresas           

capitalistas, torna-se ainda mais evidente a necessidade em se pensar em uma educação para o               
consumo, no sentido de sensibilizar cada vez mais pessoas a praticarem um Consumo             
Responsável e Solidário. Assim, argumenta-se que a ausência de estratégias de inserção no             
mercado que garantam a informação, conscientização e promoção das práticas da Economia            
Solidária, bem como de seus produtos/serviços reduz a potencialidade de comercialização dos            
EES’s e, concomitantemente, da sua própria subsistência. 

 
2.2 A Publicidade e Propaganda e suas estratégias 
Os termos Publicidade e Propaganda, apesar de sempre aparecerem juntos e serem            

relativamente recentes, são conceitos diferentes que resumem em si práticas tradicionais da            
humanidade, como propagação, divulgação, adesão e comercialização. Mas o que é o quê?  

O termo Publicidade vem de do latim publicos e é conceituada como a “arte de tornar                
público, divulgar um fato ou ideia” (GONZALES, 2009, p. 7). Inicialmente, estava atrelado à              
publicização de atos públicos e jurídicos, como o anúncio de um édito real numa praça de Roma.                 
Apenas no século XIX, é que o termo passa a adquirir caráter comercial. 

 
 

Com o advento da era industrial, mais recentemente, o alto nível de            
concentração econômica e a produção em massa, trouxeram como         
consequência a necessidade de aumentar o consumo de bens         
produzidos. Para atender tal necessidade, as técnicas publicitárias        
foram se aperfeiçoando, passando a publicidade a ser mais         
persuasiva nas suas mensagens e deixando em segundo plano o seu           
sentido mais inicial, exclusivamente informativo. (PINHO, 1990,       
p. 17) 

 
 
Assim, desde um anúncio de um decreto na Roma Antiga em praça pública até um vídeo                

de 5 segundo no Youtube para divulgar um produto, ambas são estratégias de publicizar e do que                 
denominamos Publicidade. 

Já o termo propaganda é o gerúndio do verbo latino propagare que significa plantar uma               
muda no solo para reprodução (SILVA E COUTINHO, 2012). A palavra é utilizada para definir               
as estratégias de propagação de ideias, crenças, princípios e doutrinas. Ele torna-se usual e              
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conhecido no século XVI quando o papa Clemente VII cria a Congregatio de Propaganda Fide               
(Comissão de Propagação da Fé) como o grupo responsável por “espalhar a semente da fé               
católica” em contraposição ao avanço do protestantismo. Com esse monopólio do clero a             
propaganda então torna-se um instrumento religioso. E é apenas com o surgimento e             
desenvolvimento do mercantilismo, a descoberta de novos mundos e a Revolução Industrial, que             
a igreja perde “(...) seu monopólio na propagação de ideias. Com isso [a propaganda] se tornou                
uma atividade peculiar a vários tipos de organizações econômicas, sociais, e políticas”            
(PINHO, 1990, p.20).  

Assim, a Propaganda e a Publicidade se encontram pelo seu caráter persuasivo, entretanto             
a primeira mais atrelada a ideias, enquanto a segunda tem um caráter fortemente comercial              
(GONZALES, 2009). Uma não exclui a outra, mas no caso da propaganda, seu resultado              
necessariamente não se converte em compra. E no caso da publicidade, nem sempre se converte               
em difundir uma ideia . 5

Neste sentido, a Publicidade e Propaganda se desenvolvem com o avanço do modelo             
econômico capitalista, mas não necessariamente “servindo” a ele. É plausível que o            
desenvolvimento tecnológico, a complexidade das sociedades e um mundo cada vez mais            
comunicacional leve grupos ligados aos interesses capitalistas a encontrar nas técnicas de            
Propaganda e Publicidade molas propulsoras de lucro. Mas essa ligação se rompe quando as              
mesmas técnicas são usadas para a difusão de ideias de proteção ao meio ambiente, solidariedade               
e de consumo responsável. Neste sentido, concordamos que, para além do seu uso aprimorado              
por experts ligados aos interesses capitalistas, a Publicidade e Propaganda são atividades ligadas             
intrinsecamente à capacidade humana de transmitir imagens e ideais, ou seja, de se comunicar. 

Neste sentido, as práticas publicitárias e de propaganda que hoje atendem a clientes e              
ideais capitalistas podem auxiliar também na mudança do próprio consumo ou se associar a              
modos de produção contra-hegemônicos, como a Economia Solidária. O seu poder é tão forte              
que alguns autores apontam exemplos históricos de propaganda e adesão das massas. Alguns             
negativos, como a propaganda nazista pós 1ª guerra. Outros positivos, como as campanhas de              
saúde pública e erradicação de doenças .  6

Vale ressaltar que as duas estratégias precisam de meios de comunicação para se             
difundirem por meio de som, imagens, escrita. Com o advento da internet e sua presença massiva                
na contemporaneidade, comumente se dividem as ações de Publicidade e Propaganda em medias            

5 Vale ressaltar que essa distinção nem sempre é clara, nem entre os autores da área, nem na regulamentação                   
pública. Um exemplo disso é a Lei 4.860/65 que regulamentou a profissão de publicitário no Brasil. Nela, o poder                   
público usa o termo publicitário para definir o profissional que atua numa agência de propaganda (PINHO, 1990, p.                  
15-16). Entretanto, apesar da polissemia dos termos, concordamos com Pinho (1990) que a Publicidade está atrelada                
à promoção de produtos e serviços e Propaganda à divulgação de ideias. Como neste trabalho relataremos                
experiências que atuaram com os dois objetivos, trataremos os termos em conjunto durante o texto. 
6 No caso brasileiro, o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) é o órgão responsável por                
regulamentar a publicidade e estar atento aos “abusos” que podem ser cometidos no intuito de conquistar a                 
audiência. Um exemplo disso é a regulamentação de publicidade para crianças e também de cervejas. 
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online e offline. Os primeiros se referem às plataformas disponíveis e restritas ao acesso pela                7

internet, como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, etc. Já os medias offline são TV, Rádio,              
Outdoors, Carros de som, cartazes, adesivos, enfim, todas as formas que são acessadas sem e               
antes da internet. Para tanto, impressão de cartazes, distribuição de folhetos, elaboração de             
logomarcas, criação de anúncios televisivos ou digitais, veiculação de chamadas em carros de             
som são apenas algumas das múltiplas e diferentes estratégias de Publicidade e Propaganda             
disponíveis atualmente.  

Ressalta-se, por fim, que ainda é incipiente o conjunto de práticas e experiências que              
buscam no uso destes medias e das técnicas de Publicidade e Propaganda uma forma de fomento                
e divulgação dos produtos decorrentes da Economia Solidária e seus empreendimentos se            
compararmos com o uso feito por empresas tradicionais. Este fato atribui ainda mais relevância à               
construção de iniciativas que gerem visibilidade, adesão e desenvolvimento da Economia           
Solidária, orientadas por princípios do Comércio Justo e Solidário.  
 
3. Relatos de experiência 
 

3.1 Contexto geral das experiências relatadas 
No âmbito de um projeto financiado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária via             

Programa Brasil Sem Miséria, a equipe do NuMI-EcoSol UFSCar foi contratada pela Prefeitura             
Municipal de São Carlos para realizar as atividades de assessoria do projeto, que tinha como               
objetivo fortalecer EES´s existentes e fomentar novos EES´s com foco no público em             
vulnerabilidade social. As experiências aqui relatadas se deram no município de São Carlos entre              
os anos de 2016 e 2017. 

Dentro da atuação neste projeto foram identificadas necessidades junto aos EES’s para o             
aprimoramento de suas atividades de comercialização, corroborando os dados levantados no           
Mapeamento Nacional da Economia Solidária. Neste sentido, uma das estratégias elencadas para            
auxiliar os grupos a melhorarem sua comercialização foi a busca por novos consumidores. Neste              
momento, parte das assessoras de incubação do projeto se deram conta de que era muito difícil                
para a população, de uma forma geral, obter informações fáceis sobre os produtos e serviços               
ofertados pelos EES´s de São Carlos, mesmo em redes sociais atualmente bem populares como o               
caso do Facebook, por exemplo. 

Diante destas constatações, a equipe do NuMI-EcoSol tomou a iniciativa de construir            
estratégias de divulgação com o propósito de tornar mais públicas e acessíveis algumas             
atividades promovidas pelos EES´s, tal como feiras locais de Economia Solidária, além de             
divulgar produtos e serviços oferecidos por esses empreendimentos. Vale citar, todavia, que este             
processo ocorreu de forma bastante orgânica e espontânea, isto é, não houve nenhum estudo              
deliberado sobre as melhores estratégias de comunicação/divulgação daquilo que se pretendia,           

7 Utilizaremos aqui o termo em inglês, que significa “meios”, para evitar a confusão comum com o termo mídia,                   
fortemente utilizado para designar as empresas de comunicação ou a imprensa. 
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até mesmo devido às assessoras não possuírem nenhuma formação específica em relação a este              
campo do conhecimento, possuindo, apenas, um pouco de familiaridade com a produção de             
materiais gráficos. Foi só ao final do projeto, com um pouco mais de tempo, que as assessorias                 
começaram a refletir sobre as experiências realizadas e buscaram referenciais teóricos na            
Comunicação, Publicidade e Propaganda para compreender melhor o trabalho desenvolvido,          
culminando com a produção deste artigo. 

 
3.2 Relato das estratégias utilizadas 
Podemos relacionar as estratégias de divulgação utilizadas, que também podem ser           

enquadradas como estratégias de Publicidade e Propaganda, de acordo com alguns contextos            
específicos. Por exemplo, ao longo do projeto era bastante frequente a realização de feiras de               
Economia Solidária, sendo que em alguns momentos estas feiras foram vinculadas a datas             
comemorativas, como Natal, Páscoa, Dia das Mães, etc. Neste quesito, foram utilizadas            
estratégias como produção cartazes e panfletos, que foram divulgados tanto virtualmente - via             
Facebook -, quanto fisicamente, distribuídos em pontos estratégicos onde havia circulação de            
pessoas. Em alguns momentos, para divulgar estas feiras, também foi utilizado carro de som,              
contando com a participação da própria equipe de incubação para a gravação das chamadas.              
Outras estratégia também utilizada para as feiras foi a realização de registros fotográficos no              
momento em que as feiras aconteciam e o compartilhamento das fotos nas redes sociais, além da                
veiculação de notícias sobre as feiras em sites de jornais locais. 

Outra experiência bastante relevante para a comercialização dos EES´s foi o que            
chamamos de “sistema de encomendas”. Nesta proposta foi desenvolvido um catálogo de            
produtos da Economia Solidária, reunindo produtos de pelo menos 3 EES´s diferentes. O             
catálogo possuía uma apresentação visualmente atraente dispondo de fotos dos produtos, preços,            
informações gerais sobre os produtos, além de um pequeno texto de introdução apresentando aos              
consumidores quem eram os produtores daqueles itens e qual era a proposta do projeto. Com os                
catálogos impressos e divulgados virtualmente realizamos uma experiência de compra coletiva,           
na qual por um determinado período o catálogo era divulgado e os consumidores interessados              
poderiam realizar suas encomendas que teriam um dia específico para serem retiradas. 

Esta experiência se mostrou bastante positiva e sentimos que o material produzido e a              
divulgação realizada tiveram um papel fundamental no sucesso das vendas. Vale citar também             
que o intuito desta ferramenta era que a mesma depois pudesse ser replicada pelos grupos, tal                
como aconteceu no caso de um dos EES. Este contava com uma pessoa que tinha alguma                
familiaridade na edição de imagens e materiais gráficos. Neste caso, o EES acabou produzindo              
um novo catálogo de forma autônoma, demonstrando sua apropriação da ferramenta testada            
anteriormente. 

Além destas experiências mais relacionadas com a comercialização dos EES´s, também           
foram desenvolvidas estratégias de Publicidade e Propaganda da Economia Solidária no           
município de forma mais ampla. Neste quesito tivemos a construção de um site unificado da               
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Economia Solidária em São Carlos, o qual ainda precisa ser alimentado com conteúdos e cujo               
intuito principal é a organização e centralização de informações relevantes à quem se interessar              
em saber mais sobre o movimento de Economia Solidária em São Carlos ou mesmo ter acesso                
aos EES´s existentes no município. 

Outro exemplo de estratégias de Publicidade e Propaganda para a Economia Solidária na             
cidade foi a produção de um programa de entrevistas na rádio, numa coprodução do              
NuMI-EcoSol com a Rádio UFSCar. Neste programa, participantes de EES´s e pessoas da             
universidade eram convidados a falar de uma forma simples e descontraída sobre a Economia              
Solidária e temas associados. 

Em relação às experiências citadas, pontuamos que foi dada preferência às mídias que             
envolvessem baixo custo de investimento e que fossem de uso relativamente simples,            
possibilitando, assim, a apropriação de tais estratégias aos membros dos EES´s. 

A possibilidade de fazer materiais gráficos com recursos do projeto permitiu que os             
cartazes e panfletos fossem uma estratégia interessante para diversos EES´s. No entanto, por             
ainda envolver custos de produção - o que pode se configurar como um limitante para os EES´s                 
futuramente - consideramos que a estratégia que se mostrou mais interessante foram as mídias              
digitais, com ênfase na divulgação pelo Facebook e Whatsapp. 

Outro aspecto importante de ser relatado é que nestas atividades de divulgação foi             
bastante utilizada a rede de parceiros da Economia Solidária. Assim, os EES´s e seus              
consumidores demonstraram cooperação e solidariedade ao ajudarem a compartilhar as notícias e            
materiais de divulgação. Também foram priorizados materiais coletivos, ou seja, que serviam            
para divulgação de mais de um EES´s, tal como artes para cartazes, os catálogos de produtos,                
panfleto sobre Economia Solidária, dentre outros. 

 
 4. Discussão e considerações finais 

Com base nas experiências descritas, consideramos que, apesar de amadoras e pouco            
sistematizadas, tais estratégias proporcionaram benefícios aos EES´s assessorados,        
principalmente por cumprirem com seu propósito básico de gerar maior visibilidade aos EES´s,             
seus produtos e serviços, além de difundir princípios e ideais da Economia Solidária. 

Nas experiências relatadas, a elaboração dos materiais de comunicação acabou ficando,           
na maioria dos casos, a cargo das assessoras do NuMI EcoSol tendo em vista que se tratavam de                  
práticas novas tanto para a equipe de incubação quanto para os próprios grupos. Assim, naquele               
momento, não houve uma preocupação em formar os membros dos EES´s para realizarem sua              
própria divulgação, apesar de considerarmos que tal formação seria um próximo passo            
importante de ser dado rumo à promoção da autonomia dos EES´s. 

Ainda assim é importante considerar que a apropriação dos membros de EES´s das             
estratégias de Publicidade e Propaganda utilizadas para divulgar seus produtos e serviços            
perpassa por alguns fatores que podem dificultar este processo, tal como uma possível baixa              
escolaridade dos participantes, as dificuldades em lidar com as tecnologias e com o computador,              
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falta de familiaridade com a linguagem comunicativa da Publicidade e Propaganda, e também de              
conhecimento em programas básicos de edição de textos e imagens, dentre outros. Conforme             
coloca Singer (2000), para a obtenção de êxito nas iniciativas solidárias (tais como associações,              
cooperativas e grupos informais), que são formadas majoritariamente por pessoas em           
vulnerabilidade social, é necessária uma base de sustentação como fontes de financiamento,            
assessoria técnica-científica e formação continuada dos trabalhadores. (SINGER, 2000). 

Neste sentido, argumentamos que um primeiro passo para os EES´s avançarem na            
divulgação de seus produtos e serviços é incentivar a apropriação das técnicas e do conhecimento               
da Publicidade e Propaganda por parte das instituições que fomentam a Economia Solidária e              
apoiam estes grupos. No entanto, mais do que simplesmente fazer uso indiscriminado destas             
estratégias, é preciso que tanto os assessores que acompanham esses EES’s quanto os próprios              
membros dos empreendimentos, reflitam sobre como tais ferramentas são utilizadas e se elas são              
condizentes com os princípios da Economia Solidária e do Comércio Justo e Solidário. 

Em nossas experiências vimos que é possível sim fazer um uso responsável da             
Publicidade e Propaganda que seja apropriado a tais princípios, sobretudo porque tais estratégias             
ampliam as possibilidades de aproximação entre produtores e consumidores, levando aos           
consumidores informações de forma transparente e respeitosa. 

Seguindo esta lógica, de acordo com Rêgo (2014), apesar da Economia Solidária se             
constituir enquanto um sistema alternativo ao capitalismo, enquanto os EES´s estão dentro deste             
sistema, é preciso em alguma medida dialogar com ele. Neste quesito, os EES´s também              
disputam mercado, mesmo que ainda defendam e se fundem na ideia de cooperação. Por isso,               
para se tornarem “competitivos” em relação a outras organizações capitalistas, é primordial que             
os EES´s busquem alcançar níveis semelhantes de qualidade e variedade de produtos e serviços              
disponíveis no mercado, além de se fazerem conhecidos pelos consumidores, pois “somente            
assim o consumidor terá possibilidade de escolher entre produtos representantes de duas lógicas             
distintas de economia, optando o que considera melhor (para si e para a sociedade)” (RÊGO,               
2014, p. 40). 

Por fim, concordamos que o acumulado históricos de experiências em Publicidade e            
Propaganda que proporcionam mudanças sociais profundas, bem como a difusão de ideiais, pode             
e deve ser apropriado e compartilhado entre os EES’s. Acreditamos que os relatos de              
experiências têm relevância e pertinência ao permitir a construção de uma práxis sobre a área à                
qual pertence e o compartilhamento de possibilidades com fins de replicação em outros             
contextos. Eles servem ainda para ilustrar a carência que os EES’s apresentam no uso de               
ferramentas que promovam sua visibilidade. Isto porque, nos casos relatados foi possível            
perceber a importância da iniciativa, mas também a insuficiência de uma reflexão que as              
sistematize e problematize. 

Assim, ainda resta um longo caminho de possibilidades, mas, também, de identificação            
de limites na relação entre a Publicidade e Propaganda e a promoção do Consumo Responsável e                
do Comércio Justo e Solidário. 
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Tema: 2. Consumo Responsable y Comercio Justo 
 

 
Integración cooperativa: del productor al consumidor.  

El caso de la Central de Compras de la Federación Argentina de Cooperativas de 
Consumo  

Banchieri, Lucia-Clara 1	

1 Universidad Nacional del Sur- Argentina  

 
1. Introducción 
En Argentina hasta principios de la década del ‘90 el sector de la economía social tenía 
aproximadamente el 20% del mercado del consumo minorista. El Hogar Obrero (EHO), 
cooperativa fundada en 1905, tenía más de 300 supermercados ubicados en todo el 
territorio nacional, siendo la principal empresa del sector. Una conjunción de factores 
entre los que se encontraron: grandes inversiones, medidas económicas del gobierno que 
afectaron seriamente a la cooperativa y una gestión centralizada que tuvo errores u 
omisiones en la conducción, llevaron a la presentación concursal del EHO en 1991 
(Dellepiane 2013). 
En el año 2015 la cuota de mercado de las entidades de la economía social en el sector 
minorista de la Argentina era de aproximadamente el 4,5%, 4 cadenas internaciones y 2 
nacionales concentran el 80% del mercado. Asimismo, los supermercados orientales 
estaban teniendo una gran expansión constituyéndose en otro actor destacado del 
mencionado sector. 
Desde otra perspectiva los principales proveedores de productos de consumo masivo en 
las categorías claves también estaban concentrados. Sin embargo, en el país funcionaban 
diversas cooperativas de producción y de trabajo que fabricaban artículos que se 
comercializaban en supermercados. 
Ante esta situación y como respuesta a la misma, en uno de los encuentros 
intercooperativos que reúne a las cooperativas y mutuales de consumo o con sección 
consumo y a las cooperativas de producción y trabajo se decidió crear la Central de 
Compras de la Federación Argentina de Cooperativa de Consumo, en adelante CCFACC.  
La CCFACC es un proyecto de integración cooperativa que pretende potenciar el sector 
de la economía social en el mercado del consumo minorista de la Argentina. 
El objetivo de la presente investigación es exponer la forma en la que opera la CCFACC 
y por qué constituye una herramienta para el desarrollo sostenible de las cooperativas y 
mutuales de consumo y de producción y/o trabajo. 
El presente trabajo se estructura en 5 apartados, siendo el primero la introducción. 
Seguidamente se desarrolla el marco teórico y el contexto. En tercer lugar se explica la 
metodología utilizada describiendo la unidad de análisis y enumerando las fuentes de 
información utilizadas. A continuación, se presentan los resultados en los cuales se expone 
el funcionamiento de la CCFACC y los beneficios para las entidades que operan. En 
última instancia se presentan las conclusiones del estudio. 
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2. Marco teórico y contexto 
2.1 La Integración Cooperativa 
La integración está en la esencia cooperativa ya que la palabra “Coo- perativa” deriva del 
verbo en latín que significa “trabajar juntos”. Recién en 1966 en Viena, la Alianza 
Cooperativa Internacional (ACI) estableció el sexto principio cooperativo que alude a la 
integración: Cooperación entre Cooperativas. La definición de dicho principio es: Las 
cooperativas sirven a sus miembros de la manera más efectiva y fortalecen el movimiento 
cooperativo trabajando conjuntamente a través de estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales.  
En el 2015 la ACI publicó las Notas de Orientación de los Principios Cooperativos las 
cuales exponían la interpretación que el organismo hacía de los mismos y enumeraba los 
asuntos a tratar en el futuro, aquellas cuestiones todavía no resueltas. En el sexto principio 
la ACI explica que es el sello de la empresa cooperativa porque es el enunciado más 
evidente del deseo común de crear un futuro económico mejor, más sostenible y equitativo 
para toda la humanidad. 
La cooperación entre cooperativas debe tener las siguientes características (ACI, 2015): 
• Apertura y transparencia: entre las cooperativas participantes 
• Responsabilidad: la actuación intercooperativa debe de estar avalada por la Asamblea. 
• Representación: la toma de decisiones en las agrupaciones formadas por cooperativas 
será́ equitativa y representativa de los intereses de los miembros de cada cooperativa 
participante. 
• Flexibilidad: trabajar juntos exige flexibilidad y aceptar que no se puede permitir que 
ninguna persona o grupo en concreto domine el proceso. 
• Reciprocidad: una cooperación efectiva conlleva un beneficio muto.  
• Respeto de la identidad cooperativa: actuar de conformidad con los valores y 
principios cooperativos establecidos por la ACI. 
 
2.2 Plan para una década cooperativa, la sostenibilidad 
El año 2012 fue declarado por las Naciones Unidas el “Año Internacional de las 
Cooperativas”. En este contexto la ACI confecciona el “Plan para una Década 
Cooperativa” (ACI, 2013), el mencionado plan tenía como principales objetivos: 
• Ser el líder reconocido de la sostenibilidad económica, social y medioambiental  
• Ser el modelo preferido por la gente � 
• Ser el tipo de organización empresarial de más rápido crecimiento. � 
La estrategia del Plan se basa en 5 pilares en los cuales las cooperativas tenían que 
trabajar: Participación, Sostenibilidad, Identidad, Marcos Jurídicos y Capital. 
Con respecto al tema específico de la Sostenibilidad, el objetivo puntual es posicionar a 
las cooperativas como constructoras de la sostenibilidad. Entendiendo por desarrollo 
sostenible “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades” (Brundtland en Unesco, 2017). La sostenibilidad es lograr el equilibrio 
entre el uso de los factores ambientales, sociales y económicos que permitan satisfacer 
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las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 
próximas generaciones y que sea perdurable en el tiempo. 
  
2.3 Cooperativismo de consumo en la Argentina 
Guarco (2013) describe detalladamente la historia del cooperativismo de consumo en la 
Argentina. El autor sostiene que existe evidencia que a finales del siglo XIX se crearon en 
Buenos Aires tres cooperativas de consumo, siendo la última la Cooperativa Obrera de 
Consumo en 1898, la cual fue fundada por iniciativa del doctor Juan B. Justo. Dicha 
cooperativa solamente estuvo en actividad durante cuatro años, sin embargo, resultó la 
base para que en 1905, el propio Justo y otros dieciocho pioneros decidieran la 
constitución de la Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito El Hogar Obrero.  
EHO tuvo como primer objetivo satisfacer las necesidades de vivienda de sus asociados, 
lo cual lo realizó otorgando créditos hipotecarios y construyendo viviendas populares. A 
partir de la creación de viviendas comenzó a instalar almacenes cooperativos para que 
abastecieran a los asociados que habitaban sus edificios. 
En las dos primeras décadas del siglo XX fueron varias las cooperativas de consumo que 
se fundaron. En 1920 se crea la Cooperativa Obrera Ltda, principal cooperativa de 
consumo de la Argentina en la actualidad. 
La sanción en 1926 de la Ley 11.388 primera Ley de Cooperativas del país fomentó la 
creación de varias cooperativas e incentivó la integración en cooperativas de segundo 
grado. Es así, que en 1932 nace la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, en 
adelante FACC, la entidad urbana más antigua de segundo grado del cooperativismo 
argentino. EHO fue el que propuso la idea de la creación de una Federación y 26 
cooperativas de consumo lo acompañaron en el proyecto. 
Siempre respaldada por EHO, la FACC desde 1940 brindaba servicios de 
aprovisionamiento de mercaderías a las cooperativas de consumo asociadas a ella, 
inicialmente a través de su mayorista y luego a través de los centros de distribución de 
EHO. 
El último cuarto del siglo XX no fue bueno para las cooperativas de consumo en la 
Argentina, las sucesivas crisis económicas que padeció el país afectaron 
significativamente a un gran número de ellas, provocando su desaparición o la 
incorporación EHO. 
Sin embargo, el panorama se complicó en 1991 con la presentación en concurso 
preventivo de la cooperativa insignia, EHO y en los años posteriores con la caída de varías 
cooperativas de consumo. Fue en ese momento que la Cooperativa Obrera de Bahía 
Blanca se constituyó como el principal sostén de la FACC. 
Actualmente la FACC tiene 96 asociadas, que incluyen cooperativas de consumo, 
cooperativas con sección consumo y mutuales con proveedurías1. Las asociadas se 
encuentran en 15 provincias Argentinas y la Capital Federal. 
 
 

																																																								
1 La FACC en el 2015 reformo su estatuto para que pudieran asociarse las mutuales que brindan el servicio 
de proveeduría. 
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2.4 El sector del consumo minorista en la Argentina  
Como se mencionó en la introducción antes de que EHO se declarase en concurso 
preventivo tenía el 20% del comercio minorista de la Argentina junto con el resto de las 
cooperativas de consumo del país. En ese momento el único competidor internacional en 
el mercado era Carrefour que había llegado al país en los años ’80. 
En la década del ’90 y fomentado por diversas políticas adoptadas se instalaron en la 
Argentina las principales empresas del sector a nivel mundial, entre las que se 
encontraban Wal Mark y el grupo Cencosud. 
Una vez que el país comenzó a recuperarse de la crisis del 2001-2002, la competencia en 
el sector empezó a crecer significativamente debido a la apertura de nuevas sucursales de 
las grandes cadenas en localidades más pequeñas y la aparición de los supermercados 
orientales. A los que luego se les sumo la expansión de una cadena de descuento. 
Este panorama constituye, hasta el día de hoy, una amenaza concreta para las cooperativas 
y mutuales que actúan en el sector consumo y debe ser muy tenida en cuenta no sólo 
pensando en el crecimiento del sector sino, incluso, en defender su actual participación 
de mercado. 
Actualmente, la cuota de mercado minorista de las cooperativas es aproximadamente del 
5%, la Cooperativa Obrera tiene solamente el 3,5% de participación y es la principal 
entidad de consumo de la economía social del país. El 80% del mercado está repartido en 
6 empresas lucrativas. 

 
2.5 La solución a la realidad actual: Central de Compras Cooperativa  
La Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicios de España (ANCECO) 
considera que una central de compras es un operador que, disponiendo de recursos 
económicos y personalidad jurídica propia, tienen por objetivo desarrollar actividades y 
prestar servicios a las empresas independientes que, con espíritu de cooperación, se han 
asociado a su organización mediante una reglamentación interna, para mejorar su 
posición competitiva en el mercado (Torres Ruiz et al, 2006). 
En el caso de las cooperativas el espíritu de cooperación lo tienen desde su misma 
concepción y está descripto explícitamente en el sexto principio cooperativo. 
La definición es clara respecto del objetivo de las centrales de compras: mejorar la 
posición competitiva de sus asociadas. Lo cual contribuye a lograr el equilibrio 
económico necesario para alcanzar la sostenibilidad y es una buena herramienta para ser 
más eficiente frente a la competencia. 
La tabla 1 expone los principales beneficios de las centrales de compras según diversos 
autores. 
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Tabla 1. Beneficios de la Centrales de Compras 
Beneficio Autores 

Mayor poder de negociación ANCECO (2000), Heinz et. al.  (2014)  
Combinación de know how entre 
empresas 

ANCECO (2000), Barberini (2009), 
Heinz et. al. (2014) 

Almacenamiento conjunto Heinz et. al. (2014) 
Marketing homogéneo Heinz et. al. (2014) 

Reducción de precios 
ANCECO (2000), Heinz et. al. (2014), 
Paulraj et al. (2006) 

Prorrateo de costes Heinz et. al. (2014) 
Reconocimiento de marca Heinz et. al. (2014) 
Mejora en la logística Heinz et. al.(2014) 
Modernización de la estrategia Heinz et. al. (2014) 
Competitividad ANCECO (2000), Heinz et. al. (2014) 
Mejora del servicio al cliente Barberini (2009), Heinz et. al. (2014) 
Especialización de los compradores Heinz et. al. (2014) 
Acceso a proveedores Heinz et. al. (2014) 
Reducción del número de operaciones Heinz et. al. (2014) 

Fuente: elaboración propia. 
 
Paulraj et. al. (2006) también explicita un beneficio para las empresas proveedoras que 
es la mayor demanda y remarca la importancia de la colaboración y cooperación 
proveedor-distribuidor.  
Por último en base a la revisión de la literatura y considerando el contexto actual del 
sector consumo minorista en la Argentina se concluye que una Central de Compras 
Cooperativa es una herramienta de integración que contribuye a la sostenibilidad y 
permite enfrentar a la competencia. 

 
3. Metodología 
La investigación realizada es un estudio descriptivo utilizando la metodología del caso. 
3.1 Unidad de análisis: CCFACC 
El 6 de abril del 2016 la FACC, puso en marcha la CCFACC. La central de compras nace 
como una herramienta para que las cooperativas y mutuales de consumo pudieran hacer 
frente a la competencia. 
La CCFACC tiene dos objetivos fundamentales: 
• Administrar un sistema de compras en común para las cooperativas y mutuales de 
consumo o con sección consumo, con la finalidad de conseguir para este sector de la 
economía social mejores condiciones comerciales, fortaleciendo su competitividad, 
mejorando y ampliando sus servicios a los asociados; 
• Incrementar y agilizar las relaciones comerciales entre las cooperativas de trabajo y/o 
producción y las cooperativas y mutuales de consumo o con sección consumo. 
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En particular la CCFACC pretende: 
• Administrar, solidariamente, un sistema de compras en común. 
• Obtener mejores condiciones para fortalecer la competitividad. 
• Hacer que esas ventajas sean iguales para todos, cualquiera sea su tamaño. 
• Proteger a las cooperativas y mutuales de acciones comerciales desleales. 
• Controlar la calidad, preservar la salud y el medio ambiente. 
• Alcanzar dimensión nacional sin dejar de ser local. 
• Potenciar al pequeño y mediano productor regional. 
• Reafirmar la condición de empresas auténticamente argentinas. 
• Observar conducta ética y transparente. 
• Capacitar y educar a los integrantes de las entidades adheridas. 
• Perfeccionar y ampliar los bienes y servicios a suministrar. 
• Sostener al ser humano como centro y destinatario de la economía. 
 
En la actualidad hay adheridas a la CCFACC 41 entidades de consumo, de las cuales 
operan 31. En la tabla 2 se presentan la caracterización de estas entidades de consumo. 
 

Tabla 2. Características de las Entidades de Consumo adheridas a la CCFACC 
Cantidad Total 
Cooperativas y mutuales de consumo 31 
Provincias en las cuales están presentes 10 
Localidades en las que prestan servicios 102 
Sucursales 166 
Entidades que preparan bolsones 2 

Fuente: elaboración propia. 
 
Asimismo, 61 proveedores ofrecen sus productos de los cuales 38 son cooperativas de: 
producción, trabajo, multirubros, agrícolas, entre otras. La tabla 3 expone las 
características de las cooperativas proveedoras. 
 

Tabla 3. Cooperativas proveedoras de la CCFACC 
Cant. Coope. Rubro Provincias 

19 Almacén seco 
Buenos Aires- Córdoba- Entre Ríos-Misiones – 
Rio Negro - San Juan- Santiago del Estero - 
Santa Fe 

4 Bebidas Buenos Aires –La Rioja- Mendoza – Rio Negro 
2 Perecederos Buenos Aires – La Pampa 
2 Limpieza Santa Fe 
1 Perfumería San Luis 
3 Bazar Buenos Aires – Santa Fe 
5 Productos de hogar Buenos Aires- Córdoba 
2 Otros  CABA 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2 Fuentes de información 
Las fuentes de información utilizadas fueron: observación directa, documentos internos 
de la FACC, boletines institucionales, conclusiones de los encuentros intercooperativos 
(2014, 2015, 2016 y 2017) y entrevistas a diferentes participantes de la CCFACC. 
Los entrevistados pertenecientes a entidades de consumo adheridas a la central se exponen 
en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Representantes de entidades adheridas entrevistados. 
Nº Cargo que desempeña Entidad a la que representa 

1 Encargada de supermercado 
Cooperativa agrícola ganadera con sección 
consumo de la provincia de Buenos Aires 

2 Comprador 
Cooperativa agropecuaria con sección consumo 
de la provincia de Buenos Aires 

3 Agente de ventas 
Cooperativa de segundo grado de Capital 
Federal 

4 Coordinador de tienda Cooperativa de consumo de Capital Federal 

5 Consejero 
Cooperativa de consumo y crédito de Capital 
Federal 

6 Compradora 
Cooperativa de consumo de la provincia de 
Córdoba 

7 Encargado 
Cooperativa agrícola ganadera de la provincia 
de Entre Ríos 

8 Encargado 
Cooperativa agrícola ganadera de la provincia 
de Buenos Aires 

9 Gerente de sección consumo 
Cooperativa agrícola ganadera con sección 
consumo de la provincia de Córdoba 

10 Encargado de compras 
Cooperativa agrícola de segundo grado con 
sede en la provincia de Santa Fe 

11 Encargada de compras 
Cooperativa agrícola con sección consumo de 
la provincia de Buenos Aires 

12 Encargado de supermercado 
Cooperativa agrícola ganadera de la provincia 
de Córdoba 

13 Comprador 
Mutual con sección consumo de la provincia de 
Buenos Aires 

Fuente: elaboración propia. 
 
4. La CCFACC: del productor al consumidor 
4.1 Funcionamiento 
La central vincula de forma directa a las cooperativas productoras con las de consumo 
eliminando la intermediación entre ellas lo que produce una disminución en los costos.  
Todas las compras se realizan a través de un portal web, que contiene información 
completa de proveedores, surtido y precio de costo, común para todas las cooperativas y 
mutuales. Indica también las opciones negociadas con cada proveedor sobre condiciones 
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de pago y lugares posibles de entrega. La facturación es realizada en forma directa por el 
proveedor a la cooperativa o mutual compradora. En el Anexo 1 se puede apreciar la 
operatoria de la central. 
La gestión de compras de la CCFACC por mandato de la FACC está a cargo de la 
principal cooperativa de consumo del país que es asociada a la Federación, la Cooperativa 
Obrera Ltda.  
Debido a que el oferta de productos elaborados por cooperativas de producción no 
abarcaban todas las familias la CCFACC incorporó las marcas propias de la Cooperativa 
Obrera: Cooperativa, Ecoop y Sombra de Toro. Asimismo para los artículos del hogar se 
sumó los productos marca COOP que surgen de un Convenio de Licencia de Marca 
celebrado entre la Cooperativa Obrera y El Hogar Obrero. 
Los rubros de artículos que comercializa la central son: almacén seco, perfumería, 
limpieza, perecederos (en algunas zonas), blanco y artículos del hogar. 
Para ser eficiente en la logística cada proveedor establece un mínimo de bultos a entregar. 
Si dichas cantidades excedieran las necesidades de una cooperativa o mutual compradora, 
ésta debe recurrir a vincularse con otras y realizar compras en común, formándose lo que 
se denomina agrupaciones. 
La central se sostiene por el Aporte de Sostenimiento que es un importe adicional mínimo 
que permite cubrir exclusivamente los gastos de funcionamiento. Estos aportes son 
facturados mensualmente por la FACC directamente a los proveedores. 
 
4.2 La propuesta integral de la CCFACC: ventajas para las entidades de consumo 
En esta sección se contrasta las ventajas de una central de compras relevada en la teoría 
con la realidad de la CCFACC.   
 
Mayor poder de negociación 
Este beneficio es percibido por las entidades adheridas que son pequeñas. La Cooperativa 
Obrera aún no lo aprecia porque el volumen que agregan el resto de las entidades de 
consumo a la compra de ella, no es muy significativo. Sin embargo, en algunas referencias 
puntuales, la compra del resto de las entidades ha representado el 10% de volumen total. 
 
Combinación de know how entre empresas 
La FACC brinda cursos de capacitación sobre la gestión sustentable de los supermercados 
cooperativos y mutuales. Esta actividad tiene el fin de compartir, difundir e intercambiar 
las buenas prácticas utilizadas. Los cursos de capacitación cumplen con el propósito de 
poner a disposición de cooperativas y mutuales una herramienta que colabore en materia 
de profesionalidad de sus equipos de trabajo. 

 
“…estos cursos que son de utilidad para nosotros para 
después poderlo implementar en nuestro lugar de trabajo 
[…] más que nada para nosotros que somos de ciudades 
chicas y no tenemos el acceso a este tipo de cursos.” 

Entrevistado 12 
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Almacenamiento conjunto 
La CCFACC es virtual por lo que no tiene almacenamiento conjunto. Este beneficio 
enunciado por Heinz et. al. (2014) no se corrobora en este caso. 
 
Marketing homogéneo 
Si bien la CCFACC debido a su corta edad no tiene un marketing homogéneo para todas 
las asociadas, ha otorgado material de comunicación en el punto de venta (POP) entre lo 
que se encuentra: frentines, afiches y stoppers. La consigna utilizada para la promoción 
de los artículos fue: Elegí Cooperativo y del Productor al Consumidor. El anexo 2 
contiene el material descripto. 
 
Reducción de precios 
Las entidades más pequeñas han notado una reducción de costos. En el último encuentro 
intercooperativo en una encuesta que se realizó entre las entidades de consumo se 
preguntó cómo eran los precios de la CCFACC y la mayoría dijo “Mayormente 
competitivos” y “Competitivos en las marcas propias”. 
 
Reconocimiento de marca 
Como se explicó anteriormente la CCFACC trabaja con una gran multiplicidad de marcas 
debido a que comercializa todas las marcas de las cooperativas de producción y/o de 
trabajo más las marcas propias cedidas por Cooperativa Obrera. Las primeras 
cooperativas adheridas que empezaron a trabajar con la CCFACC ya han empezado a 
posicionar los productos.  
 
Mejora en la logística 
En el caso de la CCFACC la logística es uno de los temas a mejorar. Según las asociadas 
los principales inconvenientes son los mínimos logísticos, los lugares de entrega, los 
plazos de entrega y los costos. 
 

“…a nosotros nos complica el volumen y la tardanza en 
las entregas.” 

Entrevistada 6 
 

Modernización de la estrategia 
Anualmente en los encuentros intercooperativos las adheridas y las cooperativas 
proveedoras dan sus opiniones sobre cual son los temas claves para que la CCFACC 
resuelva. Con esta información la CCFACC revisa su estrategia y la ajusta. 

 
Competitividad 
La actividad de la mayoría de las asociadas con la central aun no es muy significativa. 
Sin embargo, algunas cooperativas ya pueden observar algún resultado. 
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“Nuestro competidor es Día y buscamos alternativas más 
económicas y de calidad y que podamos mejorar nuestra 
rentabilidad. Intentamos ingresar a PP2 y por una 
cuestión de volumen no pudimos, y la CCFACC fue una 
alternativa.” 

 Entrevistado 7 
 

Mejora del servicio al cliente 
En lo referido al surtido la mayoría de las entidades de consumo lo han ampliado, lo que 
le permite al consumidor elegir entre una mayor variedad de productos. 

 
“…hemos logrado poder utilizar los productos de la 
central y llegar a nuestros asociados con un mejor precio 
y mejor surtido…”  

Entrevistado 4 
 

Especialización de los compradores 
En el caso de Cooperativa Obrera que es quien realiza las negociaciones para todas las 
entidades, debido a su tamaño ya tenía antes de la existencia de la CCFACC 
especializados a los compradores. 

 
Acceso a proveedores 
Todas las entidades han tenido acceso a proveedores con los que no operaban antes de 
que existiera la CCFACC inclusive la Cooperativa Obrera. Esto ha sido posible por la red 
de información que se ha creado en la que todas las asociadas proponen proveedores. 
Asimismo, Cooperativa Obrera ha ofrecido productos importados directamente. 

 
“En lo comercial también, porque se nos abren puertas de 
poder comprarle a empresas que nosotros, por los 
volúmenes que manejamos, no podríamos.”  

Entrevistado 12 
 

Reducción del número de operaciones 
El número de operaciones ha aumentado porque todavía la CCFACC no reemplaza 
ninguno de los canales habituales de compras que tenían las entidades. Con el paso del 
tiempo y el aumento de la operatoria de las adheridas a la CCFACC este beneficio se 
tendría que comenzar a apreciar. 
 
4.3 Un nuevo canal de distribución: ventajas para las cooperativas de producción y/o 
trabajo 
En el caso de las cooperativas proveedoras los beneficios hallados han sido: 

																																																								
2 PP: es Primer Precio, otra central del compras de la cual participan algunas de las cooperativas de 
consumo vinculadas a la CCFACC. 
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• Nuevos mercados: las cooperativas de producción y de trabajo pueden llegar con sus 
productos a 102 localidades del interior del país.  
• El know how de las cooperativas de consumo sobretodo de Cooperativa Obrera que 
les brinda información de mercado, estadísticas y asesoramiento sobre nuevas inversiones 
o nuevos productos.  
• Colaboración de la CCFACC cuando se produce algún tipo de inconveniente con los 
pagos por culpa de las adheridas. 
 
4.4 Beneficios para las entidades de consumo y las cooperativas proveedoras 
Se relevaron dos actividades que realiza la CCFACC y que benefician tanto a las 
entidades de consumo adheridas como a las cooperativas de producción y/o trabajo: 
• Organiza encuentros intercooperativos donde se reúnen las cooperativas y mutuales 
de consumo y las de producción y trabajo para generar espacios que contribuyan a gestar 
la pertenencia de las entidades a la CCFACC. Asimismo, como se mencionó 
anteriormente los encuentros son oportunidades para evaluar el funcionamiento de la 
central e intercambiar ideas para que la misma evolucione positivamente. 
• Visitas a cooperativas tanto a entidades compradoras como vendedoras de la central, 
para conocer la situación particular y relevar sus necesidades. Del mismo modo, con el 
propósito de presentar el proyecto y llegar a una mayor cantidad de entidades, se realizan 
visitas a cooperativas y mutuales que aún no hayan adherido a la CCFACC. 
• Asesoramiento en diversas temáticas que le interesen a las entidades referidas con 
marketing, infraestructura, instalaciones, estrategia de posicionamiento de precios, entre 
otros. 
 
4.5 Desafíos de la CCFACC 
El tema principal que debe mejorar la CCFACC es la logística, de hecho en la literatura 
se releva como uno de los principales beneficios de las centrales de compras y no está 
resuelto en el caso que se analiza. El principal inconveniente son las grandes distancias 
que existen en la Argentina, las entidades adheridas como las proveedoras están dispersas 
geográficamente por todo el territorio lo que ocasiona un costo relevante en concepto 
logístico. 
Desde el punto de vista de las entidades de consumo los mínimos logísticos son altos para 
el volumen de operación de ellas, lo que las obliga a tener capital inmovilizado y por otro 
lado en algunos casos no poseen el espacio necesario para el almacenamiento. Por su 
parte las cooperativas de producción alegan que es inviable reducir los volúmenes de 
compras por el costo. 
Esta situación provoca un conflicto de intereses entre las entidades de consumo y las 
cooperativas proveedoras.  
El aspecto logístico es el tema estratégico clave a resolver para la CCFACC según el 
secretario de la Federación. 
Otra oportunidad de mejora es el surtido de la central, en particular en dos aspectos: en el 
tipo de producto y las marcas.  
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En referencia al tipo de productos hay categorías claves del supermercado que la 
CCFACC hoy tiene pocos productos en especial de perfumería y limpieza, por ejemplo: 
shampoo, pañales, detergente, limpiadores, entre otros. La central no cuenta con esos 
productos porque no hay cooperativas de trabajo y/o producción en el país que los 
elaboren y tampoco están desarrollados con la marca Cooperativa o Ecoop. Uno de los 
objetivos para el 2017 es aumentar los productos de marca propia, Cooperativa, Ecoop y 
Coop, en 100 referencias para ampliar el surtido. 
Con respecto a las marcas, las entidades de consumo reclaman las marcas líderes ya que 
sus asociados se las exigen a ellos. En general, por el tamaño que tienen estas entidades 
deben recurrir a intermediarios encareciéndoseles considerablemente el costo de los 
artículos. La CCFACC ha intentado que las grandes compañías les abran cuentas directas 
pero no ha tenido éxito. Actualmente la central se encuentra evaluando diversas 
alternativas para poder ofrecerles a sus adheridas productos de dichas marcas. 
 
5. Conclusiones 
Inspirada en el sexto principio cooperativo la CCFACC es una herramienta que ayuda a 
las entidades de consumo y proveedoras a lograr la sostenibilidad como lo solicita la ACI 
en el Plan para una Década Cooperativa. 
La central posee características que le permite a las entidades de consumo que la utilizan 
minimizar los costos de la operación, ya que la misma no posee almacenes propios y la 
facturación es directa; los costos de los productos que posee son muy competitivos porque 
son negociados por la principal cooperativa de consumo del país; ofrece diferentes zonas 
de entrega y la posibilidad de que se agrupen las cooperativas pequeñas para reducir el 
costo logístico. 
Los consumidores asociados se benefician por poder acceder mediante su cooperativa a 
productos con precios más competitivos, logrados por haber eliminado la intermediación 
y por el volumen de compra. 
Por otro lado, las cooperativas de producción y/o trabajo, alguna de ellas empresas 
recuperadas, tienen un canal de comercialización de su producción directo, con 
posibilidad de llegar a más de 100 localidades y estar presente en más de 160 locales de 
venta.  
Los desafíos actuales de la CCFACC son: mejorar la logística y ampliar el surtido con 
mayor cantidad de categorías y marcas líderes. Si la central logra encontrar las soluciones 
a estas oportunidades de mejora crecerá significativamente la participación de sus 
adheridas y se consolidará el proyecto. 
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Anexo1: Modo de funcionamiento de la Central de Compras de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo 
 
 
 
 
 
 

 
1) La CCFACC acuerda con Proveedor el surtido, precios, lugar de entrega, descuentos/bonificaciones por lugares de entrega, mínimos logísticos, promociones 
y ofertas. 

2) La Entidad de Consumo (EC) solicita la adhesión a CCFACC. Aceptada la misma, CCFACC asigna usuario y contraseña para poder operar en el Portal. 

3) La EC ingresa al Portal, realiza el pedido e indica el lugar de entrega. La orden de compra (OC) es enviada a CCFACC 

4) Recibida la OC, CCFACC controla los mínimos logisticos y envía la OC al Proveedor. 

5) El Proveedor confirma el pedido, lo prepara y despacha junto con la factura (FC) a la EC y envía una copia de la misma a CCFACC 

6) La EC recibe la mercadería junto con la FC y realiza el pago al Proveedor cumplido el plazo. 

7) La CCFACC con la copia de la FC, controla lo facturado con lo solicitado en la OC. Luego factura el aporte de sostenimiento (AS) al Proveedor, en base a 
lo facturado mensualmente por éste. 

8) El Proveedor recibe la FC con el AS y realiza el pago a la CCFACC. 
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Consumo CCFACC Proveedor 

Entidad de 
Consumo 
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Anexo 2: Material de promoción del punto de venta 
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O MOVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA NO MUNICÍPIO DE 

BLUMENAU E REGIÃO NOS ANOS 2013, 2014 E 2015. 

ALAN FRANCHESCO PREVILEY CONTESINI1 

CLAUDIA SOMBRIO FRONZA2 

Tema Específico 2: Consumo Responsável e Comércio Justo 

RESUMO 

O presente artigo versa sobre a identidade da Rede de Economia Solidária do Vale do 

Itajaí (RESVI) no âmbito político-ideológico, socioeconômico, cultural e psicossocial 

considerando a composição e especificidade dos grupos que a constitui. A RESVI é 

composta por Empreendimentos de Economia Solidária (EES), Entidades de Apoio e 

Fomento e Gestores Públicos. Para realizar esta investigação utilizou-se de maneira 

combinada a pesquisa teórica, documental e empírica. Por meio desta pesquisa foi 

possível verificar que os integrantes dos EES vinculados a RESVI são compostos por 

52,68% dos associados são do sexo feminino e 47,32% do sexo masculino, sendo que as 

mulheres integram em sua maioria os grupos de produção artesanal e os homens 

compõem majoritariamente os empreendimentos vinculados a reciclagem e a saúde 

mental. Os integrantes dos EES nos segmentos da reciclagem e saúde mental possuem 

pouca escolarização e pouco recurso material para viabilizar organização, 

comercialização e produção. Para os cooperados da COOPERRECIBLU, a renda 

proveniente do trabalho no segmento de resíduos sólidos constitui a principal renda 

familiar. Os associados dos empreendimento no segmento da saúde mental e artesanato 

tem sua renda complementa por benefícios previdenciários, seja aposentadoria ou 

auxílio doença. Nas reuniões da RESVI evidenciou-se que a discussão em torno das 

formas de comercialização permitiu à criação de estratégias de enfrentamento as 

dificuldades de acesso ao mercado, na qual as parcerias institucionais com a FURB e o 

Poder Público por intermédio da ITCP oportunizaram a conquista de espaços para a 

realização das feiras. Os integrantes da RESVI integram outros Fóruns, participam de 

conferências e estabelecem parcerias com outras organizações da sociedade civil. 

Possuem articulação política e coletiva para viabilizar os espaços e formas de 

comercialização. Por meio da investigação, concluiu-se que a RESVI possui certa 

institucionalidade, organizando processos de comercialização, divulgação, capacitação e 

ação política. Nas reuniões da RESVI busca-se articular os EES com o intuito 

estabelecer diálogos sobre problemáticas comuns de viabilização econômica e 

estratégias de tensão e reinvindicação para acesso as Políticas Públicas 

Palavras chave: RESVI, identidade; organização política; rede de movimentos sociais; 

comercialização. 

                                                             
1Orientando, FURB, Graduando em Psicologia, Rua José Bonifácio nº 310, CEP 89066-370, 

alan.previley@gmail.com 
2Orientadora, FURB, Doutora em Serviço Social, Rua Regente Feijó nº 251, CEP 89035-410, 

csfronza@hotmail.com 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo intitulado O movimento da economia solidaria no município de 

Blumenau e região nos anos 2013, 2014 e 2015, está vinculado a Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) que é um programa de extensão 

universitária da Universidade Regional de Blumenau (FURB), SC, criado em 1999 

(Parecer do CEPE, Nº 145/2000) para implementar ações alternativas de geração de 

trabalho e renda na perspectiva da Economia Solidária (ES).  

Por economia solidária, Singer (2002) entende como o conjunto de experiências 

coletivas de trabalho, produção, comercialização e crédito, organizados por princípios 

solidários, espalhados por diversas regiões do país e que aparecem sob diversas formas: 

cooperativas, associações de produtores, empresas autogestionárias, bancos 

comunitários, clubes de troca, banco do povo e diversas organizações populares urbanas 

e rurais. Essas experiências buscaram a construção de novas relações sociais 

principiadas por valores autogestionários, prevendo a organização coletiva dos 

trabalhadores com autogoverno, exercício democrático de poderes, condições de 

autonomia e independência, possuindo o controle dos meios de produção e dos 

processos econômico, técnico, político e social.  

Essa investigação versa sobre a identidade da RESVI no âmbito político-

ideológico, socioeconômico, cultural e psicossocial considerando a composição e 

especificidade dos grupos que a constitui. O conceito de rede foi apreendido nesta 

pesquisa como uma forma de articulação organizacional e inter-organizacional, onde 

organizações dos movimentos do associativismo local e fóruns da sociedade civil se 

destacam (SCHERER-WAREN, 1996, p. 111). A categoria identidade compreendida no 

âmbito dos movimentos sociais considera os elementos comuns de reconhecimento 

destes sujeitos organizados, suas reinvindicações e lutas sociais. 

A RESVI é composta por três segmentos: os Empreendimentos de Economia 

Solidária (EES) que são organizações com características organizativas coletivas e 

autogestionárias como, associações e cooperativas; as Entidades de Apoio e Fomento, 

que são organizações que desenvolvem ações nas várias modalidades apoio direto junto 

aos EES como, capacitação, assessoria, assistência técnica e organizativa; e os Gestores 

Públicos, que elaboram, executam, implementam e/ou coordenam políticas de 

Economia Solidária na prefeituras e governos estaduais. Para viabilização das ações do 

RESVI/FESB são realizados dos encontros mensais envolvendo os integrantes dos EES, 

para pensar realização de comércio justo e finanças solidarias (as Feiras, o Fundo 

Rotativo Integridade, a Moeda Social Pila e o Centro Público Vitrine da Economia 

Solidaria), discutir a realidade local e pensar ações de fomento a Economia Solidária na 

região. 

Para compreender melhor essa dinâmica de funcionamento levantou-se o 

número de atas disponíveis no registro histórico entre os anos de 2013 à 2015. Nesta 

pesquisa identificou-se que existiam 02 (duas) atas no ano de 2013, 05 (cinco) atas no 

ano de 2014 e 23 (vinte e três atas) no ano de 2015. Ressalta-se que podem haver outras 

atas das reuniões que ocorreram nos anos de 2013 e 2014, entretanto, não conseguimos 

localizá-las. Um importante recurso utilizado para identificar a condição 

271



socioeconômica dos participantes da RESVI foram os 98 (noventa e oito) Cadastros de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (CADSOL) preenchidos no ano de 2015. 

Deste cadastro, priorizou-se o levantamento de alguns dados como: Escolaridade; 

Profissão; Renda Per Capta e Familiar; Sexo e Idade. Também identificou-se que foi 

elaborado em 2014 uma proposta de Lei Municipal de Economia Solidária e que até 

hoje não foi sancionada.  

Para viabilizar a pesquisa foram realizados leitura e análise de textos e 

documentos integrantes, além da observação participante em algumas reuniões da 

equipe ITCP e da RESVI, no ano 2016, assim como apresentação de trabalhos em 

eventos científicos. Ainda para apreender o movimento político organizativo da RESVI, 

foram realizadas duas entrevistas, uma com a coordenadora3 da ITCP e outra com uma 

representante4 do Fórum de Empreendimentos de Economia Solidária. Essa entrevista 

priorizou questionamentos referentes à participação e organização da RESVI nos Fóruns 

de Economia Solidária em nível regional, estadual e nacional, bem como, a sua relação 

com as organizações da sociedade civil, em especial, as organizações não-

governamentais como, o Centro de Formação em Economia Solidária (CFES), a 

CÁRITAS e o Centro de Assessoria Multiprofissional (CAMP). 

Neste artigo apresentar-se-á sinteticamente os resultados da pesquisa e algumas 

reflexões sobre o tema. O artigo será apresentado a partir de dois eixos de análise: 

primeiro, o perfil socioeconômico dos grupos e impacto da renda proveniente do 

trabalho dos EES; segundo, a forma de produção venda e comercialização dos produtos, 

bem como as estratégias e ações de atuação política da RESVI. Ademais ao final 

apresentar-se-á algumas considerações reflexivas sobre o assunto. 

 

2.    PERFIL SOCIOECONOMICO DOS GRUPOS E IMPACTO DA RENDA      

PROVENIENTE DO TRABALHO DOS EES. 

 

As Redes de Economia Solidária foram criadas objetivando fortalecer o 

movimento social, político e reflexão crítica das relações sociais construídas na 

sociedade capitalista, paramentadas na desigualdade e exclusão social. As redes, 

compreendidas por Scherer-Warren (2006) como um espaço que oportuniza a 

construção de uma identidade coletiva, ou laços que se estruturam em torno de 

afinidades/identificações entre os membros ou objetivos comuns em torno de uma 

causa. A redes pressupõem a articulação e a construção de uma identidade de sujeitos 

coletivos em torno de valores, objetivos ou projetos em comum. 

Na dialética das relações sociais que se busca construir na Economia Solidária, a 

organização de redes de colaboração solidária locais, nacionais e mundial são 

importantes e fortalecem o movimento social. Segundo Mance (2003), a noção de rede 

de colaboração solidária, como categoria analítica, resulta da reflexão sobre práticas de 

atores sociais contemporâneos, e tem caráter econômico, político e cultural que se 

vinculam. No que se refere ao aspecto econômico, trata-se de uma estratégia para 

                                                             
3 Entrevistada 1 – E1 Professora Doutora em Psicologia, integrante da equipe ITCP/FURB a 17 anos. 
4 Entrevistada 2 – E2 Integrante da RESVI desde 2008 e do Empreendimento Verbo Tecer desde 2009, 

uma liderança política do movimento de Economia Solidária local. 
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conectar EES de produção, comercialização, financiamento, consumidores e outras 

organizações em um movimento de retroalimentação e crescimento conjunto, 

autossustentável, antagônico ao capitalismo. 

Partindo desse entendimento, verifica-se que a RESVI foi criada no ano de 2000, 

a partir da necessidade de articulação entre os EES, Entidades de Apoio e Fomento à 

Economia Solidária e Gestores Públicos para o fortalecimento político, econômico e 

social da Economia Solidária na região do Vale do Itajaí. Em fevereiro de 2009 foi 

criado o Fórum de Economia Solidária de Blumenau (FESB), com vistas a trabalhar as 

demandas específicas do município de Blumenau e no ano 2011 foi organizada a Feira 

de Economia Solidária na Universidade Regional de Blumenau (FURB).  

Em relação aos integrantes da RESVI foi possível constar que prioritariamente 

essa rede é composta por Empreendimentos de Economia Solidária (EES) que atuam no 

segmento de reciclagem de resíduos sólidos, usuários do CAPS e associados à 

empreendimentos vinculados a produção de alimentos, artesanato, bijuterias, vestuário e 

assessórios. Os integrantes da RESVI residem em sua maioria no município de 

Blumenau ou cidades circunvizinhas, Indaial e Gaspar. Salienta-se essa informação, 

pois a RESVI se dispõe a articular os municípios do Vale do Itajaí, mas tem sua atuação 

centrada em cidades da microrregião5 de Blumenau. 

A RESVI, constituída por associados e cooperados da Verbo Tecer, Pura Arte, 

Alterblu, Natureza e Vida, Arte Gaspar, COOPERGIPS, ENLOUCRESCER, 

AUFASAM e COOPERECIBLU.  

Analisando as informações disponíveis no CADSOL, constatou-se que no total 

das pessoas que integram os grupos de economia solidária 47,32% são do sexo 

masculino e 52,68% do sexo feminino, sendo que as mulheres integram em sua maioria 

os grupos de produção artesanal e os homens compõem majoritariamente os 

empreendimentos vinculados a reciclagem e a saúde mental. 

 

Composição da RESVI 

Mulheres 52,68% 

Homens 47,32% 

 

Em relação à faixa etária dos integrantes, verificou-se por meio do formulário 

CADSOL que 64,29% dos integrantes da RESVI têm até 50 anos de idade e que 

estariam inseridos, em tese, na faixa etária absorvida pelo mercado de trabalho. Cerca 

de 24,49% enquadram-se na dimensão transitória, ou seja, entre o mercado de trabalho e 

a aposentadoria. E por fim, 11,22% compõe a faixa-etária que normalmente é atribuída 

aos aposentados. 

 

Faixa Etária Percentual por nível 

18 – 28  11,22% 

29 – 39  28,58% 

                                                             
5 Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, 

Indaial, Luiz Alves, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. 
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40 – 50  24,49% 

 51 – 61  24,49% 

62 – 72  

 

11,22% 

 

Outro dado importante a ser analisado é que mais de 46,46% dos integrantes da 

RESVI não possuem o Ensino Fundamental Completo, dentre estes, há uma grande 

concentração de pessoas com pouca ou nenhuma escolarização nos empreendimentos 

vinculados a reciclagem de resíduos sólidos. 

 

Nível de Escolarização Percentual por nível 

Ensino Fundamental Completo 14,30% 

Ensino Fundamental Incompleto 41,10% 

Ensino Médio Completo 19,60% 

Ensino Médio Incompleto 7,14% 

Ensino Superior Completo 6,25% 

Ensino Superior Incompleto 5,36% 

Pós-Graduação (Especialização) 0,89% 

Não Alfabetizado(a) 5,36% 

 

Entre os integrantes identificou-se que 6,25% possuem curso superior 

completo, o que demonstra que a economia solidária aparece como uma alternativa as 

pessoas que apresentam pouca escolarização e qualificação profissional. O acesso das 

pessoas vinculadas aos EES ao direito à educação ainda apresenta-se como uma 

realidade distante. 

Ao que concerne à renda, podemos verificar que o ganho per capto médio é 

superior ao salário mínimo vigente entre os anos de 2013, 2014 e 2015. 

 

Dados Socioeconômicos Média 

Renda Per Capta R$ 968,61 

Renda Familiar R$ 2.004,47 
 

As famílias que apresentam uma renda per capta superior, em grande parte, são 

vinculadas ao ramo do artesanato e têm sua renumeração complementadas pela 

aposentadoria, bem como, um grau de escolarização superior aos demais 

associados/cooperados que integram a RESVI. O público alvo dos empreendimentos na 

sua maioria são famílias em condição de vulnerabilidade social e econômica, ou ainda, 

que apresentam agravantes de saúde mental, na qual a Economia Solidária surge e se 

expande como uma possível alternativa de geração de trabalho e renda aos trabalhadores 

desempregados, ou ainda, como uma possibilidade de obter um retorno financeiro que 

complemente a renda que é insuficiente para custear as despesas familiares.  

No caso dos associados vinculados ao serviço de saúde mental, constatou-se que 

a grande maioria possui acesso aos benefícios previdenciários “auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez” e que os associados desenvolvem atividades produtivas 

274



que apresentam um retorno financeiro pouco expressivo, em torno de um quarto de 

salário mínimo. O maior ganho desses associados é a possibilidade de socialização pelo 

trabalho associativo e a processual recuperação das capacidades físicas e mentais para o 

exercício de uma atividade profissional. 

Em contraponto a esta condição, as informações disponíveis no cadastro dos 

cooperados vinculados a cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos foi possível 

constatar que: os cooperados têm na cooperativa sua única fonte de renda e estes em sua 

maioria são pessoas que possuem pouca escolarização e qualificação profissional, 

muitos destes são público da assistência social. Ainda no que se refere ao grupo foi 

possível identificar por meio da observação participante nas reuniões da Equipe ITCP e 

da RESVI, no ano 2016, que existe uma expressiva rotatividade dos associados o que 

por sua vez dificulta a construção de uma identidade coletiva. Outra constatação é que 

nessa dinâmica de produção e de trabalho percebesse que existem limitações na 

vivência da autogestão e que nos processos de tomada de decisão os cooperados 

possuem um universo informacional muito desigual o que dificulta uma gestão mais 

democrática e participativa. Também verificou-se que em decorrência da realidade os 

trabalhos desenvolvidos pela assessoria da ITCP/FURB por vezes necessitam retomar 

os processos de formação em economia solidária e limites para viabilização dos planos 

de ação elaborados pela assessoria.   

Após a análise dos dados é possível afirmar que a Economia Solidária aparece 

como uma alterativa diferenciada em cada grupo, dependendo do segmento produtivo, 

as vezes como uma estratégia de enfrentamento a perda do poder aquisitivo do salário, 

em outros momentos a renda proveniente dos benefícios previdenciários é 

complementada por meio da produção de artesanato e contribui para o acesso a bens e 

serviços disponíveis na sociedade capitalista. 

A partir de 2010, tomando como referência a realidade, um assunto que passa ter 

maior visibilidade pública é a preocupação com o desemprego e o aumento do trabalho 

informal como resposta a essa problemática o Governo Federal lança em 2011 a 

chamada pública do Projeto Ações Integradas, o qual também é debatido na RESVI e o 

município de Blumenau propõe um projeto. O Projeto Ações Integradas que tem como 

objetivo o apoio à implantação de ações municipais integradas de economia solidária 

como estratégias de promoção do desenvolvimento local e territorial sustentável 

visando à superação da extrema pobreza por meio da geração de trabalho e renda em 

iniciativas econômicas solidárias. O que demonstra que o debate sobre Políticas 

Públicas de Economia Solidária também compõe o conjunto de discussões da RESVI. A 

discussão sobre esse assunto sinaliza que para além das problemáticas particulares dos 

EES, os integrantes da RESVI têm preocupação com a classe trabalhadora em geral.  

Essas informações comprovam que a Economia Solidária tem um impacto 

positivo quando possibilita o desenvolvimento e a integração da população no mercado 

de trabalho e de fomento de novas forças produtivas, assim como, tenciona que os 

recursos públicos também sejam partilhados para as iniciativas de organização de 

trabalho das classes populares. 
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3. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO E ATUAÇÃO 

POLÍTICA DA RESVI 

 

Com a leitura das atas foi possível constatar que os principais assuntos debatidos 

na RESVI, nos referidos anos de 2013, 2014 e 2015, foram: a comercialização, a 

participação em feiras e eventos, organização política e adesão ao movimento da 

economia solidária, finanças solidárias, projetos sociais, participação em instâncias de 

representação política no Movimento de Economia Solidária, entre outros. 

Ao que tange a comercialização, as discussões centraram-se na participação da 

RESVI nas feiras (Feira da Amizade, Feira da Economia Solidária da FURB e Feira de 

Santa Maria - RS), algumas organizadas pelos próprios artesões e outras pelo Poder 

Público. Em relação a organização das feiras debateu-se sobre o horário de 

funcionamento, as temáticas de feira (Páscoa, Dia das Mães, Natal, etc.), divulgação de 

dias e locais de feira para além dos estabelecidos, montagem da feira, carona solidária. 

Vale destacar uma importante conquista dos integrantes da RESVI foi um Box de 

comercialização na Feira Pública de Blumenau e a dois dias por mês a possibilidade de 

organização de feiras no espaço universitário.  

Outro assunto discutido nas reuniões de acordo com as atas foi a distribuição de 

tarefas e o compartilhamento das responsabilidades com o processo de comercialização, 

como por exemplo, quem seria responsável pela realização da contabilidade, o 

planejamento das feiras (desde a exposição dos produtos ao layout das mesas). Apesar 

de acordar-se nas reuniões da RESVI, escala de trabalho e responsabilidade com o 

processo de comercialização foi possível averiguar nos registro que existem conflitos e 

uma dificuldade de co-responsabilizar todos os representantes dos EES pela manutenção 

dos espaços de comercialização 

Esse informação fica evidente através do registro em ata descrito a seguir “D. 

Ieda (Empreendimento Verbo Tecer), relata a intenção de entregar o espaço do BOX 

para comercialização de produtos artesanais, junto a Feira Livre Municipal, sob a 

alegação de que os integrantes da RESVI não conseguem cumprir o revezamento. Esta 

proposta não foi aceita e a ITCP se comprometeu a ajudar cedendo um bolsista para 

auxiliar os feirantes na organização” (ATA, 01/2015).  

Outro entrave no processo de comercialização foi a falta de equipamentos e 

recursos para a compra de matéria-prima o que inviabiliza por vezes a produção em 

maior quantidade e a criação de novos produtos. Mais uma dificuldade presenciada e 

que em alguns momentos interfere nos processos de comercialização são as crises 

econômicas e os artesãos encontram barreira para venda dos produtos.  

Nas atas, um registro que nos chamou atenção na leitura foi que, a partir de 2015 

os indígenas passam a integrar a RESVI e participar das Feiras. Em um primeiro 

momento isto ocorreu de forma desorganizada e que segundo relato, os indígenas 

compareceram em grande quantidade para participarem da Feira.  

Outro assunto evidenciado no estudo da documentação e nas entrevistas, foi a 

importância da organização política, adesão e fortalecimento da Economia Solidária no 

município e região.  Nessa direção as atividades desenvolvidas pela RESVI dizem 
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respeito às ações de capacitação, de articulação política com movimentos sociais e 

Poder Público, Fundo Rotativo Integridade e Sarau Cultural da ECOSOL. 

Nas discussões realizadas na Rede, identificou que um limitador dos EES é a 

falta de recursos financeiros para realização produção e qualificação dos produtos, bem 

como a necessidade de dar maior visibilidade as iniciativas solidárias no município. 

Nessa perspectiva, dentre as ações desenvolvidas pela RESVI/FESB, foi criado 

um fundo solidário que inicialmente desenvolveu-se de maneira informal e após 

discussões ocorridas nas reuniões da RESVI/FESB durante o ano de 2015, o Fundo 

Rotativo Integridade, passa a ter regimento próprio, que foi sancionado em 25 de agosto 

de 2015.  

Após a formação e a discussão coletiva na RESVI se instituiu o Fundo Rotativo 

Integridade que tem como objetivo, conforme o Art. 2 do regimento interno, o 

fortalecimento dos Empreendimentos que compõem a RESVI e o FESB, através da 

garantia de processos formativos que contribuam para o RESVI e para o FESB; da 

garantia ao acesso aos recursos para os Empreendimentos Econômicos Solidários 

participarem em Feiras, Eventos e Reuniões; do fomento a aquisição de equipamentos e 

insumos; e da garantia ao acesso a recursos para os Empreendimentos Econômicos 

Solidários e, em caso de urgência/emergência para seus/suas associados/as 

individualmente. 

Inicialmente para angariar recursos para o Fundo Solidário os integrantes da 

RESVI fizeram uma rifa com produtos dos artesões. Também para ampliar os recursos 

em caixa e definiram que 5% das vendas nas Feiras de Economia Solidária seriam 

destinadas a este fim. 

Em 2015 a RESVI, submeteu um projeto ao Edital Fortalecimento da Economia 

Solidária no Brasil lançado pela Cáritas Brasileira que é um organismo vinculado à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Esse recurso da CARITAS foi 

captado com o intuito de “suprir uma demanda histórica do coletivo, isto é, captação de 

recursos para a formação e capacitação e fortalecer o Fundo Rotativo Integridade” 

(Projeto submetido a CÁRITAS, 2015). Os recursos captados foram de 

aproximadamente 10 mil reais, sendo metade dele destinado para a capacitação e a outra 

metade à empréstimos cuja finalidade era o fortalecimento dos EES.  

Nesse sentido, a Entrevistada 2 relata que os recursos do fundo oportunizam o 

apoio a organizações dos EES e por consequência a RESVI e o projeto contemplou dois 

eixos significativos de ação “uma etapa que é o fortalecimento dos empreendimentos 

através de empréstimos já foi realizada, os empreendimentos que se interessaram já 

fizeram e agora está faltando a outra etapa que são das formações. A instituição e gestão 

de fundos solidários foi uma importante ferramenta de autogestão que organiza a 

captação e o uso coletivo dos recursos, tanto financeiros quanto materiais 

Outra ação política da RESVI, foi a participação na Feira Latino Americana de 

Economia Solidária que acontece anualmente simultaneamente com a Feira 

Internacional do Cooperativismo na cidade de Santa Maria – RS. A Entrevistada 1 relata 

que neste evento ocorrem encontros de articulação política do Fórum Brasileiro de ES, 
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dos Fóruns Estaduais, da Rede de ITCPs, da Rede do Movimento dos Catadores, da 

Rede de outros grupos que representam as minorias (Indígenas, Mulheres e Negros), 

públicos que integram o movimento de economia solidária no Brasil.  

Nesse sentido, a economia solidária despontou como uma possibilidade das 

pessoas pensarem relações sociais mais justas e igualitárias, agregando o debate sobre 

os direitos humanos, valorizando a educação popular, respeitando o meio ambiente 

repensando a forma de ser e conviver em sociedade.  

Pensando no Estado como uma arena que sintetiza os conflitos de classe e que 

media o acesso das pessoas a riqueza socialmente produzida por meio do acesso a 

políticas públicas, os integrante do movimento da Economia Solidária, passam também 

a debater a importância de garantir o acesso aos recursos públicos para fortalecer as 

iniciativas econômicas, políticas e sociais pautada na autogestão. 

Os integrantes da RESVI, entendendo a importância da sua representação nas 

instâncias de gestão de políticas sociais e de defesa de direitos, garantindo espaços 

coletivos de discussões, no qual ganhasse centralidade o debate a Economia Solidária. 

Não diferente do que ocorre no país para o fomento da Economia Solidária local, 

de acordo com o conteúdo das atas, no ano de 2014 organizou-se a III Conferência 

Territorial da RESVI, com o tema: “Construindo um Plano Nacional da Economia 

Solidária para promover o direito de produzir e viver de forma associativa e 

sustentável”.  

Referente a III Conferência Territorial a Entrevistada 2 relata:  

 

(...) foram debatidos primeiro, o contexto da Economia Solidária no 

Brasil e os eixos principais foram: eixo 1, produção comercialização e 

consumo; eixo 2, financiamento, crédito e finanças solidárias; eixo 3, 
educação e autogestão e eixo 4, ambiente institucional. E a partir desta 

etapa foram escolhidos os delegados para representar o Fórum de 

Economia Solidária de Blumenau (FESB) na conferência estadual e lá 

também foram escolhidos delegados para ir para a nacional. 

 

Compreendendo que as Conferências Públicas, momentos privilegiados de 

participação ativa da sociedade nos debates sobre temas e questões relevantes que dizem 

respeito à sociedade, a III Conferência organizou informações que possibilitaram a 

construção de uma política pública nacional de economia solidária, reconhecendo o 

direito dos trabalhadores e trabalhadoras das iniciativas econômico-solidárias como um 

dever do Estado. Nesse sentido, a política pública de economia solidária é um processo 

de conquista social. 

Tendo em vista, avançar no diálogo com o poder público local, a Entrevistada 2 

destaca que foram realizadas seis oficinas com o intuito de fortalecimento do fórum, e 

que objetivavam organizar coletivamente os EES para pressionarem o Poder Público 

para que fosse outorgada a Lei de Economia Solidária no Município de Blumenau.  

Segundo relato que consta em ata, a Lei de Economia Solidária do Município de 

Blumenau surge como demanda coletiva da RESVI no ano de 2014. No processo de 

elaboração do Projeto de Lei de Economia Solidária do Município de Blumenau fizeram 

parte desta construção um representante de cada EES e a ITCP/FURB como entidade de 

apoio. Durante a elaboração foram tomados como exemplos as Leis de Economia 
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Solidárias dos municípios de Joinville, Itajaí e Lages. Ao término deste processo foi 

entregue a versão final ao vereador Vanderlei de Oliveira e este deu encaminhamento. 

Sob a alegação da impossibilidade do legislativo propor as leis do município o Projeto 

de Lei foi encaminhado diretamente ao prefeito e até hoje não foi sancionado. 

No referido período, as atas também comprovaram que os representantes da 

RESVI mantiveram o diálogo com outras organizações políticas como, por exemplo, o 

Centro de Formação em Economia Solidária (CFES), CÁRITAS e o Centro de 

Assessoria Multiprofissional (CAMP). O que liga a RESVI a essas organizações da 

sociedade civil é o princípio de identidade construído coletivamente no entorno da 

defesa de direitos e justiça social. A articulação entre essas organizações pressupõe a 

identidade desses sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos e projetos comuns. 

Com a identidade e o reconhecimento inicia-se o processo de dar sentido às ações 

individuais e coletivas 

Outros dois pontos a serem destacados ao que tange a articulação política da 

RESVI, e a participação dos seus integrantes em dois eventos, o Centro de Formação 

em Economia Solidária (CFES) e o Centro de Assistência Multiprofissional (CAMP). O 

CFES, é um projeto subsidiado pelo Fórum Brasileiro de ES e o Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) e tem como função promover por meio de eventos espaços que 

permitam a reflexão sobre os processos de educação e capacitação de ES e é organizado 

por região federal, estadual e local.  

Partindo do entendimento que a RESVI é uma organização política de suporte e 

fomento da Economia Solidária regional, afirma-se que o fortalecimento dos EES passa 

pelo apoio institucional da universidade, do poder público e pelo engajamento de seus 

integrantes no movimento social. Para defesa de uma sociedade mais justa, igualitária, 

solidária e menos desigual é fundamental o investimento em formação política e 

educacional, afim de ampliar o universo informacional dos integrantes da RESVI, 

oportunizando uma leitura crítica da realidade e a construção de iniciativas centradas na 

inclusão social e na emancipação através do trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Através da pesquisa foi possível constatar que entre as dificuldades destacam-se 

a pouca escolarização dos associados e cooperados e não acesso aos recursos materiais 

necessários para viabilizar organização, comercialização e produção. Evidenciou-se que 

a discussão em torno das formas de comercialização permitiu à criação de estratégias de 

enfrentamento as dificuldades de acesso ao mercado, na qual as parcerias institucionais 

com a FURB e o Poder Público por intermédio da ITCP oportunizaram a conquista de 

espaços para a realização das feiras. A ITCP ao longo desses anos contribuiu 

significativamente para a viabilização das reuniões da RESVI com a cedência do espaço 

físico para a realização dos encontros e a prestação de assessoria psicossocial, jurídica, 

politica e econômica. Uma das principais pautas das reuniões da RESVI foram os 

projetos sociais elaborados de apoio e fomento aos empreendimentos e a participação 

em eventos e fóruns de articulação e discussão da Economia Solidária no Brasil.   
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No que se refere à renda, a produção de artesanato e os produtos dos grupos da 

Saúde Mental complementam a remuneração proveniente de benefícios previdenciários 

e que para os catadores de resíduos sólidos e recicláveis caracteriza-se como único 

recurso financeiro para a garantia da sobrevivência familiar. 

 Os integrantes da RESVI participam de outras mobilizações em Redes de 

Movimentos Sociais, participam de Conferências e estabelecem parcerias com outras 

organizações da sociedade civil. 

Por meio da investigação, concluiu-se que a RESVI possui certa 

institucionalidade organizando seus processos de comercialização, divulgação e de 

atuação política por meio de comissões de trabalho e nas reuniões mensais, onde 

estabelecem diálogos sobre problemáticas comuns de viabilização econômica e 

desenvolvimento de estratégias para acesso as Políticas Públicas. 
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O QUINTAL SOLIDÁRIO NA DISSEMINAÇÃO DO CONSUMO SUSTENTÁVEL E

DO COMÉRCIO JUSTO.

TEMA: CONSUMO RESPONSÁVEL E COMÉRCIO JUSTO.

1. RESUMO:

O trabalho busca analisar o Quintal Solidário – Feira de Economia Solidária e

Agricultura Familiar, como um espaço que promove o comércio justo e solidário e o

consumo  consciente.  A Feira,  que  é  realizada  na  Seção  Sindical  dos  Docentes  da

Universidade  Federal  de  Viçosa  (ASPUV),  busca  viabilizar  a  comercialização  de

empreendimentos  econômicos  solidários  e  de  agricultores  familiares  através  da

valorização  da  agroecologia,  sustentabilidade,  aproximação  entre  produtor  e

consumidor, comércio justo e solidário e consumo consciente.

2. INTRODUÇÃO:

O  presente  artigo  tem  como  finalidade  analisar  a  experiência  do  Quintal

Solidário - Feira de Economia Solidária e Agricultura Familiar, buscando compreender

a relação da iniciativa com a consolidação de espaços que potencializam o comércio

justo e solidário e o consumo consciente. 

O Quintal Solidário é um projeto desenvolvido na cidade de Viçosa - MG pela

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Viçosa

(ITCP-UFV)  e  a  Seção  Sindical  dos  Docentes  da  Universidade  Federal  de  Viçosa

(ASPUV), com o suporte de diversos parceiros. 

A proposta  do  espaço  é  funcionar  enquanto  local  destinado  à  exposição  e

comercialização de produtos e serviços de empreendimentos econômicos solidários e de

agricultores familiares. Tal processo deve ser pautado na integração entre produtores e

consumidores,  na  geração  de  renda,  no  consumo consciente  e  no  comércio  justo  e

solidário, levando ao fomento da agroecologia e da emancipação dos produtores. 

A  metodologia  utilizada  foi  observação  participante,  dada  a  inserção  do

pesquisador na equipe organizadora da feira. Neste método o investigador vai além de

um observador passivo, mas participa das situações nas quais está inserido (DEWALT E

DEWALT, 2011). Ademias, a observação participante propicia o acesso a eventos ou

grupos que de outra  forma seriam inacessíveis,  assim como possibilita  a  vivência e

captação da realidade interna de um determinado grupo (YIN, 2015).  
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Para  melhor  entendimento  do tema,  o  trabalho foi  dividido em seis  partes:

resumo,  introdução,  referencial  teórico,  descrição  da  experiência,  conclusão  e

referências bibliográficas. 

3. REFERENCIAL TEÓRICO:

O modo de desenvolvimento atual vem gerando diversas consequências, como

a poluição e a disseminação de doenças advindas da alta utilização de agentes químicos

na produção agrícola (MORAIS; BORGES, 2010). Para garantia da sobrevivência do

capitalismo, o qual, segundo Pereira (2002), tem como marca registrada a produtividade

em escala, se faz necessário o uso cada vez mais intensivo de energias não-renováveis,

desencadeando na liberação de gases e no aumento da temperatura em todo o planeta. 

Para Furriela (2001), o principal embate na resolução dos problemas advindos

do modelo de crescimento atual está na sociedade,  a qual deve mudar seu modo de

consumo exacerbado. Caso contrário se tornará insustentável a vida, dado que o padrão

atual  exige  a  exploração  dos  recursos  naturais  e  finitos  do  planeta,  assim  como  a

poluição do mesmo através dos despejos provindos do extremo consumo.

Neste  sentido, Pereira  e  Veríssimo (2004)  afirmam  que  nessa  configuração

capitalista o indivíduo é tido como um bem dentro da lógica do consumo, na qual irá

desempenhar  papel  indispensável  no  processo  de  compra.  Entretanto,  os  autores

ressaltam que o consumo é necessário e permeia a sociedade a tempos, não sendo ele o

problema, mas sim seu excesso.

Neste contexto, o comércio justo e solidário e o consumo consciente propõem

uma alternativa  ao  consumo e  as  relações  de  trabalho  que  permeiam o  modelo  de

desenvolvimento atual. Tal mudança em busca da sustentabilidade requer alteração nos

meios de produção e no modo de vida adotado pela sociedade capitalista (BORGES e

MORAIS, 2010). 

O  comércio  justo  pode  ser  visto  sob  duas  perspectivas:  comercial  e  de

movimento  social  e  econômico.  Em outras  palavras,  respectivamente,  pode ser  tido

como um meio de disputa pelo mercado capitalista, onde o foco está em amenizar os

efeitos  da  pobreza  através  da  inclusão  de  produtos  solidários  dentro  das  grandes

companhias multinacionais, a fim de atender nichos de mercado. Ou como um modo de

construir novos mercados através de alianças com movimentos sociais que apoiem a

sustentabilidade,  visando  gerar  mudanças  nas  relações  comerciais  e  melhorar  as

condições de vida da sociedade através da racionalização dos meios de produção e de

consumo. (INSTITUTO MARISTA DE SOLIDARIEDADE, 2010). 
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 Neste sentido, segundo dados do IPEA (2011), o mercado voltado ao comércio

justo está dividido entre aqueles que defendem a ideia de ressignificação do mercado, e

os que pregam a inserção no mercado atual. O caminho é que ambas as definições se

façam valer, complementando uma a outra na procura da disseminação do comércio

justo.

Johnson (2004) ressalta que, para os reguladores, a colocação de produtos do

comércio  justo  e  solidário  no  mercado  tradicional  resultará  em  uma  mudança  do

mesmo,  que  acabará  por  aderir  naturalmente  às  premissas  da  solidariedade  e  das

questões  socioambientais.  Contudo,  para  os  transformadores,  as  implicações  dessa

inserção são muitas, dado a indução à adequação para alta produtividade e diversidade

produtiva, assim como a não garantia de adesão pelas empresas das práticas justas e

solidárias.  

Para  o autor, o  comércio  justo e  solidário trata-se de  um conglomerado de

ações que visem a emancipação das relações de solidariedade para o alcance de um

desenvolvimento sustentável, renunciando as práticas comerciais exclusivas aos países

do Sul. Ou seja, o comércio justo e solidário deve assumir um ponto de vista econômico

não limitado à economia, mas voltando-se também ao consumidor e ao seu papel. 

O comércio ético e solidário,  por sua vez,  se caracteriza pela promoção da

equidade,  transparência  e  reciprocidade  nas  relações  comerciais,  buscando  uma

remuneração  justa  e  digna  aos  produtores,  além  do  reconhecimento  de  seus

conhecimentos e tradições (FRANÇA, 2003).

Para o presente trabalho será utilizado o conceito de comércio justo e solidário,

assumindo uma perspectiva transformadora, de movimento social e econômico dentro

da concepção da economia solidária. Apoia-se, portanto, na busca por novos mercados e

no desenvolvimento local e sustentável através de relações sociais mais justas, marcadas

pela figura do consumidor como ator social (JOHNSON, 2004). 

É relevante o destaque do papel dos indivíduos enquanto compradores, visto

que o comércio justo e solidário pressupõe novas relações comerciais. Neste sentido,

tem-se a emergência de um novo conceito de consumo pautado no consumidor como

parte do movimento, o qual é participante ativo do mesmo e não uma mercadoria dentro

da lógica mercantil, como é visto pelo sistema capitalista. O advento desse movimento

pode ser caracterizado enquanto consumo responsável, consciente, verde, dentre outras

denominações (JOHNSON, 2004).
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Segundo Portilho (2005), o consumo responsável está relacionado à compra de

forma racionalizada, sendo necessária a preocupação com a origem do produto e seus

impactos  no  meio  ambiente  pelo  consumidor.  Para  isso  se  faz  necessária  a

conscientização e o envolvimento dos compradores para a concretização do consumo de

forma responsável.

O  consumo  consciente,  por  sua  vez,  é  tido  como  o  ato  de  racionalizar  a

compra,  medindo os impactos da mesma no cotidiano do indivíduo. Vale salientar a

importância  de  considerar-se  a  real  necessidade  do  consumo  e  os  impactos

socioambientais que o mesmo pode gerar (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE).

Neste sentido, segundo Barros e Da Costa (2008), o consumo consciente pode

ser visto enquanto prática diária, onde o consumidor pesa os impactos de suas ações, por

mais simples que estas possam ser. O cuidado deve ir desde a atenção no descarte de

resíduos  sólidos  à  seleção  do  local  da  compra  dos  produtos,  tendo  o  foco  na

preocupação social e ambiental do desenvolvimento. 

No que tange o consumo verde, vale ressaltar que o mesmo não está atrelado

unicamente  à  questão  ambiental.  Obviamente  a  mesma  está  envolta  na  discussão,

contudo remete também à preocupação com a não exploração da mão de obra, justiça

nas relações comerciais, segurança alimentar e responsabilidade (SAHA e DARNTON,

2005).  

No  contexto  do  artigo  adotar-se-á  ao  consumo  consciente,  o  assumindo

enquanto modo de vida dos indivíduos que cotidianamente praticam as premissas da

sustentabilidade, igualdade, justiça, segurança alimentar e liberdade. Neste sentido, o

consumidor assume um papel para além do de mercadoria dentro do sistema capitalista,

passando a perceber e racionalizar seus atos, assim como as consequências sociais e

ambientais dos mesmos (BARROS & DA COSTA, 2008).

É verdade que o comércio justo e solidário se depara com entraves em sua

prática. Dentre elas destacam-se a promoção do desenvolvimento sustentável pautado

na  economia  solidária,  a  promoção  da  segurança  alimentar,  a  aproximação  entre

produtor  e  consumidor,  assim  como  a  transparência  na  relação  entre  ambos  e  a

valorização do comércio local (INSTITUTO MARISTA DE SOLIDARIEDADE, 2010).

Por outro lado, os consumidores conscientes também enfrentam questões. A

necessidade  de  exigir  do  produtor  uma  transparência  com  relação  à  produção,  a

disseminação  dos  preceitos  solidários,  assim  como  a  avaliação  do  custo  da

comercialização para além do monetário, considerando-se o lado social e ambiental da
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compra,  são  alguns  exemplos  das  dificuldades  enfrentadas.  Tudo  isso  requer  do

consumidor  uma  consciência  de  suas  ações  e  um  cuidado  para  com  o  consumo.

(INSTITUTO MARISTA DE SOLIDARIEDADE, 2010)

Dentre as precauções a serem tomadas pelos comerciantes justos e solidários e

consumidores conscientes está a preocupação com o meio ambiente, sendo necessária a

atenção com as embalagens dos produtos e seu local de origem, dado que uma longa

distância pressupõe alto  nível de poluição para o transporte.  Neste sentido,  Johnson

(2004) irá salientar a importância de fomentar os circuitos curtos de comercialização,

visto  que  estes  tendem a  ser  mais  ecológicos  e  oportunos  à  promoção  de  espaços

solidários. 

Tais  circuitos  se  configuram  enquanto  espaço  de  viabilização  da

intercooperação, inviabilizando o isolamento e marginalização dos agentes excluídos do

mercado  capitalista.  Ademais,  esse  tipo  de  organização  permite  a  aproximação  dos

produtores junto aos consumidores, desconcentrando o poder de mercado das grandes

empresas e eliminando o intermediário, além de possibilitar uma queda nos custos de

transporte, dado o incentivo ao desenvolvimento local (GAIGER 2003).

Para Chaffotte e Chiffoleau (2007), os circuitos curtos propiciam uma melhor

remuneração,  preços  mais  justos  ao consumidor, maior  aproveitamento  da  produção

local,  geração  de  empregos  e  dinamização  da  economia  local.  Ademais  o  impacto

ambiental  é  menor, dado a redução das embalagens,  o menor gasto com transporte,

assim como a viabilização de um preço mais justo. Tais fatos podem ser atribuídos à

proximidade entre produtor e comprador, à diminuição da ação de atravessadores e à

comercialização local da produção.

Neste  sentido,  as  feiras  de  economia  solidária  tem se  mostrado  um ótimo

espaço de fomento à comercialização dos produtos, visto que permitem a valorização do

vínculo direto entre produtor e consumidor, oportunizando o acesso ao mercado àqueles

com dificuldade em acessa-lo (NIEDERLE, et al, 2013).

Loureiro, et al., (2012), irão dizer que tais feiras conduzem a uma demanda de

produtos  tradicionais  e  orgânicos,  levando  a  potencialização  da  autonomia  dos

agricultores. Ademais, essas organizações têm possibilitado novos arranjos a partir da

venda  direta  aos  consumidores,  os  quais  acabam  por  estreitar  os  laços  junto  aos

produtores,  creditando  aos  mesmos  a  qualidade,  procedência  e  valorização  dos

produtos. 
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Portanto,  tem-se  nas  feiras  de  economia  solidária  um espaço  favorável  ao

desenvolvimento  do  comércio  justo  e  solidário  e  do  consumo  consciente,  dada  a

valorização do produtor, a justiça e igualdade nas relações, assim como a preocupação

social e ambiental (SEN 2000).

4. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA: 

O Quintal Solidário teve início em 2016 através do intermédio da ITCP-UFV e

da ASPUV, as quais em parceria com o Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da

Mata  (CTA-ZM),  Empresa  de  Assistência  Técnica  em  Extensão  Rural  (EMATER),

Serviço  de  Vigilância  Sanitária  de  Viçosa,  Associação  de  Artesãos  e  Produtores  de

Alimentos Caseiros da Região de Viçosa (ADAPAC), Rede Raízes da Mata e Projeto de

Extensão  da  Feira  Agroecologia  e  Cultural  da  Violeira  da  Universidade  Federal  de

Viçosa viabilizaram a instituição da feira.

Atualmente,  os  expositores  são  constituídos  por  agricultores  familiares  e

empreendimentos econômicos solidários, totalizando 96 pessoas. Os integrantes devem

se enquadrar em, pelo menos, uma das três categorias de produtos da feira: artesanato,

hortifruti e minimamente processados. 

Dentro das categorias supracitadas é possível identificar artigos para cozinha,

banheiro e cama, bolsas, mochilas, carteiras; artigos para decoração feitos de fibra de

bananeira, bonecas de pano e de crochê, caixas de MDF, cadernos decorados, arranjos

ornamentais, tapetes, bolos, roscas, bombons, queijos, manteigas, frutas desidratadas,

sucos,  pães,  salgados  vegetarianos  e  veganos,  doces,  compotas,  pó  de  café,  frutas,

legumes e verduras.

Vale  ressaltar  que  para  o  ingresso  na  feira  se  faz  necessário  o  Cadastro

Nacional  de  Economia  Solidária  (CADSOL)  e  a  Declaração  de  Aptidão  ao  Pronaf

(DAP)  para  os  empreendimentos  econômicos  solidários  e  agricultores  familiares,

respectivamente. Tal controle é necessário para evitar a presença de intermediários ou

atravessadores, assim como o ingresso de empreendimentos que vão contra a filosofia

do Quintal Solidário.  

Conforme  consta  em  seu  edital,  a  feira  busca  a  valorização  da  economia

solidária,  a  melhora  de  renda  e  da  qualidade  de  vida  dos  membros  do  coletivo,

integrando o público participante do evento. 

Destaca-se que para além do espaço de comercialização o Quintal Solidário

vem a ser um espaço de lazer, onde são oferecidas oficinas gratuitas,  apresentações

culturais  focadas  na  valorização  de  atrações  locais,  assim  como  a  promoção  de
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atividades lúdicas para as crianças, possibilitando um maior aproveitamento do evento

pelos pais, expositores e consumidores do Quintal. 

Tem-se  ainda  a  preocupação  em  gerar  nos  frequentadores  da  feira  uma

consciência ambiental, fomentando a discussão acerca do descarte dos resíduos sólidos

e funcionando como um ponto de recebimento de óleo usado, onde a cada 1 litro de óleo

se ganha uma moeda social do Quintal Solidário para o consumo no mesmo. Tal ação,

além do aspecto ambiental, fomenta a circulação interna de capital.  

A feira ainda possui uma comissão organizadora composta por membros da

ITCP-UFV e da ASPUV, os  quais  são responsáveis  por pensar  o layout  do local,  a

distribuição das barracas, providenciar a sonorização do evento, se responsabilizar pela

cobertura fotográfica, marketing, oficinas e atrações, além de auxiliar os expositores no

que  for  necessário.  Vale  ressaltar  que  mensalmente  a  comissão  se  reúne  com  os

expositores a fim de levantar os pontos positivos e negativos da organização e pensar

em soluções e melhorias.

Ademais,  segundo  consta  no  regimento  interno,  os  empreendimentos

econômicos  solidários  e  os  agricultores  familiares  devem  possuir  uma  produção

diversificada,  compromisso  com  a  qualidade  dos  produtos,  boas  práticas  no

processamento e comercialização, assim como promover a agroecologia e a economia

solidária  no  intuito  de  viabilizar  a  integração  de  produtores  e  consumidores.  Tais

medidas  visam  o  fortalecimento  das  relações  solidárias  assim  como  o  consumo

consciente e a produção sustentável, devendo-se, portanto, respeitar a biodiversidade, as

normas da vigilância sanitária, não fazer uso de agrotóxicos, praticar o comércio justo e

solidário e buscar a transição agroecológica. 

Destaca-se  ainda  que  a  feira  constitui-se  enquanto  um  espaço  para  a

comercialização de produtos da agricultura familiar, fomentando o acompanhamento

dos produtores a fim de lhes proporcionar o acesso ao mercado, e a orientação para uma

produção sem agrotóxicos. Vale ressaltar que viabilização do acesso ao mercado aos

agricultores  familiares  e  aos  empreendimentos  econômicos e  solidários  possibilita  o

aumento de renda para os mesmos. 

Tem-se ainda no Quintal Solidário a característica de “laboratório social” de

ensino, pesquisa e extensão. Prova disto são as atividades junto ao público infantil, a

preocupação com a coleta seletiva e com a conscientização dos feirantes da importância

da  mesma,  assim  como  as  oficinas  que  são  oferecidas  durante  a  feira,  abordando

diferentes temas. Ademais, a interação com outras áreas se faz necessário para atender
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as  demandas  do  Quintal,  exemplo  disso  é  a  interação  com  cursos  da  Economia

Doméstica, Educação Infantil, Nutrição e Cooperativismo.

Ademais, a Feira tem servido como espaço para a interação e inclusão social.

Neste  sentido,  é  possível  evidenciar  os  grupos  que  veem  no  espaço  um  local  de

inserção, como é o caso do grupo de produção solidária da saúde mental, para o qual o

espaço  funciona  como  local  de  interação  e  lazer.  Ainda  podem-se  colocar  as

apresentações culturais e as oficinas como propulsoras da socialização no Quintal, dado

que se tratam de espaços de confraternização e entretenimento. 

No relativo às  oficinas,  para  além do aspecto  de interação social,  tem-se a

formação, dado que são disseminados aprendizados a respeito dos mais diversos temas

através de oficinas de boas práticas na manipulação e conservação de alimentos,  de

artesanato,  de conceitos  a  respeito  do meio ambiente,  de hortas  transversais,  dentre

outros. 

Outro ponto a se destacar são as demandas para assessoria técnica e formação.

Exemplo disso são os alimentos processados, os quais necessitam de maior cuidado no

manuseio,  produção e  comercialização.  Neste  aspecto,  estão  sendo realizadas  várias

orientações para melhora da produção e de sua qualidade, buscando, continuamente, o

aprimoramento dos produtos, das embalagens e da rotulagem para adequação destes ao

mercado e garantia de maior segurança ao consumidor. 

Ademais, através das reuniões da comissão organizadora junto aos expositores

tem se viabilizado a participação de todos, possibilitando um espaço onde a igualdade, a

justiça  e  a  autogestão  se  façam  presentes  através  da  inserção  dos  feirantes  nas

avaliações e decisões da feira. Tem-se ainda, nestes espaços, a preocupação ambiental,

seja ela discutida no relativo ao cuidado com as embalagens usadas, ao descarte dos

resíduos ou com relação à própria filosofia de valorização da agroecologia.

O Quintal ainda viabiliza a constituição de relações de confiança entre produtor

e  consumidor  através  do  diálogo  entre  ambos.  Tal  ponto  possibilita  um  maior

conhecimento  a  respeito  dos  produtos,  sua  procedência,  seu  uso  e  ainda  um maior

entendimento acerca das necessidades de compras dos consumidores. 

Para além, a feira tem fomentado um sistema de troca entre os expositores,

visto que ao término há o transicionamento entre eles dos produtos restantes.  Neste

sentido, pode-se destacar o valor de troca nas relações que tange os produtores, os quais

trocam, para além dos produtos, experiências. 
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Desta forma, é perceptível que a feira Quintal Solidário tem sido um espaço de

potencialização do comércio justo e solidário e do consumo consciente, visto que existe

a  aproximação  dos  produtores  junto  aos  consumidores,  uma  produção  ética  e

sustentável, a valorização da economia solidária e da agricultura familiar, assim como

um cunho social e de formação muito claro.

No  âmbito  social  pode-se  colocar  as  oficinas,  as  culturais,  a  relação  de

proximidade na comercialização e a integração do grupo de produção solidária enquanto

expositores  como  propulsores  da  inserção  e  socialização  no  Quintal  Solidário.  As

oficinas e as culturais são momentos que possibilitam a interação dos participantes da

feira,  assim  como  as  relações  de  proximidade  entre  produtores  e  consumidores

propiciam a troca de conhecimentos e vivências, estreitando os laços de confiança. Para

o grupo da saúde mental o espaço funciona como local de inclusão, sendo a feira um

momento de lazer, de estreitar laços de amizade, assim como de inserção dos integrantes

do grupo à sociedade.

A  formação  está  presente  nas  oficinas  ministradas  durante  a  feira,  na

assistência técnica oferecida aos expositores, a qual proporciona o acesso ao mercado de

forma  ética  e  com  seguridade  alimentar,  procurando  exercer  o  cuidado  no

processamento e manutenção dos produtos. Nota-se a formação na própria relação dos

expositores e consumidores, que trocam informações, experiências e confiança durante

as  negociações.  O  processo  de  formação  pode  ser  notado  também nas  reuniões  da

comissão organizadora junto aos feirantes, dado ser um momento que propicia a troca

de conhecimentos e de perspectivas. 

5. CONCLUSÃO:

Pode-se notar que o Quintal Solidário tem se destacado enquanto movimento

de promoção da produção e comercialização de produtos da agroecologia e da economia

solidária. 

A preocupação ambiental também é outro aspecto que permeia a experiência,

sendo  ela  em  conjunto  com  a  conscientização  do  público  integrante  do  Quintal

Solidário. 

O  cuidado  com  o  público  interno  e  externo  da  feira,  sua  formação  e

conscientização  são  outros  pontos  marcantes,  sejam  estes  fomentados  através  das

oficinas,  do  cuidado  no  descarte  de  resíduos  ou  das  acessórias  técnicas  para  os

expositores. 
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A proximidade  entre  os  produtores  e  consumidores  também  é  passível  de

destaque, dada a confiabilidade na relação de ambos, a troca de experiências e vivências

entre os mesmos. Neste sentido, tem-se ainda a característica de inserção social que a

feira proporciona, dada sua organização e filosofia. 

Destaca-se o aspecto autogestionário da experiência, o qual é viabilizado pela

participação  dos  expositores  nos  espaços  de  decisões.  A emancipação  dos  mesmos

também pode ser notada no sistema de troca ao final das feiras, o qual partiu de uma

iniciativa dos próprios produtores. 

Aponta-se ainda o aspecto comercial do Quintal Solidário, o qual propicia a

empreendimentos solidários  e  agricultores  familiares o acesso ao mercado de forma

ética através da valorização da agroecologia, da sustentabilidade e relações e confiança,

sempre se voltando a formação de seus expositores e consumidores.

Desta  forma,  é  perceptível  a  importância  da  experiência  no  fomento  e

fortalecimento  do  comércio  justo  e  solidário  e  do  consumo  consciente  através  da

proximidade entre  produtor  e  consumidor, da  autogestão  e  da  preocupação social  e

ambiental.
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Resumo 

  

A Casa da Lagartixa Preta, autogerida pelo coletivo Ativismo ABC, é um espaço de              
atividades artísticas, culturais e educativas sem fins lucrativos, inaugurado em 2004 e            
localizado em Santo André, SP, na região do ABC paulista. Este texto busca apontar os               
esforços, valores, articulações, mecanismos e embates envolvidos para que a autogestão se            
concretize no cotidiano do referido coletivo, considerando a escassez de pesquisas que            
investiguem a autogestão por este ângulo. Especial atenção é conferida a dois tópicos: o              
trabalho para a realização das pizzadas veganas, eventos mensais que constituem a principal             
fonte de renda para o pagamento das despesas da Casa; e as iniciativas para contornar a queda                 
de público das pizzadas, refletindo a crise econômica brasileira. Em termos práticos, a             
autogestão pode ser compreendida como uma construção coletiva que necessita permanente           
reinvenção para se manter funcional, tendo em vista a ocorrência de situações imprevistas, o              
desenvolvimento das pautas políticas, a mudança no perfil dos/as integrantes e a incidência de              
questões de classe, raça e gênero no interior do próprio coletivo. 
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1.   Introdução 

  

O coletivo Ativismo ABC (AABC) nasceu em 2002, na esteira de protestos            
antiglobalização, embora seu leque de interesses políticos fosse mais amplo. Era           
originalmente formado por residentes da região do ABC paulista que circulavam nos meios             
punks e/ou de esquerda, mas que se mostravam descontentes com os métodos hierárquicos de              
organização não muito raros neste meio. Em 2004, seus membros fundaram a Casa da              
Lagartixa Preta em Santo André, SP, como um local próprio onde pudessem desenvolver suas              
atividades com maior autonomia e seguindo princípios relacionados ao anarquismo, como           
autogestão, solidariedade, apoio mútuo e horizontalidade (AABC, 2012). Atualmente, a Casa           
dispõe de biblioteca comunitária, estante de dádivas, grupos de estudo de línguas e horta              
comunitária. Por meio de debates, filmes, apresentações e outras atividades abertas ao            
público, o coletivo busca discutir questões referentes a gênero, raça, sistema prisional, povos             
indígenas, agroecologia, permacultura e outras de relevância política e social.  

Ao longo de mais de 10 anos, a Casa da Lagartixa Preta se tornou uma referência para                 
diversas pessoas que simpatizam com valores libertários e que residem na região            
metropolitana de São Paulo. Em menor grau, a rede de contatos se estende para outras               
cidades, Estados e países. A quantidade de integrantes do coletivo tem sido de             
aproximadamente 12, mas sua composição se alterou significativamente: se nos anos iniciais            
predominavam habitantes brancos da região central de Santo André, hoje há maior            
representatividade de habitantes das periferias da região metropolitana de São Paulo, de            
pessoas negras, homossexuais, bissexuais e/ou transgêneras. A diversidade também se          
manifesta nos graus de instrução escolar (de estudantes de ensino médio a concluintes de              
doutorado), faixas etárias (variando entre 18 a 40 anos, aproximadamente) e ocupações, sendo             
que parte significativa dos membros está ou esteve recentemente desempregado/a. Portanto,           
no caso aqui retratado a autogestão foi desafiada a lidar com temas contemporâneos, como a               
interseccionalidade das questões de gênero, raça e classe, já indicando que o significado e as               
preocupações da autogestão podem ir se atualizando com o passar do tempo. Em que pesem               
todas as limitações no âmbito prático, no âmbito teórico pode-se entender que a autogestão,              
no AABC, é o meio pelo qual se busca discutir e concretizar alternativas às mais variadas                
formas de exploração e opressão, tanto dentro quanto fora do coletivo.  

Sabendo que muitos coletivos de ativistas costumam ter uma duração breve, e            
considerando os desafios do AABC de agregar pessoas de diferentes perfis sociais e de              
manter sua autonomia financeira, este texto propõe uma reflexão acerca das seguintes            
questões: qual é o papel e significado da autogestão no AABC? Como a autogestão é colocada                
em prática? Em outras palavras, busca-se discutir o trabalho, os valores, os mecanismos e as               
articulações envolvidos na concretização da autogestão. A experiência do primeiro autor deste            
texto como integrante do AABC desde março de 2016, em conjunto com documentos e              
discussões geradas pelo coletivo, constituem fontes de informação importantes para responder           
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a essas questões. Não se pretende, aqui, generalizar uma experiência particular para explicar a              
autogestão de maneira geral, tampouco estabelecer um modelo ideal de autogestão. Todavia,            
nota-se que a literatura poucas vezes aborda o tema por este ângulo, isto é, tentando investigar                
a autogestão no nível micro da realidade do trabalho.  

Cabe esclarecer que o coletivo AABC também realiza atividades com o objetivo de             
gerar renda, como as pizzadas veganas mensais. Todavia, esta renda se destina essencialmente             
ao pagamento das despesas da Casa da Lagartixa Preta e não para o sustento financeiro de                
seus membros; não se trata, portanto, de uma entidade com fins lucrativos. Isto não significa a                
inexistência de ganhos para seus membros: de fato há poucos ganhos financeiros individuais;             
em contrapartida, há muitos ganhos simbólicos, afetivos, culturais, artísticos e intelectuais           
envolvidos. A participação no coletivo é fruto de trabalho voluntário, sem que isso implique              
numa relação descompromissada. Pelo contrário, considerando o vínculo afetivo de seus           
membros com o coletivo e a importância da Casa como espaço que acolhe demandas de               
pessoas social e economicamente marginalizadas, há uma grande dedicação para que o espaço             
continue existindo. 

O texto se estrutura da seguinte maneira: a seção 2 apresenta uma revisão bibliográfica              
sobre o conceito de autogestão. Na seção 3, discute-se como a autogestão é posta em prática                
especificamente no coletivo Ativismo ABC, abordando os mecanismos, esforços, valores,          
conflitos e desafios envolvidos. Especial atenção é conferida a dois assuntos: primeiro, a             
autogestão das pizzadas veganas, um evento mensal que exige grande dedicação do coletivo e              
que é fundamental para a manutenção de sua autonomia financeira. Segundo, as iniciativas             
para enfrentar a diminuição do público das pizzadas a partir do final de 2016, no contexto da                 
crise econômica nacional. Por último, na seção 4, são apresentadas as considerações finais e              
sugestões de pesquisas futuras. 

  

2.   A autogestão na literatura 

  

 Já na década de 1970, Alain Guillerm e Yvon Bourdet (1976, p. 9) observam na               
Europa a popularização do termo autogestão, o qual se tornou polissêmico. Bárbara Castro             
(2011) afirma que autogestão é um conceito de difícil definição, por estar associado a              
significados, formas estratégicas e perspectivas político-históricas próprios de quem a define.           
Desta maneira, não se pretende aqui defender uma definição teórica precisa do termo. Esta é               
passível de mutações visto que o conceito é vinculado a experiências práticas muito             
diversificadas fora da academia, que vão se transformando no decorrer da história e sob              
influência de especificidades e agentes locais. Fundamentalmente, o que se buscará nesta            
seção é evidenciar de forma não-exaustiva, e a partir de alguns exemplos históricos, o embate               
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entre forças sociais, interesses, visões e ideais em torno da autogestão, levando esta a              
diferentes sentidos e caminhos. 

O termo auto-gestion aparece quatro vezes nos registros do 7º Congresso Nacional do             
Partido Socialista Francês em 1910, no qual se reivindicava o controle das aposentadorias             
pelos próprios trabalhadores. A autogestão, naquela ocasião, não portava um sentido           
emancipador relacionado à superação das classes ou das hierarquias (CASTRO, 2011, p. 205).  

Guillerm e Bourdet (1976, p. 11) notam que a palavra francesa autogestion não consta              
em dicionários ou enciclopédias anteriores a 1960. Segundo Josiane Verago (2007),           
reconhecem-se ao menos duas origens do termo autogestão. Uma é a expressão russa             
samupravlieni, utilizada na Revolução Russa pelos anarquistas. A outra é o vocábulo            
servo-croata samoupravlje (samo, equivalente ao prefixo grego auto; upravlje, podendo ser           
entendido como gestão), que designa o controle da gestão das fábricas pelos próprios             
trabalhadores, um processo concebido e comandado pelo Estado e que ocorreu na década de              
1950 na Iugoslávia. Esse sentido de retomada de um socialismo emancipador da dominação,             
crítico à experiência da União Soviética, se dissemina rapidamente pela esquerda européia            
não-estalinista, especialmente na França durante a década de 60.  

No que tange aos princípios, não há diferença entre cooperativa e autogestão, segundo             
Guillerm e Bourdet (1976, p. 15-6, 30, 46-54). Ambas se alicerçam na gestão coletiva e nos                
pressupostos de igualdade entre as pessoas e de autonomia dos sujeitos, não havendo,             
portanto, razão para a separação entre dirigentes e executantes. A diferença, para estes             
autores, reside no fato de que enquanto as cooperativas existem há mais de um século sem                
contestar o sistema capitalista, a autogestão é um projeto de organização nacional ou             
internacional de tipo radicalmente novo, capaz de suprimir o capitalismo e o estatismo em              
prol de um conjunto autogestionado de cooperativas igualitariamente associadas         
(GUILLERM; BOURDET, 1976, p. 30). Na perspectiva destes autores, a experiência           
iugoslava nas décadas de 1950 e 1960 não constituiu genuinamente uma autogestão, uma vez              
que a partir de decretos o Estado concedeu a (co-)gestão das fábricas aos operários, mas ao                
mesmo tempo afastou-os de decisões políticas e econômicas que poderiam culminar, por            
exemplo, na superação da planificação centralizada e dos próprios aparelhos estatais, como a             
polícia, o exército e o partido (GUILLERM; BOURDET, 1976, p. 132-3). 

A autogestão se torna uma bandeira dos protestos de Maio de 1968, quando, conforme              
observa Bo Stråth (2002, p. 65, 70) o termo estava associado ao ensejo de aplicar a                
democracia no próprio local de trabalho, e de maneira mais ampla, de romper com as               
hierarquias nas variadas esferas da sociedade, colocando uma crítica tanto ao modelo            
capitalista quanto ao soviético. Surgiram slogans como codeterminação, Mitbestimmung         
(termo alemão que pode ser traduzido como codeterminação ou cogestão) e a própria palavra              
autogestão, e se espalharam práticas como as ocupações de fábrica em resposta à crise              
(STRÅTH, 2002, p. 65). A palavra autogestão logo foi associada aos movimentos libertários             
de luta pelo socialismo, sendo atribuída ao ideário da Comuna de Paris, ao movimento              
zapatista na Revolução Mexicana, a setores da Revolução Russa, à Revolução Espanhola,            
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entre outras experiências de luta que pautaram a ação direta, a organização do poder a partir                
das bases e a não separação entre decisão e execução nos campos econômico, político e               
cultural.  

 Após o choque do petróleo em 1973, acompanhando o fechamento de empresas e o              
aumento do desemprego, as reivindicações dos trabalhadores por maior poder e controle na             
economia adquiriram outro rumo. Tratava-se, mais especificamente, de promover a          
participação dos trabalhadores na gestão da empresa como caminho para aumentar sua            
produtividade. É neste contexto que se disseminaram novas propostas para a gestão da             
produção, como os círculos de qualidade e o sistema just-in-time, resultando em flexibilização             
e, muitas vezes, em precarização do trabalho (KASMIR, 1996; STRÅTH, 2002). A ideia do              
cooperativismo e certos elementos da autogestão – principalmente a autonomia e a            
autodeterminação individual – foram incorporados pelo capitalismo, compondo o que Luc           
Boltanski e Ève Chiapello (2009) chamam de “novo espírito do capitalismo”. Esse novo             
espírito se baseia num forte individualismo, com peso para a autonomia do indivíduo (e não               
do coletivo), senhor de si e autoempregável a partir de seu portfólio profissional.  

Há um longo debate dentro dos movimentos sociais sobre como não ser incorporado à              
lógica do sistema hegemônico (a exemplo do que ocorreu em alguma medida com o              
Complexo Cooperativo de Mondragón) ou não sucumbir à concorrência oligopolista de           
mercado. Alguns pensadores, como Rosa Luxemburgo, defendem a tese da degeneração da            
cooperativa dentro do sistema capitalista: as cooperativas iriam ou sucumbir à concorrência,            
ou então explorar a força de trabalho para competir com os métodos de gestão das empresas                
capitalistas. Portanto, não haveria outra alternativa de emancipação da classe trabalhadora           
senão tomar o poder político.  

Já Paul Singer (2002) e outros teóricos da Economia Solidária sustentam que há uma              
coexistência de diferentes modos de produção dentro da economia atual, sendo o capitalismo             
o hegemônico. Apesar de Singer não aprofundar muito a respeito de como esses diferentes              
modos de produção interagem e se determinam, entende-se que não é possível organizar outra              
sociedade por decreto a partir da tomada do poder político, sem gestar outras formas de poder                
(inclusive econômico) dentro da sociedade atual.  

Para citar alguns outros exemplos brasileiros, a ideia de autogestão se faz presente no              
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e em expressões políticas mais recentes,            
como o Movimento Passe Livre e o movimento de ocupação de escolas por estudantes do               
Ensino Médio. Há inúmeros exemplos que apontam a atualidade da autogestão, ainda que em              
contextos bastante distintos. Todavia, a literatura sobre o tema carece de mais estudos que              
abordem o trabalho para a autogestão, isto é, os princípios, ações, relacionamentos e             
mecanismos postos em prática para que a autogestão se concretize.  
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3.   A vivência da autogestão no coletivo Ativismo ABC 

  

As contribuições de cada integrante do AABC são realizadas com base em trabalho             
voluntário, assim, tanto a finalidade das atividades realizadas quanto a maneira de realizá-las             
são aspectos de grande importância para estimular a motivação de cada um. Neste sentido, a               
autogestão proporciona, a cada integrante, participação nas decisões a respeito do quê e como              
fazer, respeitando também limitações pessoais, como dificuldades de pagar o transporte até a             
Casa, restrições de tempo, problemas familiares ou de saúde, entre outras. Não havendo             
figuras de autoridade que determinem a última palavra, a autogestão pressupõe um trabalho             
significativo de diálogo e consenso: trata-se de expor argumentos e lidar com opiniões             
divergentes, de maneira que as decisões menos triviais — por exemplo, aquelas que se              
referem a situações inesperadas e/ou que demandam um posicionamento do coletivo a            
respeito de determinado assunto — vão sendo construídas aos poucos e coletivamente por             
meio de consenso, sem recorrer a votações. Para fins didáticos, pode-se entender que a              
autogestão vivenciada pelo coletivo apresenta dois pilares, um de natureza organizacional e            
outro de natureza relacional ou cultural, este muito relacionado aos princípios de diversidade             
e apoio mútuo. 

Quanto à organização, integrantes do AABC realizam reuniões presenciais mensais          
para tratar de questões que devem ser conhecidas por todos/as e/ou que necessitam de um               
comum acordo, como o relato de atividades recentes, parcerias com pessoas externas para a              
realização de futuras atividades na Casa, agendamento de atividades etc. A participação nestas             
reuniões permite que cada um tenha um conhecimento geral acerca da situação do coletivo.              
Paralelamente, há comitês que funcionam como grupos de trabalho dedicados a questões            
específicas, como feminismo, manejo da horta e manutenção da biblioteca. Determinadas           
tarefas são realizadas na forma de mutirão (visando, por exemplo, limpeza, consertos ou             
reformas na Casa) para evitar que alguns membros sejam sobrecarregados. Existem diversas            
tarefas realizadas individualmente, como comprar certo produto, entrar em contato com           
determinada pessoa, tarefas da pizzada (que serão abordadas mais adiante), entre outras,            
sendo todas elas assumidas voluntariamente. 

A autogestão demanda a identificação e consideração das diferenças entre integrantes           
do coletivo, o que coloca um desafio constante de relacionamento. Pode-se entender que esta              
habilidade de trabalhar as diferenças interindividuais é um conhecimento tácito, de difícil            
verbalização, esquematização e transferência (POLANYI, 2009), construído localmente e a          
partir da convivência entre integrantes do coletivo, constituindo portanto um elemento           
cultural. Situações ou problemas novos costumam ser reveladores de diferenças; citam-se, por            
exemplo, manifestações de preconceito mais ou menos velado, ou de desentendimentos de            
natureza diversa, envolvendo pessoas de dentro ou de fora do coletivo, a exemplo de questões               
associadas à limpeza da Casa.  
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A própria alteração na composição do coletivo ao longo dos anos altera aquilo que se               
entende por diferenças ou diversidade, pois se nos tempos iniciais do coletivo uma das              
questões centrais era a convivência por vezes espinhosa entre pessoas do meio punk e do meio                
acadêmico de esquerda (AABC, 2012), com o passar do tempo, e sobretudo a partir de 2016,                
foram sendo introduzidas novas demandas referentes a raça e gênero, muito em função da              
entrada de mulheres feministas e de pessoas periféricas, negras, homossexuais, bissexuais,           
transgêneras ou não-binárias. Suas condições sociais e preocupações mais urgentes eram,           
frequentemente, distintas em relação àquelas dos membros mais antigos, majoritariamente de           
classe média, brancos/as e habitantes da região central da cidade.  

Pode-se entender que a entrada e permanência destas pessoas demarcou uma nova            
geração de integrantes do AABC a partir de 2016. No começo daquele ano, em razão de                
fatores internos e externos à vivência no coletivo, grande parcela dos integrantes saiu             
abruptamente do AABC, o que colocou em risco a continuidade do grupo por falta de               
membros para realizar as atividades, em especial a pizzada. A crise vivenciada pelo coletivo              
naquele momento se deveu essencialmente ao desgaste dos relacionamentos internos e à            
dificuldade em discuti-las de forma satisfatória, combinados com questões de ordem pessoal.  

Esta mudança na composição do AABC pode ser interpretada como um sinal de que o               
coletivo tem sido capaz de discutir preconceitos de classe, raça e gênero em seu interior.               
Desta maneira a autogestão, em termos práticos, se mostra como um projeto aberto,             
inacabado, que precisa ser retrabalhado conforme as demandas de cada época. Por um lado              
este processo pode expor atritos e até mesmo contribuir, em algum grau, para a saída de                
alguns membros, mas por outro se trata de defender a diversidade e fazer valer uma               
autogestão inclusiva.  

Além da diversidade, outro conceito bastante atrelado à prática da autogestão no            
AABC é o apoio mútuo, que tem presença marcante nos meios anarquistas em geral. Baseado               
na observação de comportamentos de animais e na análise de diferentes episódios da história              
humana, Piotr Kropotkin (2009, p. 11) defende que o apoio mútuo (ou ajuda mútua), e não a                 
competição, é a característica dominante na luta pela sobrevivência e o principal fator de              
evolução das espécies. Em um evento aberto realizado na Casa da Lagartixa Preta em agosto               
de 2017, buscou-se ressignificar o conceito de apoio mútuo a partir da perspectiva das pessoas               
ali presentes (a maior parte destas era composta por integrantes do coletivo), e discutir de que                
forma ele poderia se articular com questões de classe, raça e gênero. Resumidamente, foi              
debatido que o apoio mútuo pode ser entendido como um laço de cooperação, solidariedade e               
confiança que se manifesta na realização de atividades e que pode ser atravessada pelas              
seguintes questões: 

● Partilha: de que forma meus talentos, conhecimentos, habilidades ou recursos          
(materiais e imateriais) podem ser compartilhados, ou serem úteis em alguma tarefa? 

● Reciprocidade: a relação entre as pessoas envolvidas é sustentável do ponto de vista             
das trocas materiais e simbólicas? Há uma relação de reciprocidade, ou há uma             
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espécie de utilitarismo, no qual uma das partes se sente “usada” sem o devido              
reconhecimento? 

● Reprodução de segregações sociais: a forma com que estamos distribuindo as tarefas            
reflete segregações que existem na sociedade? Por exemplo: as tarefas relacionadas a            
arrumação e limpeza da Casa estão sendo predominantemente realizadas por          
mulheres? As opiniões de integrantes que pertencem a grupos socialmente          
marginalizados estão sendo efetivamente consideradas nas discussões do coletivo? 

Tanto a noção de que os conhecimentos devem ser compartilhados à medida do             
possível, quanto a rotatividade de tarefas que ocorre de forma voluntária, contribuem para que              
a vivência no coletivo proporcione, a cada um de seus membros, o desenvolvimento da              
criatividade e de novas habilidades. 

Visto que o perfil dos/as integrantes é altamente variado e se trata de trabalho              
voluntário, a cobrança e a distribuição de tarefas no AABC pode se tornar um ponto delicado.                
Percebe-se que é importante tentar entender a personalidade, os costumes e as preferências             
individuais, para que eventuais críticas possam ser colocadas sem que pareçam agressivas ou             
constrangedoras. Não é uma tarefa trivial, pois a diversidade de perfil significa, também, que              
os/as integrantes foram criados e educados em contextos culturais distintos. É igualmente            
relevante buscar compreender as dificuldades pessoais (ex.: restrições de horário; custo de            
transporte; problemas familiares, escolares, profissionais ou de saúde) para evitar          
sobrecarregar alguns membros. A partir de experiências passadas, sabe-se que é danoso e             
mesmo indesejável seguir uma linha de raciocínio na qual membros mais antigos — ou que               
têm condições de participar do coletivo mais ativamente (seja por uma questão de tempo              
disponível, ou por morar perto da Casa da Lagartixa Preta, ou por poder pagar o transporte até                 
esta) — devem ter maior poder para decidir como as tarefas devem ser distribuídas, pois isto                
leva a ignorar uma série de desigualdades sociais existentes dentro do coletivo. 

A esta altura, é importante refletir sobre a literatura da autogestão que estabelece,             
como alguns de seus pressupostos teóricos, a igualdade entre as pessoas e a autonomia dos               
sujeitos (GUILLERM; BOURDET, 1976, p. 46-56). No caso da autogestão no AABC,            
entende-se que a construção de relações mais justas depende justamente de desvelar e discutir              
as diferenças entre os indivíduos e, também, de reconhecer a influência de forças social e               
historicamente construídas e que tendem a gerar uma série de privilégios, obrigações,            
preconceitos e expectativas sociais, as quais incidem diferentemente sobre os sujeitos.  

  

3.1. A autogestão das pizzadas 

 
As pizzadas veganas são eventos mensais realizados pelo AABC com o objetivo mais             

imediato de pagar as despesas da Casa da Lagartixa Preta, sendo a maior delas o aluguel, de                 
modo a viabilizar a autonomia financeira do coletivo. No entanto, cabe destacar a             
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preocupação para que a geração de lucro com a pizzada não ocorra em detrimento, mas sim de                 
forma complementar a outros aspectos não-financeiros. Neste sentido, podem ser elencadas as            
seguintes preocupações: 

● Praticar o preço mais acessível possível para evitar a exclusão de pessoas por critérios              
econômicos. Atualmente, cobra-se o valor de R$ 18,00 por rodízio, isto é, cada             
visitante paga uma vez e pode comer pizzas salgadas e doces à vontade. As bebidas               
são pagas à parte, com preços também acessíveis. Para as pessoas que não têm              
condições de pagar os valores estipulados, oferece-se a gratuidade contanto que elas            
ajudem trabalhando voluntariamente para a realização da pizzada; 

● Utilizar ingredientes exclusivamente veganos, para evitar a exclusão de pessoas          
veganas; 

● Utilizar plantas da horta comunitária da Casa para o preparo de alguns ingredientes da              
pizzada, promovendo as iniciativas em agroecologia e contribuindo para a redução de            
custos; 

● Sempre que possível, o que acaba sendo na maioria das vezes, realizar eventos             
artísticos ou culturais durante a pizzada, como saraus e apresentações musicais,           
através dos quais questões políticas, de classe, raça ou gênero são frequentemente            
abordadas; 

● Dedicar uma pessoa do coletivo para apresentar, aos/às novos/as visitantes, os           
princípios e iniciativas do AABC e as atividades abertas que ocorrem na Casa. 

Embora a dimensão financeira esteja presente, as preocupações acima remetem ao           
cuidado para que a pizzada não seja reduzida a um evento comercial onde predominem              
relações mercantis e utilitaristas, nas quais cada parte “usa” a outra visando essencialmente             
benefício para si próprio. Ao invés disso, busca-se criar um clima de confraternização no qual               
sejam reforçados os princípios do AABC e seus laços com pessoas e grupos externos.  

Para fins de organização, o coletivo utiliza um sistema online no qual são             
especificadas aproximadamente 12 tarefas a serem realizadas antes e depois da pizzada, como             
limpar e arrumar a Casa; fazer compras; preparar, cortar e pré-assar as massas de pizza;               
preparar cremes e molho de tomate etc. Em cada tarefa se especifica a quantidade de               
membros que devem assumi-la e (até) quando ela deve ser realizada. Cada integrante assinala              
voluntariamente as tarefas que deseja assumir, e esta informação fica registrada no sistema de              
modo que cada membro do coletivo, uma vez acessando o sistema, possa verificar quais              
tarefas já foram ou ainda precisam ser assumidas.  

Além deste sistema online, logo antes de começar a pizzada elabora-se uma tabela em              
folha sulfite que é afixada na cozinha. Nesta tabela são especificadas, nas linhas, 3 faixas de                
horário (18h-19h30, 19h30-20h30 e 20h30-21h30) e, nas colunas, 8 tarefas que devem ser             
realizadas durante a pizzada: trabalhar no caixa; apresentar a Casa, montar pizzas, assá-las,             
cortá-las e servi-las; lavar louça; e ajudante extra para cobrir imprevistos. Cada tarefa deve ser               
assumida por 1 a 3 pessoas a depender do horário, considerando que nos dois últimos horários                
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a Casa está mais cheia. Muitas vezes, seja por convite ou vontade própria, alguns visitantes               
assumem certas tarefas. 

 

3.2. Final de 2016 até os dias atuais: reagindo à crise econômica 

 
 

Nos últimos meses de 2016, a quantidade de pagantes nas pizzadas veganas sofreu             
uma queda brusca, refletindo a conjuntura nacional de crise econômica e novas restrições             
impostas pelo Facebook, que limitaram ainda mais a quantidade de pessoas que podiam ser              
convidadas à pizzada por meio desta rede social. Disto resultou que o balanço mensal do               
coletivo chegou a ser negativo em algumas ocasiões, pois as pizzadas, a principal fonte de               
renda, não estavam sendo suficientes para pagar as despesas mensais do AABC. O coletivo              
começou a consumir sua reserva financeira (poupança), idealmente equivalente ao valor de 3             
alugueis em caixa e destinada a cobrir situações ou despesas não previstas. Por volta de março                
de 2017, esta reserva financeira praticamente se anulou, configurando uma situação bastante            
delicada para a continuidade do AABC. A crise, desta vez, não estava relacionada a              
problemas de relacionamento entre membros do coletivo, mas essencialmente a problemas de            
ordem econômico-financeira. 

Uma das possíveis soluções levantadas, e talvez a mais tentadora delas, seria aumentar             
o preço do rodízio. Discutia-se, por exemplo, um aumento de R$ 18 para R$ 21,               
correspondente a um ajuste conforme a inflação IPCA acumulada desde janeiro de 2015,             
quando o valor de R$ 18 começou a ser praticado. Pesava contra esta proposta o fato de que a                   
renda proporcionada pela pizzada poderia se reduzir ainda mais, no caso de o aumento do               
preço do rodízio não compensar uma eventual redução do público pagante. Além do mais,              
elevar o preço justamente durante a crise contrariava a ideia de que a pizzada deveria ser um                 
evento economicamente acessível. Por isso, o AABC optou por não elevar o preço da pizzada               
e, ao invés disso, tomou as seguintes iniciativas, com o intuito de sanar a crise financeira e                 
melhorar a divulgação de suas atividades: 1) criar campanha online para receber doações             
(crowdfunding); 2) reforçar pedidos de doação, seja por meio online (lista de e-mails e página               
da Casa da Lagartixa Preta no Facebook) ou presencialmente, durante as atividades realizadas             
no espaço; 3) reativar a lista de e-mails como canal complementar para divulgar as pizzadas e                
demais atividades do AABC; e 4) reforçar o apoio mútuo entre o AABC e indivíduos ou                
grupos que partilham de princípios ou lutas políticas semelhantes. Este último item envolvia,             
essencialmente, empreender maior esforço em participar de atividades de outros grupos bem            
como convidá-los a realizar atividades na Casa.  

Até o momento, pode-se entender que o conjunto de iniciativas para contornar a crise              
tem gerado bons resultados, pois a reserva financeira foi sendo paulatinamente restituída a             
partir de março de 2017. A melhora da situação financeira pode ser explicada por dois fatores:                
o público das pizzadas aumentou — ainda que não tenha voltado ao patamar anterior à crise                
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— e os pedidos de doação de dinheiro têm surtido efeito. Todavia, compreende-se que a               
situação financeira dos frequentadores da pizzada ainda é frágil, refletindo a conjuntura de             
crise brasileira ainda não superada. Por isso, o AABC entende que a situação não está               
plenamente resolvida e é necessário continuar repensando e reformulando suas estratégias           
para lidar com a crise. 

 

4.   Considerações finais 

 

Este texto buscou discutir o trabalho para a autogestão no coletivo Ativismo ABC,              
salientando o potencial da autogestão de considerar não apenas questões materiais           
relacionadas à concretização de atividades ou ao desempenho econômico-financeiro, como          
também questões simbólicas referentes a valores, princípios e eixos de atuação política. Não             
se pretende afirmar que, necessariamente, uma organização deva funcionar em esquema de            
autogestão para atingir esse duplo objetivo. No entanto, quando se constatam enormes            
desigualdades de poder, status e remuneração no interior de uma empresa ou organização,             
imiscuídas a outras desigualdades existentes na sociedade em geral, podemos mesmo esperar            
– salvo esforço contrário – a existência de fortes bloqueios ao diálogo e às negociações               
necessárias para a construção de relações mais justas no ambiente de trabalho.  

Verifica-se na experiência do AABC uma tensão permanente entre seus ideais e            
influências de ordem econômica e social mais amplas que se deseja rechaçar, mas que muitas               
vezes não podem ser rechaçadas por completo, ou mesmo correm o risco de serem              
reproduzidas por seus/suas integrantes. Constitui tarefa difícil, e simultaneamente valiosa          
fonte de aprendizado, a necessidade de reconhecer e discutir questões de classe, raça e gênero               
no interior do próprio coletivo, uma vez que o perfil de seus/suas integrantes é bastante               
diversificado. Isto, somado a acontecimentos que não podem ser controlados ou previstos,            
mas que afetam o coletivo, faz com que a autogestão tenha que ser continuamente              
reinventada, mesmo que os princípios (apoio mútuo, horizontalidade, solidariedade etc.)          
sejam constantes. 

Por fim, a título de sugestão de estudos futuros, sugere-se que o trabalho autogerido              
seja mais investigado nas seguintes vertentes não-excludentes: 1) no que tange às práticas,             
valores e embates que ocorrem na (e em função da) realização das atividades concretas; 2) na                
autogestão de ocupações (por exemplo, de parques, escolas ou universidades), espaços           
artísticos ou culturais, organizações ou movimentos políticos, entre outros, que não remetem            
necessariamente ao trabalho como emprego; e 3) em casos onde não predominem a             
competição, o individualismo e os autoritarismos em suas variadas expressões, mais ou menos             
veladas, e que por isso têm o potencial de ampliar o horizonte político das pessoas envolvidas. 
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Produção, Comercialização e Consumo Responsável no GCR/Feira Virtual Bem da 

Terra/Brasil.  

 

Tiago Nunes1, Samara Christ2, Solaine Gotardo³ 

 

Resumo: 

 

O artigo trata da experiência de constituição e consolidação da “Feira Virtual Bem da 

Terra”, um “grupo de consumo responsável” (GCR) inspirado nas tradicionais 

cooperativas de consumo, mas que incorpora novas tecnologias sociais para atuar como 

instrumento estratégico na autogestão entre a produção e o consumo solidário na região 

da cidade de Pelotas/Brasil. A reflexão aponta pistas para avaliar a capacidade do GCR 

em estimular o desenvolvimento local a partir da Rede Bem da Terra – comércio justo e 

solidário, como uma experiência de Economia Solidária que aproxima produtores, 

consumidores e movimentos sociais. A metodologia utilizada para a pesquisa combina 

levantamento bibliográfico e análise documental da experiência com estratégias 

metodológicas participativas como a investigação participante/militante e a observação 

direta, considerando o envolvimento cotidiano dos autores da pesquisa com o GCR 

Feira Virtual. A análise aponta a relevância de diversos elementos objetivos e subjetivos 

particulares da territorialidade da experiência estudada; elementos historicamente 

construídos e diretamente impulsionados pelos avanços e pelas dificuldades dos 

empreendimentos solidários na região. Conclui-se, que tal experiência trata-se de um 

importante instrumento de desenvolvimento local resultante de um acúmulo de forças 

políticas e econômicas que viabilizaram a criação e a consolidação da Rede Bem da 

Terra, sendo necessária a constante avaliação das suas potencialidades e contradições. 
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Economia Solidária; Grupo de Consumo Responsável; Desenvolvimento Local; Rede 

Bem da Terra. 
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Introdução 

A Rede Bem da Terra (RBDT) surgiu na cidade de Pelotas em outubro de 2007 

como uma rede informal de produtores associados. Inicialmente contava com a 

participação de 14 empreendimentos (urbanos e rurais). No ano de 2009 os 

empreendimentos formalizaram a criação da Associação Bem da Terra, que representa 

oficialmente a RBT. A Associação surge com o seguinte objetivo: 

[...] desenvolver a economia solidária na microrregião sul do Rio Grande do 

Sul, através da difusão dos princípios e práticas do comércio justo e do 

consumo solidário, da construção de estruturas de comercialização 

compartilhadas entre os empreendimentos e da realização de projetos e 

programas de formação e assessoramento para os coletivos de produção 

(Associação Bem da Terra [ABDT], 2017). 

 

A rede nasceu como resultado direto de uma pesquisa-ação desenvolvida por um 

Grupo formado pelos empreendimentos fundadores e pelo Núcleo de Economia 

Solidária e Incubação de Cooperativas NESIC/UCPEL entre os anos de 2007-2009. Os 

pesquisadores-trabalhadores visitaram empreendimentos de comércio justo e solidário 

no Brasil (Cooesperança - Santa Maria e Mundo Paralelo - Porto Alegre) e estudaram 

algumas experiências exitosas (supermercado Eróski - Mondragón/País Basco/Espanha, 

Centro de Abastecimento Comunal El Galpón - Buenos Aires/Argentina e CEPESI – 

Centro Público de Economia Solidária - Itajaí/Brasil). A pesquisa investigou o 

comportamento dos consumidores e através de oficinas que buscavam resgatar as 

experiências de comercialização dos próprios empreendimentos, construiu um perfil 

para o consumidor solidário, sintetizando as seguintes especificidades:  

(a) as feiras livres são importantes, mas não são ideais: elas demandam muito 

tempo de organização, custos muito grandes de logística e deslocam os 

produtores da produção, que são obrigados a fazer também sua própria 

comercialização; (b) os consumidores solidários são os mais exigentes: eles 

reúnem as características básicas de um consumidor convencional (querem 

praticidade: a maior variedade possível de produtos num mesmo lugar, de 

fácil acesso e com instalações confortáveis, de preferência com preços 

compatíveis aos dos produtos convencionais) com as características do 

consumo consciente (os produtos devem ser saudáveis, produzidos de forma 

sustentável e com trabalho solidário); (...) (d) os produtos oferecidos, além de 

grande variedade, devem estar preocupados com sua qualidade – devem 

atender as exigências dos consumidores, em todas as suas dimensões. A 

produção, portanto, deve ser qualificada; (e) O layout dos espaços de 

comercialização deve ser coerente com a proposta: devem servir como um 

espaço de sociabilidade entre produtores, trabalhadores e consumidores, de 

cada um deles com seus próprios pares (ABDT, 2017).  

 

Transcorridos quase 10 anos do seu surgimento como rede, o Bem da Terra 

conta atualmente com 40 empreendimentos econômicos solidários (EES) que 

representam aproximadamente 850 produtores/trabalhadores da região extremo-sul do 

estado do Rio Grande do Sul, compreendendo as cidades de Pelotas, Rio Grande, 

Canguçu, Capão do Leão, Pedras Altas, Morro Redondo e Piratini. A Rede engloba 

grupos informais, associações e cooperativas de pequenos produtores agroecológicos 

urbanos e rurais, de artesãos, de assentados da reforma agrária, de pescadores, de 
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costureiras. Os EES estão articulados em distintas frentes e bandeiras de lutas como a 

produção orgânica e agroecológica, a segurança e soberania alimentar, o acesso à terra e 

à reforma agrária, geração de emprego e renda, saúde mental, permacultura, pesca 

comunitária e artesanal etc3. 

Até o ano de 2004 o Bem da Terra mantinha sua estrutura de comercialização 

concentrada em duas frentes: (1) Feiras presenciais organizadas em espaços públicos da 

cidade de Pelotas como a (Universidade Católica de Pelotas) e em eventos específicos 

do campo da Economia Solidária; (2) Loja Bem da Terra no Mercado Central da Cidade 

de Pelotas – um espaço de comercialização que escoa a produção urbana/local dos 

empreendimentos da Associação e difunde a imagem da Rede.  

Foram nestas circunstâncias que alguns integrantes do Bem da Terra passaram a 

investigar as possibilidades de implementar a tecnologia organizativa dos Grupos de 

Consumo Responsável (GCR) como instrumento estratégico para impulsionar a 

planificação da produção e desenvolver laços de solidariedade entre produtores 

associados, consumidores urbanos e movimentos sociais. 

Na última década vem se multiplicando no Brasil a experiência dos “Grupos de 

Consumo Responsável” (GCRs), organizações referenciadas no modelo tradicional das 

cooperativas de consumo, mas com distinções marcantes em relação à estrutura e ao 

processo de funcionamento destas. Para Antônio Cruz (2014), as cooperativas 

tradicionais de consumo, em que pese sua formatação jurídica diferenciada, não 

significariam, necessariamente, qualquer ruptura com o padrão de consumo capitalista 

convencional, mas antes representam uma mera variante do mesmo processo na medida 

em que reproduzem esse padrão através de um esforço de organização coletiva, 

raramente marcado pela autogestão e pela solidariedade.  

Assim, num horizonte conceitual os GCRs apareceriam como uma possibilidade 

de superação do cooperativismo de consumo tradicional, com ênfase nos seguintes 

elementos organizativos:  

(a) gestão horizontal (autogestão); (b) parâmetros privilegiados de avaliação 

de resultados qualitativos (sociais e ambientais), em sobreposição aos 

quantitativos; (c) inexistência ou insignificância de mão de obra assalariada 

(menos de 1% em relação ao número de associados); (d) alta criteriosidade 

em relação aos produtos: tipo, composição, origem, impacto social e 

ambiental, embalagem etc. (e) prevalência da informalidade sobre o formato 

jurídico cooperativo, mas com forte incidência de inter-cooperação (...); (f) 

contraposição relativa às cisões entre concepção/produção e 

produção/consumo: prioridade para práticas de autogestão no interior das 

organizações (de produção e de consumo) e preferência manifesta por 

acordos dialogados entre produtores e consumidores organizados (Cruz, 

2014, p.4). 

De acordo com o Instituto Kairós4, os GCRs surgem como  

                                                      
3 A atividade produtiva cobre uma ampla variedade de culturas como alimentos, bebidas processadas, 

artesanato, brinquedos infantis, artigos de higiene pessoal, artigos para casa, carnes, conservas, doces, 

especiarias, grãos, cereais, homeopatias, produtos hortifrutigranjeiros, laticínios, massas, plantas 

ornamentais, produtos de limpeza, panificados, pescados, vestuário e calçados. 
4 De acordo com o levantamento do instituto Kairós atualmente existem 25 GCRs em atividade no Brasil. 

Outras diversas experiências semelhantes ocorrem no mundo, especialmente na Europa, nos EUA e no 

Japão. Para maiores informações visitar http://institutokairos.net. 
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(...) iniciativa de consumidores organizados que se aproximam de produtores 

e juntos propõem-se a transformar seu ato de compra em um ato político, 

agregando preocupações com as questões sociais e ambientais (relacionadas 

ao lugar do trabalhador na cadeia produtiva e comercial e aos impactos dos 

padrões de consumo de massa) e de saúde (relacionadas ao direito ao 

consumo de alimentos livre de agrotóxicos, excesso de industrialização etc.) 

(Instituto Kairós, pp.107-9). 

 

 Contudo, percebe-se que não existe uma regra única de funcionamento para os 

GCRs: cada um se organiza de maneira distinta desenvolvendo seus próprios acordos 

coletivos e modos de atuação, com diferentes níveis de envolvimento dos consumidores 

e uma maior ou menor responsabilidade em relação à produção5.  

Assim, a partir da pesquisa feita pelos pesquisadores universitários em torno da melhor 

estratégia para implementação de um GCR no interior da RBDT, a formulação da 

proposta priorizou uma tecnologia organizativa que se adequasse aos elementos 

objetivos/subjetivos da região de abrangência do Bem da Terra. Muitas oficinas e 

debates foram realizados em torno do tema com diversos parceiros e apoiadores.  

 Durante as discussões, uma primeira constatação foi em relação à ocorrência de 

diversas experiências pretéritas similares aos GCRs na cidade de Pelotas, com entrega 

de sacolas e encomendas diretas dos produtores. Quando questionados em relação ao 

insucesso ou interrupção das experiências, alguns militantes apontaram que a principal 

razão seria a carência de uma estratégia organizativa que envolvesse os consumidores 

como força de trabalho voluntário e que desonerasse os produtores de toda a logística 

envolvida. Considerando que a região de Pelotas apresenta uma importante 

concentração de experiências associativas mobilizadas em torno de distintas bandeiras 

de luta, caberia aos assessores do RBDT desenvolver uma proposta com capacidade 

agregadora de distintas intencionalidades políticas do “campo progressista”. Além 

disso, seria importante pensar numa organicidade coesa, mas flexível, capaz de inserir 

pessoas comuns atraídas, inicialmente, pela demanda por produtos saudáveis, mas 

suscetíveis a ingressar numa organização social diferenciada, a partir de uma nova 

forma de relação com a produção e com o consumo. 

 A apresentação da Feira Virtual (FV) disponibilizada no sítio eletrônico da Rede 

oferece uma boa síntese da experiência: 

A FV é um mecanismo de comercialização de produtos de empreendimentos 

de economia solidária para consumidores previamente organizados em 

núcleos de consumo responsável. Os consumidores encomendam 

semanalmente os produtos de sua preferência através de uma plataforma 

virtual (portal Cirandas.net) mas para fazer pedidos, o consumidor deve estar 

previamente vinculado a um dos núcleos de consumo responsável e ter 

participado de um dia de formação/acolhida. Os pedidos são feitos entre a 

segunda e a quinta-feira de cada semana. No sábado, entre às 11h30min e 

15h, os consumidores recolhem seus pedidos na sede da Associação Bem da 

                                                      
5 No caso dos GCRs to tipo CSA (Comunidade Sustentada pela Agricultura), há uma maior 

responsabilidade por parte do consumidor em relação à produção dos alimentos. O CSA é desenvolvido 

com base num acordo coletivo no qual os consumidores (definidos como “co-produtores”) não compram 

uma quantidade definida de produtos, pois financiam parte da produção e assumem possíveis riscos com a 

safra mediante pagamentos antecipados que podem ter duração de 6 meses ou até 1 ano.   
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Terra e fazem o pagamento correspondente. Os empreendimentos da RBDT 

são responsáveis pela produção local e pela oferta de produtos trazidos de 

outras regiões. Os núcleos de consumidores são responsáveis pela auto-

organização de todo o processo - processo de gestão e de distribuição que 

ocorre num ‘mutirão-em-rodízio’ aos sábados pela manhã.6 

 

Materiais e métodos 

A metodologia utilizada para a pesquisa combina levantamento bibliográfico e 

análise documental da experiência com estratégias metodológicas participativas como a 

investigação participante/militante e a observação direta, considerando o envolvimento 

cotidiano dos autores da pesquisa com o Grupo de Consumo Responsável Feira Virtual 

Bem da Terra. 

 

Resultados 

Apesar de ser uma recente experiência, com apenas 2 anos de existência, a FV já 

apresenta um acúmulo interessante tanto em sentido quantitativo como qualitativo. A 

síntese dos resultados da pesquisa em relação ao GCR Feira Virtual será dividida em 3 

vetores: (a) forma de organização, (b) estrutura de poder, (c) tecnologias sociais 

desenvolvidas.  

(a) forma de organização. A opção organizativa construída pela Associação Bem da 

Terra considerou as particularidades subjetivas/objetivas locais, redundando numa 

forma organizativa de natureza mista que combina elementos da tipologia dos GCRs 

organizados como “redes singulares” com particularidades dos grupos organizados 

como “redes capilares”7. A predileção pelo “nucleamento” ou divisão dos participantes 

em Núcleos de Consumidores (NC) deu-se pela aposta no envolvimento dos diversos 

agrupamentos progressistas e das distintas intencionalidades politico-ideológicas no 

processo de auto-organização da FV, rearticulando grupos preteritamente envolvidos em 

diferentes experimentações do campo da Economia Solidária e movimentos sociais do 

entorno.  

Atualmente a FV conta com mais de 150 famílias consumidoras organizadas em 

12 NCs estruturados a partir de sindicatos e organizações de categorias profissionais, 

entidades religiosas, grupos de vizinhos, núcleos de educadores e coletivos estudantis. 

Cada NC possui 1 articulador (responsável pela representação do núcleo do Conselho 

de Núcleos e pela organização das tarefas internas); 1 facilitador (encarregado de 

coordenar a logística do Centro de Distribuição em forma de escala); alguns separadores 

(designados para trabalhar na organização dos pedidos do núcleo no Centro de 

Distribuição, de forma escalonada) e membros de Grupos de Trabalho responsáveis 

pelos processos de comunicação e organização interna; educação e formação 

pedagógica para o consumo solidário; gestão financeira e administrativa; relação com 

                                                      
6 Recuperado de http://bemdaterra.org 
7 Existem 2 tipologias de redes solidárias: (1) as redes singulares - GCRs formados por um coletivo de 

consumidores, o qual tem um eixo centralizado de gestão e distribuição dos produtos (entrega/retirada) e 

que se relaciona diretamente com os produtores; (2) redes capilares - GCRs formados por diferentes 

núcleos de consumidores (caracterizados por certa localização geográfica, ambiente de trabalho etc.) que 

descentralizam a gestão e a distribuição dos produtos (entrega/retirada) e podem apresentar variados graus 

de autonomia entre si, dependendo da proposta do grupo Pistelli e Mascarenhas (2011, p.13-15). 
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produtores e prospecção de produtos.   

(b) estrutura de poder: a instância máxima da feira é o Encontrão - Assembleia Geral 

semestral da qual participam produtores, consumidores e assessores 

 universitários. O Conselho de Núcleos (CN) é composto por 12 conselheiros (um/a 

representante de cada núcleo de consumidores), quatro membros da Associação de 

produtores Bem da Terra e pela coordenação da Associação Educacional para o 

Consumo Responsável Rede Bem da Terra.  

O CN é a instância executiva que funciona subordinada às deliberações 

semestrais do Encontrão e a gestão cotidiana da Feira é exercida pela coordenação da 

Associação de Consumidores, que é composta por dois coordenadores gerais, um vice 

coordenador e um suplente, um secretário e um suplente, juntamente com o Conselho 

Fiscal, que reúne-se semanalmente com as atribuições atinentes ao acompanhamento 

geral das atividades representativas, organizativas e financeiras executadas pelos quatro 

Grupos de Trabalho (GT) atualmente constituídos, quais sejam: Financeiro, Educação, 

Organização e Provisão.  

Os GTs são compostos por integrantes dos Núcleos de Consumidores e um 

representante da coordenação da Associação de Consumidores, sendo que a dinâmica de 

encontros obedece a uma agenda de reuniões quinzenais onde são planejadas ações a 

partir de cada uma das frentes de trabalho formadas enquanto resultado de um processo 

denominado “transição para autogestão”.  

Durante aproximadamente 4 meses os consumidores realizaram um conjunto de 

debates (oito oficinas formativas) e planejamento geral da feira, que até então era 

aportado pelas equipes de incubação dos Núcleos Interdisciplinares de Economia 

Solidária da UFPel e UCPel e que, a partir de março de 2017 foi integralmente 

assumida pela rede de consumidores organizados. 

 (c) tecnologias sociais desenvolvidas. Para engendrar todo o processo político e 

logístico da Feira foram desenvolvidas as seguintes tecnologias sociais8: (i) Plataforma 

Cirandas.net. Todos os pedidos da Feira são realizados na plataforma Cirandas 

mediante a atualização semanal dos produtos disponibilizados pelos produtores da 

Rede. A FV foi o primeiro GCR a usar a plataforma para este fim, contribuindo de 

forma experimental para o engendramento da tecnologia que hoje é utilizada por outros 

6 GCRs.9 (ii) Rizoma - tecnologia social de compra coletiva desenvolvida em parceria 

com os núcleos universitários NESIC e TECSOL10 para a aquisição direta de insumos 

de produção para os produtores da rede bem como de produtos processados que não são 

encontrados na região para o abastecimento dos associados da Rede; (iii) Centro de 

Distribuição (CD). O CD tem a aparência de uma loja convencional de mercadorias, 

mas na prática funciona como uma espécie de polo tecnológico da FV. O Centro 

funciona 2 dias da semana como entreposto para a retirada dos produtos oriundos dos 

                                                      
8 Dagnino (2002) entende Tecnologia Social como sendo o conjunto de "produtos, técnicas e/ou 

metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas 

soluções de transformação social".  
9 A plataforma Cirandas.net é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e tem como 

objetivo oferecer ferramentas na internet para promover a articulação do campo da Economia Solidária. 
10 Núcleo Interdisciplinar de Tecnologias Sociais e Economia Solidária.  
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produtores da Rede (locais e não-locais) pelos consumidores associados. Além disso, 

serve como espaço para exposições de produtores e como centro de formação política e 

técnica nas temáticas específicas desenvolvidas pela Associação; além de servir como 

espaço de reunião aos empreendimentos e consumidores da rede; (iv) Logística própria 

para a produção local. A problemática do escoamento da produção é uma constante na 

realidade dos empreendimentos solidários tanto urbanos como rurais. Devido a 

insuficiência de instrumentos não-capitalistas de escoamento, o produtor permanece “na 

mão” de atravessadores, perdendo boa parte do produto do seu trabalho. Assim, 

mediante a parceria com uma cooperativa associada, o Bem da Terra desenvolveu um 

sistema logístico que faz a coleta semanal da produção local, a partir de um 

mapeamento que viabiliza o percurso menos custoso para a Rede.  

 

Conclusões 

Os gargalos apontados pelos produtores/consumidores da experiência da feira 

virtual, em sua maioria, são os mesmos enfrentados pela maioria dos empreendimentos 

solidários. No entanto, destacamos 3 limitações específicas em relação à experiência da 

Feira Virtual Bem da Terra: (1) a escala reduzida - o pequeno volume de compras causa 

insegurança aos produtores, obstando a substituição integral do sistema de 

comercialização convencional via mercado capitalista; (2) a questão de classe - dados 

internos das experiências demonstram a fragilidade dos GCRs em incorporar estratos 

sociais desprivilegiados ao sistema de compra coletiva, concentrando a possibilidade de 

um consumo consciente e saudável aos estratos sociais médios e altos; (3) a 

continuidade de uma prática extensionista tradicional - a fragmentação da estrutura 

produtiva da Rede Bem da Terra redunda na dificuldade de implantação de uma 

dinâmica de extensão rural onde os protagonistas do processo de capilarização do 

conhecimento sejam os próprios produtores, nos moldes do sistema Camponês a 

Camponês da Associação Nacional dos Pequenos Agricultores de Cuba 

(ANAP)(Machín et all, 2012).  

Apesar de os GCRs não serem uma experiência totalmente inovadora, as 

tecnologias sociais desenvolvidas pela Feira Virtual Bem da Terra, como o uso da 

plataforma virtual de compras cirandas.net, o desenvolvimento de uma metodologia 

organizativa de controle e a participação direta dos consumidores na autogestão do 

processo e a consolidação (ainda que incipiente) de uma estrutura física autônoma da 

Rede, permitem 3 reflexões centrais:  

(1) O desenvolvimento de uma estrutura logística própria, assim como a autonomia na 

fixação dos preços finais aumenta os ganhos dos produtores e diminui os preços aos 

consumidores, graças à redução dos custos de transação. Tal fenômeno abre 

possibilidades de conectar a resistência na produção solidária e avançar para a 

contestação do “sociometabolismo do capital” (Mészáros, 2002) por meio de práticas 

sociais concretas e sustentáveis que conectam produção, investimento, circulação e 

consumo;  

(2) Em que pesem os distintos tempos de assimilação e possibilidades de engajamento 

dos consumidores, a Feira tem impulsionado um envolvimento efetivo destes nos vários 

processos de autogestão do consumo, destacando a natureza política do instrumento e a 
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sua capacidade em atuar como mediação no processo de uma nova consciência. Assim, 

a coerência e a transparência na condução da feira enaltece o trabalho autogestionário 

como princípio educativo: “as palavras convencem, mas o exemplo arrasta!”   

(3) A relação e o diálogo efetivo entre produtores e consumidores, além de concretizar 

um importante passo na superação da relação fetichizada do consumo, desvela uma 

realidade que é dissimulada pela lógica do capital, permitindo aos associados 

consumidores compreenderem os elementos da cadeia produtiva omitidos pelo Capital, 

como a formação de preço, a especulação, o excesso do uso de agrotóxicos etc. Tal 

relação possibilita resgatar a bandeira da autogestão num sentido histórico e ampliado, 

pelo qual a produção e reprodução social da vida tenham como “horizonte a associação 

de produtores livres e iguais” (Marx, 1982). No sentido apontado, o consumo 

responsável se afirma como um importante e transformador “ato político”. 

 

Referências bibliográficas: 

 

Associação Bem da Terra (2017). Recuperado de http://bemdaterra.org 

 

Cruz, A. (2014). Os grupos de consumo responsável no Brasil – experiências 

inovadoras de comercialização solidária. X Seminário Acadêmico Internacional 

PROCOAS AUGM: trabajos completos. Mendoza: Marcos Mattar Ediciones, 

v.1.pp.203-215. 

 

Dagnino, R. (2002). Autogestão, Adequação Sócio-Técnica e Economia Solidária. 

Recuperado de http://periodicos.unb.br/index.php/cts/article/view/3840/4328. 

 

Instituto Kairós. (2013). Práticas de comercialização – uma proposta de formação para a 

economia solidária e a agricultura familiar. Recuperado de http://institutokairos.net/wp-

content/uploads/2014/02/Kairos-Praticas-de-Comercializacao.pdf. 

 

Machín, B., Roque A. M., Ávila, D.R., Michael, P. (2012). Revolução Agroecológica – 

o movimento de camponês a camponês da ANAP em Cuba. São Paulo: Expressão 

Popular. 

 

Marx, K. (1982). Instruções para os Delegados do Conselho Geral Provisório: as 

diferentes questões. In: Barata-moura, J.; Chitas, E.; Melo, F.; Pina, A. (Orgs.). Marx e 

Engels: Obras Escolhidas em Três Tomos. Lisboa: Edições Avante. Recuperado de 

http://www.marxists.org/portugues/marx/ 1866/08/instrucoes.htm. 

Mészáros, I. (2002). Para além do capital. Campinas: Editora da Unicamp/Boitempo. 

Pistelli, R. S. e Mascarenhas, T. T. (2011) Organização de grupos de consumo 

responsável. São Paulo: Kairós. 

 

 

313



 

1 

 

XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS 

“AUTOGESTÃO, COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOCIAL e SOLIDÁRIA: 

EXPERIÊNCIAS LATINO AMERICANAS” 

9, 10 e 11 de outubro de 2017 

São Paulo - Universidade de São Paulo - USP 

Brasil 

Autor 

Francesco Vittori1  

PhD Student in Human Capital Formation and Labour Relations 

Dept. Human and Social Sciences,  

University of Bergamo (Italy) 

francesco.vittori@unibg.it  

+393331395222 (Italian phone) 

+55(48)998392724 (Brazilian phone) 

CoresNet Member: 

https://coresnet.wikispaces.com/  

Titulo 

Reconexão do social ao redor dos alimentos. O debate das “Alternative Food Networks” através da 

perspectiva dos movimentos sociais  

 

Tema especifico 

2. Consumo Responsável e Comércio Justo 

 

Resumo 

As Alternative Food Networks (AFNs) são circuitos não convencionais de distribuição dos alimentos, 

que conectam produtores e consumidores, e promovem o novo conceito dos “alimentos de qualidade” 

que respeitam a economia local e as tradições locais, sustentando o desenvolvimento social e as 

relações econômicas baseadas no conceito de confiança e envolvimento das comunidades locais. A 

partir disso, se concretizam diferentes iniciativas de AFNs, como a venta direita e circuitos curtos 

(relação direita), feiras dos produtores e grupos de compras coletivas (relação de proximidade) o 

comércio justo (relação estendida). Neste contexto, este artigo coloca-se dentro de um grande debate 

desenvolvido nos últimos anos ao redor dos sistemas alternativos de produção e distribuição dos 

alimentos nas cidades. Usando conhecimentos desde as teorias dos movimentos sociais e dos estudos 

sobre AFNs, este artigo pretende dispor atenção inicialmente sobre os mecanismos através dos quais as 

pessoas coordenam-se coletivamente nas AFNs, em segundo lugar sobre como as relações dentro e 

entre as organizações tornam-se politizadas e como se relacionam com as instituições políticas, 

econômicas e culturas, das cidades nas que estas iniciativas são desenvolvidas.  
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Introdução 

O abastecimento alimentar tem se tornado uma questão crescentemente contestada e movimentos 

sociais ligados aos alimentos têm surgido tanto nos contextos do Norte quanto dos países do Sul. Neste 

sentido o abastecimento alimentar tem que enfrentar-se à algumas questões de maior importância: o 

problema da segurança alimentar (JHA, 2009) e da soberania alimentar (ALTIERI; TOLEDO, 2011), 

junto a sustentabilidade meio ambiental e social do sistema de produção massiva dos alimentos (SAGE, 

2011). 

Contemporaneamente, a crise econômica global está condicionando as sociedades contemporâneas, no 

somente nos aspectos econômicos e financeiros, mas o que estamos assistindo é um tipo de crise que 

está afetando os países do mundo de uma forma multidimensional (CASTELLS; CARAÇA; 

CARDOSO, 2012). O que vários pesquisadores estão demostrando, é que a Crise está condicionando 

tanto os estados (CROUCH, 2011), quanto o mercado (STIGLITZ, 2009), as comunidades e os 

indivíduos na percepção da realidade (SASSEN, 2014). Como Castells et al. (CASTELLS; CARAÇA; 

CARDOSO, 2012) escreveram, as consequências da crise estão mudando as sociedades também nos 

aspectos culturais, políticos e sociais. Medo, insegurança, precarização do mercado do trabalho, assim 

como da vida em geral, são consequências sempre mais evidentes do sistema econômico e social 

contemporâneo (BAUMAN, 2005; BECK, 1992). Junto a estas consequências, também a política 

tradicional parece não ser mais habilitada para responder as necessidades das pessoas (CROUCH, 

2004, 2011). A desconfiança no sistema político e a perda de valores estão favorecendo o 

desenvolvimento de práticas “alternativas” de dimensões sociais e econômicas (FORNO; GRAZIANO, 

2014).  

Por outro lado, como a sociologia e a ciências políticas demostraram, novas questões e novos conflitos 

sociais surgiram nas democracias ocidentais. A partir dos anos setenta, os movimentos sociais 

começaram a levar questões de gênero, ambientais, pacifistas. Em geral, como defendido por Alain 

Touraine, os movimentos sociais passaram a levar valores materialistas (ex. movimentos dos 

trabalhadores, movimentos camponeses), a levantar questões definidas pôs-materialistas (TOURAINE, 

1985). Estes novos movimentos definidos como os “Novos Movimentos Sociais” (em inglês, New 

Social Movements, NSMs) desenvolveram uma visão mais amplia da ação coletiva. Antes por exemplo, 

a fábrica que era o espaço social dos trabalhadores, onde eles compartilhavam experiencias e sentidos 

(DELLA PORTA; DIANI, 2006). Morando nas cidades os trabalhadores começaram a compartilhar 

também uma visão comum da política o do papel que eles podiam ter na sociedade. Mas depois as 

indústrias, assim como a agricultura, voltaram a ser mais globalizadas e internacionalizadas mudando a 

estrutura do mercado em geral. Após disso, a industrialização e a globalização dos mercados levaram o 

estado ser demais redutivo como dimensão espacial dos conflitos. O processo de integração dos 

mercados reforçou também o papel político das empresas multinacionais através do desenvolvimento 

de acordos internacionais como GATT, WTO, NAFTA os movimentos sociais começaram a levantar 

ações políticas nas arenas do mercado. Os Estados perderam assim o poder de influenciar as políticas.  

Em contrapartida, em resposta as essas dinâmicas, os trabalhadores e os movimentos sociais se 

encontraram juntos contra o inimigo comum: a globalização dos mercados. Uma etapa fundamental 

deste processo foi o que aconteceu na cidade estadunidense de Seattle no 1999, durante o meeting do 

WTO. Este momento é considerado como uma etapa crucial por aquele que é definido como 
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“Movimento da Justiça Global” (em inglês, Global Justice Movement, GJM) (DELLA PORTA et al., 

2015). Neste contexto, as organizações católicas progressistas, de esquerda, anarquistas, sindicados, 

todos juntos, pela primeira vez, lutaram para pedir aos governos mais ricos do mondo de mudar a 

economia, de reformar todo o sistema que criou desigualdades sociais em todo o planeta. Neste 

contexto surgiram novas questões, por exemplo a questão da democracia deliberativa, a dicotomia entre 

heterogeneidade e homologação, e novos repertórios de ação coletiva (DELLA PORTA, 2005). No caso 

dos novos reportórios de ação por exemplo, desde a metade dos anos noventa então, se difundem nos 

movimentos, ações de boicote, buycott e de consumo crítico. O GJM identificou o mercado como uma 

das mais privilegiadas arenas de ativismo político (DELLA PORTA, 2003; MICHELETTI, 2003). Sob 

esta perspectiva, o consumo e os estilos de vida começaram a ter um papel importante para a mudança 

da estrutura social. Se difundiu a ideia de que o comportamento individual pode ser determinante para 

mudar o sistema. Especialmente no entorno da produção industrial dos alimentos este fenômeno foi 

mais evidente. Neste sentido é suficiente pensar aos boicotes das grandes empresas multinacionais 

como Nestlé, Coca Cola, para ter a ideia do que aconteceu. Além disso, a partir das últimas duas 

décadas, uma forma “positiva” de ação crítica de consumo apareceu, que na literatura internacional é 

definido como consumo político ou critico, do inglês buycott (MICHELETTI; FOLLESDAL, 2007; 

MICHELETTI; STOLLE, 2007). Especificamente na questão dos alimentos e do comércio, da 

produção e da distribuição destes, o consumo e a demanda de desenvolvimento duma produção mais 

sustentável, começaram a ser centrais no debate dos movimentos sociais, tanto no hemisfério Norte e 

quanto no Sul. Contrapostos ao que é definido como sistema convencional de produção e distribuição 

(MORGAN; MURDOCH, 2000), os movimentos sociais sustentaram a ideia de que fosse possível 

reorganizar e pressionar o sistema econômico global desenvolvendo um sistema de consumo de 

produtos que não fossem cada vez mais estandardizados. Contrariamente eles vem promovendo uma 

produção que pudesse mais respeitar o meio ambiente, salvaguardar a biodiversidade e os direitos dos 

trabalhadores (ALTIERI; TOLEDO, 2011), e ajudar as comunidades locais para o desenvolvimento 

econômico e social, com o objetivo final de mudar a estrutura do mercado. O trabalho dos movimentos 

sociais foi muito importante para evidenciar as externalidades negativas que o sistema global de 

abastecimentos apresenta e que geralmente afetam sistematicamente as comunidades locais. Durante 

esta época de grande mobilização coletiva contra as instituições do capital mundial, se criaram-se uma 

serie de meeting, os chamados “fórum sociais” onde confluíram todo o conjunto de ONGs, ativistas, 

associações de voluntariado, que compuseram o GJM. Contemporaneamente, graça também ao 

trabalho de autores como Euclides Mance (MANCE, 2000), no mundo apareceram as primeiras redes 

de economia solidaria, dentro das quais ativistas, consumidores e produtores começaram a trabalhar 

para desenvolver o sistema local de produção e distribuição dos alimentos, tendo fixo o objetivo 

principal de influenciar a economia do mercado global. Junto as primeiras redes de economia solidaria, 

começaram também a aparecer, a partir da década dos noventa, os primeiros circuitos não 

convencionais de distribuição dos alimentos, como resposta direta as externalidades que o sistema 

agroindustrial tem sobre o meio ambiente, os trabalhadores e a saúde dos produtores e consumidores. 

Esta questão se discutirá na secção seguinte, onde será tratado a conexão entre o debate teórico dos 

movimentos sociais e os que na literatura internacional são definidas como AFNs, depois de ter dado 

uma definição clarificadora deste conceito.   
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AFNs através dos conhecimentos dos estudos dos movimentos sociais  

O debate sobre como são definidas como AFNs foi alimentado, nos últimos 20 anos, graças a 

contribuições de geógrafos, sociólogos, antropólogos e agrônomos. 

O que a literatura internacional tem denominado como AFNs são circuitos alternativos de 

comercialização e movimentos de produção e distribuição que estão resistindo contra as políticas 

neoliberais, criando alianças entre diferentes atores envolvidos nestes processos, como consumidores, 

produtores e os intermediários comercias (DANSERO; PUTTILLI, 2014). AFNs frequentemente são 

materializadas sobre pequenos e mais ambientalmente conscientes produtores e intermediários 

comercias, que querem colocar seus produtos nos mercados locais mediante o apoio dos consumidores 

locais. AFNs são circuitos não convencionais de distribuição dos alimentos, que conectam produtores e 

consumidores, e promovem o novo conceito dos “alimentos de qualidade” que respeita a economia 

local e as tradições locais, sustentando o desenvolvimento social e as relações econômicas baseadas no 

conceito de confiança e envolvimento das comunidades locais (VENN et al., 2006). Nessas redes as 

relações de confiança entre vários atores são construídas ao redor das questões da qualidade dos 

alimentos e algumas vezes ao redor da perspectiva da economia moral. Consumidores e produtores 

discursivamente contratam seus esforços cooperativos como se fossem formas alternativas de 

resistência e respeito ao mercado tradicional. Ademais estas redes distinguem-se pela distância na qual 

se realiza a relação comercial entre consumidores e produtores: relação direta (produção, consumo e 

distribuição realizam-se na presença física dos consumidores e produtores), relação de proximidade 

(produção, consumo e distribuição realizam-se no mesmo lugar/região) e relação estendida (produção, 

consumo e distribuição realizam-se em diferentes lugares e longe entre eles) (MARSDEN; BANKS; 

BRISTOW, 2000). A partir disso, se concretizam diferentes iniciativas de AFNs, como a venda direta e 

circuitos curtos (relação direita), feiras dos produtores e grupos de compras coletivas (relação de 

proximidade) o comércio justo (relação de proximidade estendida). Baseado sobre o que na geografia 

dos alimentos é definido como “quality turn” (GOODMAN, 2004), o debate começou ser sempre mais 

focalizado sobre  como as práticas de consumo e produção estão mudando as relações entre alimentos e 

território, entre os produtores e consumidores entre os pequenos e grandes distribuidores. A partir dos 

anos noventa, o debate foi baseado sobre a produção sustentável dos alimentos. AFNs foram 

consideradas antagonistas do sistema convencional de larga escala, centrado sobre a produção 

industrial e longos circuitos de distribuição (MACKENZIE, 1990). 

As questões abaixo do desenvolvimento das AFNs foram várias: segurança alimentar, qualidade dos 

alimentos, mal nutrição e sobre o valor social dos alimentos (HARVEY; MCMEEKIN; WARDE, 

2004). As primeiras iniciativas de AFNs surgiram como nicho que incluíam experiências éticas 

caraterizadas por aspectos da justiça, sustentabilidade e da dimensão local (DELIND et al., 2011; 

GOODMAN; GOODMAN, 2009; MORGAN, 2009). Dentro destas redes, os atores discursivamente 

contratam os esforços cooperativos deles como se fosse uma forma alternativa de resistência ao 

mercado convencional (DIXON, 1999). Uma das características mais importante das AFNs é que o 

objetivo principal destas iniciativas é de re-localizar os alimentos nos territórios e recrear relações entre 

o espaço urbanizados e as periferias das cidades (FEAGAN, 2007). AFNs recolocam no debate público 

o tema de reorganizar as cadeias dos alimentos. AFNs são também iniciativas que tem um papel social: 
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na relação direta e de proximidade, o mercado volta ser mais “humanizado” e “socializado” 

(HINRICHS, 2000; KNEAFSEY et al., 2008; SAGE, 2003). O que estamos assistindo é uma subida 

crescente destas iniciativas, tanto no Norte, quanto no Sul do mundo. Na Itália por exemplo, o 

fenômeno das células, ou grupos de consumidores organizados chamados Gruppi di Acquisto Solidale 

(GASs) testemunha esta dinâmica. Muitos estudos foram feitos depois do ano 2000 na Itália sobre este 

fenômeno (BRUNORI; ROSSI; GUIDI, 2012; CEMBALO; MIGLIORE; SCHIFANI, 2013; FONTE, 

2013; FORNO; GRASSENI; SIGNORI, 2013). 

Embora que as AFNs sejam circuitos de comercialização, algumas de suas formas tentam disseminar 

inovações sociais na sociedade. Por exemplo, os GASs, não somente têm o objetivo de comprar 

alimentos bons e justos a preços acessíveis. Eles, através das atividades paralelas que organizam como 

palestras, visitas aos produtores e seminários, buscam também aumentar consciência coletiva sobre a 

importância da agricultura local, da biodiversidade e da soberania alimentar. O objetivo é ampliar o 

número das pessoas que possam ter acesso aos alimentos justos e de qualidade, modificando a 

sociedade através de ações de compra (FORNO; GRASSENI; SIGNORI, 2015; HANKINS; 

GRASSENI, 2014). 

Ademais, as AFNs parecem ser conectadas com os movimentos sociais, pelo feito de que parecem 

responder as emergências que caracterizam a sociedade contemporânea. Como já foi explicado na 

introdução, na contemporaneidade, os indivíduos estão vivendo em uma sociedade sempre mais 

individualizada, onde a precariedade da vida está afetando a maioria dos países no mundo (BAUMAN, 

2004; BECK, 1992; SENNETT, 2007). O medo, a pobreza, e a perda de valores, estão levando pessoas 

a pedir mais segurança e mais proteção (CASTELLS; CARAÇA; CARDOSO, 2012). De um lado, em 

resposta as estas emergências estão crescendo movimentos sociais xenófobos e de extrema direita 

(DELLA PORTA, 2015). D’outro lado, práticas alternativas estão tomando cada vez mais força 

(CASTELLS; CARAÇA; CARDOSO, 2012). Nestas redes, uma das caraterísticas mais importantes 

são as relações entre os atores envolvidos que se reforçam cada vez mais. Seguindo a conceptualização 

de Mario Diani sobre os movimentos sociais (DIANI, 2003), nós estamos na frente de um movimento 

quando ele tem um bem definido inimigo (no caso das AFNs, o sistema da agro indústria), quando 

neste movimento tem uma densa rede de relações que conectam os vários atores envolvidos na 

mobilização (que sejam ONGs, associações, o somente grupos de produtores o das células de 

consumidores), e que estes atores tenham uma identidade comum ou pelo menos um sistema de 

valores compartilhados. 

 

Metodologia 

Este artigo coloca-se dentro de um grande debate desenvolvido nos últimos anos ao redor dos sistemas 

alternativos de produção e distribuição dos alimentos nas cidades do Norte e do Sul do Mundo. Usando 

conhecimentos desde as teorias dos movimentos sociais e dos estudos sobre AFNs, este artigo pretende 

dispor atenção inicialmente sobre os mecanismos através dos quais as pessoas coordenam-se 

coletivamente nas AFNs, em segundo lugar sobre como as organizações modelam os significados da 

conduta dos atores envolvidos nas AFNs e como as relações dentro e entre as organizações tornam-se 

politizadas. No especifico, para estudar como as AFNs se organizam e se relacionam com as 

instituições econômicas, políticas e culturais dos contextos nos que estão envolvidas, será usado o 
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abordagem teórico que na teoria dos movimentos sociais é definido como Political Opportunity 

Structure (MCADAM; TARROW; TILLY, 2004), mas tendo em consideração também as estruturas do 

mercado e aquelas culturais, assim como os recursos disponíveis pelas AFNs, seguindo o modelo 

experimentado para estudar os movimentos animalistas na Suécia (WAHLSTRÖM; PETERSON, 

2006). 

 

 

Figura 1 Adaptação do modelo de Wahlstrom e Peterson, 2006 

Para alcançar os objetivos indicados a cima, serão comparados dados preliminares coletados em dois 

diferentes contextos de cidades metropolitanas de médio tamanho: Florianópolis, no Sul do Brasil e 

Bergamo, no norte da Itália.  

Os dois contextos metropolitanos, a microrregião da Grande Florianópolis e a província de Bergamo, 

tem aproximadamente a mesma população (1 milhão de habitantes) e uma extensão parecida (2.500 

km2 para Grande Florianópolis, 2.700 km2 para a Província de Bergamo). As informações recolhidas 

sobre as AFNs serão colocadas, assim como mostra a figura 1, em relação as oportunidades políticas, 

econômicas e culturais, nos dois contextos estudados. 

Faz-se importante mencionar que este artigo se trata de um trabalho2 preliminar sendo parte integrante 

duma pesquisa de doutorado que ainda precisa ser complementada. Por isso, na análise dos dados, 

serão utilizadas as informações acumuladas nos “pilot work” conduzidos nos dois contextos antes de 

desenvolver as entrevistas em profundidade e submeter os questionários, juntas as entrevistas 

desenvolvidas com os atores chave do estudo de caso italiano. Ademais, dividir o plano de pesquisa em 

duas temporadas alternadas (dois meses para cada caso de estudo) foi importante porque deu a 

possibilidade, não somente de conhecer os contextos de estudos de uma maneira mais profundida, mas 

também foi importante para desenvolver e construir pergunta de pesquisa ao longo do caminho. Isso 

tem uma justificação teórica: assim como explicado por Helen Sampson, na análise qualitativa um 

“pilot” pode ser útil para arrumar o plano de pesquisa durante o seu desenvolvimento e oferecer ao 

pesquisador a possibilidade de antes, verificar algumas variáveis (SAMPSON, 2004). Especificamente, 

                                                           
2 Até agora, o trabalho de campo na cidade de Bergamo acabou. Foram realizadas 30 entrevistas semiestruturadas com produtores envolvidos nas AFNs da 
cidade metropolitana, junto a 13 entrevistas em profundidade com atores chave do sistema local de distribuição dos alimentos. A expectativa é de fazer o 

mesmo trabalho de pesquisa na capital catarinense a partir do mês de outubro de 2017. 
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o que foi feito na cidade italiana, antes de estudar o caso brasileiro, foram 14 entrevistas em 

profundidades com produtores locais envolvidos em circuitos curtos de venta dos alimentos, junto ao 

trabalho que já foi feito antes sobre o estudo do contexto sócio geográfico. Na cidade brasileira, o que 

foi realizado foram algumas entrevistas informais com alguns atores chave para aprofundar os 

conhecimentos do contexto, junto a entrevistas coletivas com produtores de um grupo da Rede 

Ecovida3 na microrregião da Grande Florianópolis.  

A decisão de estudar estes dois contextos, justifica-se pôr as duas cidades estarem desenvolvendo 

praticas parecidas, como células de consumidores, feiras com produtores locais, e outros varejos 

especializados em venda de produtos locais e sustentáveis. Também, esta decisão tem uma razão 

teórica. Estudar contextos urbanos hoje em dia é cada vez mais importante: de um lado porque a 

maioria das pessoas no mundo agora moram nos centros urbanos, mas também porque o sistema de 

abastecimentos dos alimentos não é somente uma questão urbana, mas também inclui as áreas peri-

urbanas (onde se produzem os alimentos) das cidades (WISKERKE, 2015), por isso foi importante 

tomar como dimensão da pesquisa uma medida que considerasse também as comunidades que estão ao 

redor dos centros (onde se consumam a maioria dos alimentos produzidos).  

Enfim, as ferramentas utilizadas neste estudo são, o mapeamento das iniciativas de AFNs nos dois 

contextos, as entrevistas em profundidade com produtores e atores chaves (ainda faltam as do caso 

brasileiro), e a observação participante entre ONG dos produtores e consumidores envolvidos nestes 

circuitos e estudo do campo.  

Nos parágrafos seguintes, serão realizadas a análise dos dados e serão delineadas algumas conclusões 

preliminares. 

 

Bergamo-Florianópolis: uma comparação preliminar 

O primeiro aspecto que tem que ser analisado é a distribuição da AFNs nos dois contextos. A 

localização geográfica dos pontos de venda, que sejam feiras de produtores, mercados especializados 

em alimentos orgânicos ou locais, células de consumidores, sacolão e produtores que fazem venda 

direita, respeita a distribuição da população nos dois centros metropolitanos. Isso também é coerente 

com o que disse Wiskerke (WISKERKE, 2015), quanto ao consumo dos alimentos que corresponde a 

um fenômeno que caracteriza as cidades. As AFNs são construídas sobretudo por parte dos 

consumidores na Itália. Por exemplo, a maioria das feiras da cidade de Bergamo, foram levantadas por 

parte dos GASs inicialmente. Agora os consumidores seguem trabalhando dentro do comitê, mas são 

mais independentes. Como dito antes, esta é uma das características mais peculiares dos GASs. Eles 

levaram inovação social nos contextos em que trabalham (FORNO; GRASSENI; SIGNORI, 2015; 

HANKINS; GRASSENI, 2014). Também, a subida dos GASs na cidade (agora são quase 70 células de 

consumidores presentes na área metropolitana) que desde o 2000 até 2010 cresceu de maneira 

exponencial, parando-se um pouco depois daquele ano, contextualmente à subida das feiras (agora são 

29). Também o número de produtores que fazem venda direta cresceu próximo a 400.  

Diferente o caso da capital catarinense. Em Florianópolis o papel dos produtores apresenta maior 

destaque. As células de consumo responsável, até agora, são somente 3, e na Ilha de Santa Catarina tem 

9 feiras de venta de produtos orgânicos locais, assim como na definição de circuitos curtos 

                                                           
3 http://www.ecovida.org.br/, último acesso 31/08/2017 
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(MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000).  

São 40 produtores imediatamente próximos a cidade, na microrregião da Grande Florianópolis onde 

tem 6 grupos de produtores da Rede Ecovida e uma cooperativa de produtores (AGRECO) 4. Embora 

os números digam que há mais produtores na cidade italiana, é relevante destacar que os produtores da 

província de Bergamo não conseguem trabalhar de forma cooperativa. Entre eles, não há uma 

organização formal, tampouco informal. Somente no último ano surgiu um projeto de cooperação entre 

os produtores que fazem agricultura social como cooperativas sociais que trabalham com deficientes ou 

pessoas que tem problemas psíquicos, projeto chamado bio-distretto da agricultura social. Durante a 

fase de entrevistas com os atores chave este aspecto se destacou. Um dos atores que estão trabalhando 

nesta experiência do bio-distretto, e membro ativo de uma cooperativa social pioneira do movimento da 

agroecologia na cidade di Bergamo por exemplo disse que:  

“Embora que estejam envolvidos 23 produtores e 10 comunidades ao redor da cidade é difícil agora 

estabelecer se este projeto possa desenvolver um verdadeiro trabalho de rede entre os produtores do bio-

distretto. Tem uma razão histórica e cultural nisso: os cidadãos de Bergamo sempre foram um povo 

individualista. Em comparação com outras regiões da Itália, onde tiveram lutas camponesas, aqui este 

movimento foi muito marginal” (Ator n. 14) 

Esta é uma das diferenças mais significativas entre os dois contextos. No Brasil, e no estado de Santa 

Catarina, a história diz que os movimentos sociais camponeses tiveram um papel central no 

desenvolvimento de ONGs, AFNs e ação coletiva, como por exemplo o caso da Rede Ecovida 

(ROVER; DE GENNARO; ROSELLI, 2017; ROVER, 2011). Ademais, dentro das AFNs, as 

motivações que levam produtores a ficar dentro destes circuitos alternativos são muito parecidas: nos 

dois contextos, os produtores afirmaram, durante as entrevistas coletivas, que nestas redes se pode 

instaurar uma relação melhor com o consumidor, assim como a possibilidade de ter relações de 

confiança entre os atores envolvidos.  

Indo mais dentro das questões emergidas no estudo preliminar, ou seja, “pilot work”, em ambas as 

cidades as oportunidades politicas parecem favorecer o desenvolvimento destas iniciativas: no caso da 

cidade italiana, o prefeito está desenvolvendo, junto com ativistas, associações de produtores, 

universidade e outros importantes atores chave locais, uma estratégia urbana para coordenar o sistema 

local de alimentos. Atualmente, há um comitê de feiras que estão tentando distribuir melhor as feiras ao 

longo dos meses, de maneira que possa ter menos concorrência possível entre as várias iniciativas. Este 

processo começou em 2014 e continua desde então, testemunhando uma abertura das oportunidades 

políticas para as AFNs, que no próximo mês, pela primeira vez irão a fazer a primeira feira coletiva dos 

vários grupos de associações que desenvolveram experiencias alternativas nos últimos anos.  

Um pouco diferente foi o que se encontrou na cidade catarinense. Embora a prefeitura pareça ter um 

interesse sobre o tema da agricultura urbana e da distribuição dos alimentos de qualidade nas áreas 

urbana, ainda não foi implementada uma política ou uma estratégia especifica compartilhada com os 

atores que na cidade desenvolvem AFNs. Todavia, na cidade estão nascendo e tomando cada vez mais 

força projetos a favor destas iniciativas. Além disso, leis federais do estado brasileiro, como o programa 

de alimentação escolar do Brasil5 (PNAE, Lei 11.947/2009) que favorece o consumo dos alimentos da 

                                                           
4 http://www.agreco.com.br/, último acesso 31/08/2017 
5https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=getAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009

&sgl_orgao=NI, último acesso 05/09/2017 
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agricultura familiar nas cantinas públicas, e a lei que reconhece por exemplo sistemas de certificação 

participativos como análogos aos de terceira parte6  (Lei 10.831/03 que dispõe sobre a agricultura 

orgânica), são aspectos normativos que certamente ajudam de alguma forma o desenvolvimento de um 

tipo de agricultura mais sustentável.  

De um ponto de vista econômico, o trabalho de pesquisa preliminar realçou que a demanda de produtos 

locais e orgânicos está subindo tanto na Itália (e na Europa), quanto nos países do Sul como o Brasil. 

Assim como a demanda, está crescendo o número das iniciativas de AFNs nas duas cidades e novos 

produtores apareceram. A maioria dos produtores, nos ambos os contextos que começaram a produzir 

nos últimos anos, são pessoas que tem menos de 40 anos e tem um nível de educação médio-alto. Este 

feito parece ter relação com as oportunidades que o mercado oferece a eles. Especificamente, o 

aumento do consumo e o nascimento de novos pontos de venda, criaram novas oportunidades 

econômicas para os jovens. Ademais, a possibilidade de ser independentes, especialmente no tempo de 

crise, parecem ser as motivações principais que levam jovens a iniciar uma atividade econômica no 

setor da agricultura. Estes novos produtores chamados “neorurais” (CAZELLA, 2001) parecem ser 

presentes tanto na Itália quanto no Brasil. Neste sentido um representante local de Slow Food Bergamo 

por exemplo disse que: 

“Voltar a terra está dando maior autonomia aos jovens. Com a terra eles encontram estabilidade no trabalho, 

na gestão do tempo e voltam a ser protagonistas” (Ator n 13) 

Ademais, para o que foi possível estudar, do um ponto de vista cultural, as universidades, nas duas 

cidades estão desenvolvendo um papel muito importante. Na cidade de Bergamo, a universidade é 

diretamente envolvida no projeto com a prefeitura para desenvolver o sistema local dos alimentos. Na 

cidade de Florianópolis, o trabalho da Universidade Federal é relevante: nos campus da universidade 

por exemplo, semanalmente são realizadas feiras de produtores orgânicos locais. Há também um 

trabalho conjunto entre produtores, consumidores, professores e pesquisadores da universidade, na 

criação de células de consumidores responsáveis. Neste sentido, o trabalho realizado até então, destaca-

se ao criar consciência e desenvolver novas iniciativas alternativas de venda. 

Enfim, apesar do exposto anteriormente, aparentemente em ambas as cidades as iniciativas de AFNs 

sejam ainda um fenômeno de nicho. Falando assim de maneira informal, a percepção comum de muitas 

pessoas - é dizer, possível consumidores - é que todos estas iniciativas sejam demais “romantizadas”, 

caras e pouco acessíveis. São muitos os limites que ainda apresentam as AFNs. Entrevistando por 

exemplo um membro da junta da prefeitura de Bergamo surgiu o relato que: 

“É necessário alargar o foco destas iniciativas e das políticas públicas numa escala mais grande, que seja pelo 

menos um trabalho conjunto das províncias da região Lombardia. Também precisamos trabalhar mais sobre o 

tema da educação. Precisamos também incentivar a agricultura urbana e ter juntos os vários atores que estão 

trabalhando no mesmo tempo as mesmas coisas. A perspectiva tem que ser a mais ampla possível” (Ator n. 5) 

Outra pessoa que deu uma importância destacada a educação ambiental e ao consumo responsável foi 

uma representante dos GASs. Nisso ela também introduziu também a possibilidade de usar mais 

ferramentas tecnológicas para reforçar as AFNs e alcançar um número maior de consumidores, por 

exemplo usando mais a plataforma europeia das “colmeias”. É comum a ideia da importância das 

ajudas públicas. A política local, e não somente, tem um papel muito importante para sustentar estas 

                                                           
6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.831.htm, último acesso 05/09/2017 
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iniciativas e desenvolver um sistema local dos alimentos que seja o mais possível “democrático”. 

Todavia, como destacou um pesquisador da Universidade de Bergamo:  

“É sempre forte o resgo de cooptação, de “green washing” e de fechamento nos nichos. Necessária é a 

cooperação e criar novas possibilidade” (Ator n. 7)   

Considerações finais 

Conforme mencionado anteriormente, este estudo busca analisar as AFNs através da abordagem teórica 

do Political Opportunity Structure, especificamente utilizando a definição de movimento social de 

Diani (DIANI, 2003), as AFNs estudadas aparentam, mesmo que preliminarmente, respeitar as 

condições para ser consideradas como tal. Tanto em Bergamo, quanto em Florianópolis, as redes estão 

desenvolvendo ações comuns para desenvolver um mercado que seja pelos menos paralelo ao sistema 

convencional. As redes são caracterizadas por relações relativamente fortes entre os vários atores 

envolvidos. Numerosas são as associações formais ou informais que estão trabalhando para alcançar o 

objetivo comum de planejar e operacionalizar um sistema local de distribuição dos alimentos. Embora 

as motivações sejam levemente diferentes, com prevalência de motivações conectadas com a saúde 

(dos consumidores e dos produtores) no Brasil e com motivações de desenvolvimento local e 

preservação do meio ambiente na Itália, os dois contextos testemunham que as AFNs não têm somente 

o papel de criar mercados alternativos. Os resultados deste trabalho preliminar mostram como as 

finalidades de influenciar as instituições políticas e culturais destacam-se tanto na Itália, quanto no 

Brasil. A inovação social atrás da ação das AFNs apresenta-se forte evidência em ambos os contextos. 

O caso dos GASs é exemplar neste sentido.  

Ademais, analisando os dados, surgiram outras questões que merecem aprofundamento analítico. Foi 

mostrado, por exemplo, como há diferenças nas lideranças dos processos, com uma relativa supremacia 

dos consumidores nas AFNs de Bergamo e com uma relativa liderança dos produtores nas AFNs de 

Florianópolis. As universidades também têm um papel levemente distinto nos contextos analisados: no 

Brasil, os pesquisadores parecem ser mais envolvidos nos processos para ajudar os atores locais a 

desenvolver projetos funcionais. Na cidade italiana a universidade está mais mantendo um perfil menos 

“militante” e mais de supervisão nos processos.  

Outra questão que será mais aprofundada será a cooperação entre produtores, porque na cidade italiana 

este elemento surgiu como um problema cultural relevante. Neste sentido faz-se necessário observar se 

na cidade brasileira há algumas explicações sobre este ponto e possivelmente capturar “soluções” a 

serem incluídas no contexto da Itália. Também se faz necessário analisar com mais atenção à questão 

da evolução do consumo e da relação existente entre os produtores e os consumidores e o mercado.  

Além disso, será imprescindível ver como os atores chaves do contexto brasileiro visualizam a situação 

atual e, de outro lado, qual a percepção dos produtores, sobretudo nesse contexto de crise política e 

econômica do Estado, ou seja, se a situação do país tem modificado o dinamismo dos mercados de 

produtos orgânicos. Enfim será necessário ver como algumas situações vão se desenvolver em ambas 

as cidades.   

Vale ressaltar que o estudo ainda precisa ser complementado. Nos próximos meses, serão realizadas 

novas coletas de dados para o caso brasileiro. A expectativa é de ter uma visão geral dos dois contextos 

e poder fazer importantes considerações na perspectiva de abrir caminhos de outras pesquisas no 

futuro.  
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Consumo Responsável e Comércio Justo 

 

Introdução 

 

Entre as inúmeras problematizações sobre as mazelas do capitalismo e suas 

consequências nefastas para a maioria das pessoas, enfocamos nesse texto aquelas 

referentes à comercialização e consumo. Trabalhadores, militantes, estudantes, 

intelectuais, apenas para citar alguns, têm dedicado esforços tanto para melhor 

compreender o modelo econômico e suas determinações, quanto para construir 

estratégias de enfrentamento e oferecer alguma resistência ao avanço desenfreado do 

capitalismo. 

Este texto tem por objetivo refletir sobre produção, comercialização e 

consumo, a partir do relato de experiência com a constituição e desenvolvimento de 

uma rede de comercialização solidária, que colocou em relação direta produtores e 

consumidores. Neste sentido, pretende identificar os avanços alcançados e os desafios 

existentes para que os atores envolvidos exercitem plenamente seus papéis e desfrutem 

de forma criativa dos desdobramentos dessa nova relação, pautada pela Economia 

Solidária (SINGER, 2013). 

A articulação entre membros da academia e agricultores familiares, iniciada em 

2009, com os trabalhos de assessoria da equipe da Incubadora de Cooperativas 

Populares da Unesp Assis à Cooperativa de Agricultores Agroecológicos de Boa 

Esperança - COOAABE, localizada no município de João Ramalho - SP, desdobrou-se 

em novas possibilidades. A partir de 2014 iniciou-se a construção de relações diretas 

entre produtores e consumidores, por meio da Rede de Comercialização Solidária 

“Trem Bão” 
1
. Uma iniciativa que decorreu de demandas e interesses das partes 

envolvidas, sejam eles econômicos, sociais, políticos e/ou ambientais, caracterizada 

como um empreendimento de economia solidária (EES). Definidas na Portaria MTE nº 

1780 de novembro de 2014 como: “organizações coletivas de caráter associativo e supra 

familiares que realizam atividades econômicas permanentes, cujos participantes são 

trabalhadores do meio urbano ou rural e exercem democraticamente a gestão das 

atividades e a alocação dos resultados” (BRASIL, 2014). 

                                                           
1
 Até o momento, as discussões acumuladas entre produtores e consumidores possibilitaram a opção por 

essa terminologia: comercialização solidária. No entanto, alguns apontamentos já surgem em direção à 

problematização de ser, ou não, também um consumo responsável ou consciente, questões que poderão 

ser enfrentadas com os avanços na sistematização e reflexão teórica dessa experiência. Neste sentido, há 

que se aprofundar na compreensão das implicações éticas de cada uma dessas nomeações. Outros 

apontamentos referem-se à noção de consumo, pois se tomada como intrínseca ao modo de produção 

capitalista, talvez comercialização seja mais adequado no sentido da superação desta forma de 

organização social.  
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Cabe destacar que os municípios de Assis e de João Ramalho estão situados na 

região sudoeste do Estado de São Paulo, distantes 70 km
2
, na qual predominam, 

historicamente, municípios de médio e pequeno porte de base econômica rural 

(monocultura extensiva). A maioria desses municípios, em decorrência de certa pressão 

do mercado, concentra suas políticas no desenvolvimento da agricultura e no 

empresariado local. O poder público, em geral, pouco investe na população rural por 

meio de políticas públicas voltadas para o estímulo de práticas sustentáveis de 

desenvolvimento econômico-social. 

Tal contexto acaba privilegiando relações de trabalho, de consumo e 

comercializações pautadas pela lógica da mais-valia, da verticalização política e social 

exercida pelo poder econômico, em detrimento de uma forma de produção mais 

cooperativa e solidária, compatível com as características sócio-produtivas da 

agricultura familiar (ALTIERI, 1989). Praticamente, não existem espaços populares que 

levem em consideração as questões referentes a esse segmento, a saber: produção em 

pequena escala, acesso restrito às tecnologias, poucos recursos disponíveis para 

investimento em infraestrutura e insumos, entre outras. O meio mais viável de 

escoamento da produção dos pequenos produtores familiares tradicionais e assentados 

tem sido as feiras livres, nas quais impera a competição individual do preço mais baixo. 

Parte da produção é também escoada com a participação dos agricultores organizados 

coletivamente nos programas governamentais, decorrentes do desenvolvimento de 

políticas públicas mais progressistas, como o Programa de Aquisição de Alimentos – 

PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Programa Paulista de 

Agricultura de Interesse Social – PPAIS. Estes programas são oficialmente assim 

apresentados:  

 
Uma das ações do Fome Zero, do Governo Federal, o PAA garante o 

atendimento de populações em situação de insegurança alimentar e nutricional 

e promove a inclusão social no campo fortalecendo a agricultura familiar. Por 

meio do Programa, criado em 2003 e atualizado pela Lei no 12.512/2011, os 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais podem adquirir os alimentos 

diretamente dos produtores. (BRASIL, 2013) 

Instituído pela Lei no. 11.947/2009, o Pnae prevê a compra de ao menos 30% 

dos alimentos provenientes da agricultura familiar para serem servidos nas 

escolas da rede pública de ensino. É alimento fresco e de qualidade na 

alimentação escolar. É garantia de geração de renda para os agricultores e o 

município, dinamizando a economia local. [...] O Pnae é uma importante 

ferramenta na garantia de segurança alimentar e nutricional, bem como para o 

desenvolvimento local. (BRASIL, 2013) 

O Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social - PPAIS é uma ação do 

Governo do Estado de São Paulo que visa estimular a produção e garantir a 

comercialização dos produtos da agricultura familiar. O Programa faz com que 

o Estado se torne o principal comprador dos produtos da agricultura familiar 

permitindo a melhora da qualidade de vida dos que trabalham no campo. (SÃO 

PAULO, 2011) 

O Instituto Kairós, avalia que esses programas 

 
[...] estimulam os agricultores a se estruturarem em organizações e, mais ainda, 

a formalizarem essas organizações dos produtores constituindo-se, assim, em 

                                                           
2
 Distância que, a princípio, não deixa de se interpor como um obstáculo à sustentabilidade da Rede. Para 

constituição de novas redes, o desejável seria que consumidores e produtores estivessem na mesma 

localidade, diferente da realidade desta experiência. 
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sujeitos econômicos coletivos [...] Para a maioria dos agricultores familiares do 

país, o desenvolvimento dessa cultura, com a prática de vender em coletivo, é 

um importante caminho para a superação da dependência que ainda mantêm 

em relação ao atravessador. (KAIRÓS, p. 99, 2013) 

 

No entanto, no caso da COOAABE, o que se constatou é que, além de certa 

dificuldade em acessar essas políticas públicas, tributárias das condições de organização 

e formalização do grupo de produtores, do modelo burocrático adotado, via edital. 

Pode-se também questionar seus compromissos em contribuir para uma agricultura 

familiar sustentável do ponto de vista ambiental, econômico, tecnológico ou social. 

Neste sentido, por mais importante que essas políticas sejam, elas, por si só, não 

garantem condições satisfatórias para a produção e a vida no campo.   

Atualmente, recobram as preocupações com a instabilidade das políticas 

públicas que fomentam o escoamento da produção da agricultura familiar, tendo em 

vista os retrocessos em curso no atual cenário político brasileiro. Os produtores 

familiares de hortifrutigranjeiros, nesta lógica, acabam se rendendo às grandes redes de 

mercados e outros atravessadores, que compram os alimentos in natura a preços baixos 

e monopolizam a relação com os consumidores.  Esses mercados exigem uma qualidade 

visual que prioriza a aparência dos produtos à sua real qualidade, contrariando os 

pressupostos e estratégias da agroecologia, as quais compreendem que muitas vezes um 

produto vistoso “esconde” os agrotóxicos que o sustenta e escamoteia as poucas 

vitaminas e nutrientes que contém. É possível destacar dessa rendição o aliciamento que 

aqueles produtores sofrem por parte das empresas de insumos, sementes, mudas e 

agrotóxicos, que pela lógica da transgenia e da Revolução Verde (MACHADO, 2014), 

capturam os saberes dos pequenos produtores, submetendo-os a tais práticas. 

 

A Rede “Trem Bão” 

 

Num contexto político e econômico dessa envergadura, conjugavam-se 

questões próprias à cooperativa e às relações entre seus membros. Enfrentavam 

dificuldades na execução de um dos programas governamentais, muitos estavam com 

restrições no acesso à água para produção, poucos tinham recursos para investir em 

infraestrutura e insumos, e mais, o grupo atravessava um período de fragilidade em suas 

relações interpessoais, abalando a confiança na força do coletivo.  

Membros da equipe da Incubadora, movidos pela vontade de encontrar uma 

alternativa a tal lógica de relações de comercialização, viram na Rede Raízes da Mata 

uma inspiração. Esta aproximação aconteceu no Encontro Anual da Rede Sudeste de 

Incubadoras Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCPs), em Montes Claros - MG
3
. 

Membros da ITCP da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em uma das rodas de 

conversa, apresentaram a experiência dessa rede e como se articulavam naquele 

território, com suas características singulares. Esse encontro foi fundamental para a 

construção que viria em seguida. O grupo da Incop Unesp Assis, que acompanhava a 

                                                           
3
 A Rede Sudeste de ITCPs é a instância regional de organização política da Rede Nacional de ITCPs, 

merecendo destaque por seu papel fundamental de fomentadora das trocas de experiência e dos avanços 

das práticas em Economia Solidária, em sua múltipla diversidade. Neste sentido, seus encontros são 

espaços exemplares para a formação dos formadores e trabalhadores em economia solidária A 

constituição da Rede de Comercialização Solidária “Trem Bão”, e todo seu impacto na renda dos 

produtores e na qualidade de vida dos consumidores, é consequência direta desses espaços de formação 

coletiva. 
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COOAABE, presentes nesta roda de conversa, voltaram a campo munidos dos panfletos 

e prospectos da Raízes da Mata e apresentaram para os membros da Cooperativa.  

A partir de então, por várias vezes, a temática “rede” vem à tona nos espaços 

de reunião. De um lado, encontravam-se os agricultores do assentamento à procura de 

novas opções para ampliarem a comercialização de suas produções. De outro, 

estudantes e docentes, sensibilizados com os resultados de experiências exitosas de 

redes de consumo, reforçando seus desejos e propósitos de contribuir para a construção 

de novas relações entre consumidores e produtores. O conhecimento pessoal e as 

relações de confiança já existentes entre agricultores e acadêmicos foram a base para a 

construção de mais uma experiência conjunta.   

O contato com outras experiências
4
, também contribuíram enormemente para 

construção de um modelo de organização e comercialização da Rede. Conforme se 

observa na práxis dos grupos de consumo responsável, a organização ocorre a partir da 

composição de núcleos de gestão, onde os consumidores atuam ativa e diretamente, 

como entendemos ser o exemplo da Comer AtivaMente, uma Cooperativa de Consumo 

da cidade de São Paulo, vinculada à ITCP/USP-SP. Tais núcleos são responsáveis pelo 

contato com os produtores, pela administração e logística, pelo recebimento dos pedidos 

e pelo controle financeiro.  

Na Rede “Trem Bão” essa organização ocorre por meio dos ditos ‘Trens’, a 

saber: Bufunfa, Roça, Gula e Harmonia. O Trem da Bufunfa é responsável pela gestão 

financeira da Rede, realizando os recebimentos e pagamentos dos produtores, 

pagamento de frete e serviço de transporte, além de controlar os recursos do fundo e 

registrar os empréstimos. É composto por duas consumidoras, que recebem 

remuneração simbólica, e de mais outras duas produtoras, que efetuam os pagamentos 

no assentamento. O Trem da Roça é responsável pelo diálogo com os produtores, bem 

como por contribuir para o planejamento da produção e das entregas. Este trem é 

composto por membros da Incop Unesp Assis, que acompanha a COOAABE, e pelos 

produtores. O Trem da Gula organiza a entrega das cestas e a comercialização dos 

produtos “extras” (pães, roscas, geleias, temperos, conservas, artesanato, entre outros 

produtos), além de definir a destinação das cestas que, eventualmente, não são retiradas. 

Atuam nesse trem, consumidores, em forma de rodízio, uma das estratégias utilizadas 

para maior envolvimento na Rede. O Trem da Harmonia tem por objetivo promover a 

articulação entre as equipes dos trens e os demais consumidores e produtores. É 

responsável pela preparação das assembleias e dos espaços de formação política dos 

produtores e consumidores. As pessoas que participam dos Trens têm trazido relatos de 

grande aprendizado acerca do comércio solidário e responsável, além dos 

conhecimentos sobre a produção no campo e suas dificuldades, as relações políticas e 

interpessoais do contexto em que se inserem.  

O modo de comercialização da Rede foi construído após criteriosos estudos de 

viabilidade econômica e muita discussão com os produtores. A melhor opção 

encontrada foi a comercialização semanal de cestas “fechadas”, ou seja, com um 

número fixo de produtos, oferecidos conforme a sazonalidade da produção, levando em 

conta também as eventuais perdas. Considerou ainda que os agricultores estavam com a 

produção muito frágil na ocasião, com pouca diversidade, sendo que muitos produtores 

estavam sem recursos financeiros para investir na terra ou em infraestrutura. O acordo 

resultou na montagem de cestas com sete produtos, garantindo o escoamento das 

hortaliças e legumes das hortas dos produtores. Sete era o número de produtores que 

                                                           
4
 Vale ressaltar a existência de outros modelos que aproximam e responsabilizam mutuamente produtores 

e consumidores, tais como a Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) e a experiência do 

Veracidade de São Carlos-SP.  
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estavam ativos na cooperativa na ocasião. Com os avanços da Rede, outros produtores 

se reaproximaram e a estratégia para incluí-los foi a adoção do sistema de rodízio entre 

eles para organizar a entrega.  

Os consumidores pagam um valor fixo para cada cesta, além de uma 

mensalidade que compõe um fundo, com o propósito de custear as despesas gerais do 

funcionamento e desenvolvimento da Rede, como frete, trabalho da Bufunfa e ações de 

formação dos membros para seu fortalecimento.  

A entrega das cestas ocorre em horário e dia fixo da semana, em espaço aberto 

na Universidade. A comercialização nesse espaço acontece devido à parceria da Rede 

com a Incubadora, mas já tem sido discutida possibilidade das entregas serem realizadas 

no Ponto de Cultura Galpão Cultural, uma ocupação no centro da cidade de Assis, em 

parceria com a CIRCUS – Circuito de Interação de Redes Sociais. Nesse espaço está 

também a Sala Verde, um local privilegiado de experimentação de práticas em 

Agroecologia Urbana. 

Em caráter experimental, no início das atividades, participaram apenas os 

membros da Incubadora, como forma de avaliar quais seriam as dificuldades e 

potencialidades dessa organização. Após alguns ajustes, a participação na Rede foi 

ampliada para outras pessoas, definindo, primeiramente, vinte e cinco cestas por 

semana, sendo que, gradativamente, novas ampliações ocorreram e esse número passou 

a 30, 35, contando agora com 40 cestas entregues a cada semana. Existiu também um 

esforço para que houvesse, em igual proporção, integrantes e não integrantes da 

comunidade acadêmica, pois as entregas da Rede acontecem no espaço da universidade, 

submetendo-a, em termos, ao calendário acadêmico, que inclui férias, greves e recessos. 

Além de se estruturar a partir dos “Trens”, a Rede Trem Bão conta com 

espaços democráticos de organização, discussão e deliberação, como as assembleias 

bimestrais, cujas realizações ocorrem alternadamente no campo e na cidade. Outro 

espaço são as reuniões semanais de gestão, que ocorrem na universidade, com o apoio 

da Incop Unesp Assis, das quais participam membros de cada Trem, sendo ainda aberta 

à participação de outros interessados.  

Nesses espaços, logo foi possível apreender o quanto os produtores estavam 

reconhecendo essas novas relações como uma alternativa concreta de comercialização, 

o que incentivou outros assentados a resgatarem a importância da agricultura para a 

renda familiar, fazendo com que voltassem/começassem a plantar e/ou passassem a 

produzir produtos caseiros. O impacto dessa experiência pôde ser observado na 

aproximação de alguns cooperados que estavam afastados dos espaços de reuniões e 

comercialização da Cooperativa, bem como a aproximação de novos núcleos familiares.  

Neste sentido, a experiência da Rede tem motivado a produção dos agricultores 

envolvidos, fortalecendo a possibilidade de ser pautada a questão da sustentabilidade 

ambiental e social da produção, sob o viés da agroecologia. Atualmente, essa temática 

tem sido trabalhada no assentamento, junto aos produtores, por meio de oficinas, 

mutirões e minicursos, uma parceria entre o Grupo de Agroecologia de Assis – ÁGAPE, 

Incop Unesp Assis e outros integrantes da Rede.  

Em 2016, o ÁGAPE convidou produtores da Rede Trem Bão para participarem 

de um evento que estavam organizando sobre práticas sustentáveis. Os produtores 

organizaram uma roda de conversa sobre a vida no campo e propuseram ao grupo uma 

moeda de troca: compartilhar as práticas e saberes agroecológicos estudados. Surgem, 

assim, as ações em que saberes agroecológicos foram colocados em prática, 

contribuindo tanto para a caminhada dos produtores em direção à transição 

agroecológica, quanto para o avanço metodológico das ações do Grupo de 

Agroecologia, estreitando, mais uma vez, laços, saberes e práticas entre campo e cidade. 
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Avanços e Desafios 

 

Com o decorrer das práticas e aprendizados na Rede tem sido possível constatar 

alguns avanços, mas também identificar diversos desafios a serem enfrentados, com 

vistas ao fortalecimento dessas novas relações de produção, comercialização e consumo.  

Os consumidores da Rede têm tido a oportunidade de desfrutar de uma grande 

variedade de vegetais e verduras, bem como algumas frutas, ovos caipiras e alguns 

produtos processados, como queijos, temperos, doces caseiros, plantas medicinais e 

pães, os quais, até então, habitualmente não adquiriam, nem consumiam. Até mesmo a 

repetição semanal e, em alguns casos, mensal de itens nas cestas passou a ser 

compreendida, por muitos, como a necessidade de construir novos hábitos alimentares, 

que respeitem a sazonalidade na produção dos alimentos e as dificuldades inerentes ao 

processo de produção desse segmento. O contato com esses produtos e com outros 

consumidores tem possibilitado a experimentação de novas receitas, novos sabores e 

uma nova rotina alimentar.  

Além disso, os consumidores, com frequência compartilham espontaneamente 

depoimentos sobre a rica experiência de consumo solidário e de trocas coletivas. O 

grupo de whatsapp, uma das estratégias de comunicação entre produtores e 

consumidores da Rede, tem sido um espaço privilegiado para essas trocas. Produtores 

enviam fotos dos canteiros de suas produções, consumidores postam suas receitas e 

exibem fotos de pratos que preparam.  

Outro efeito curioso observado tem sido o cuidado para evitar que os produtos 

das cestas estraguem na geladeira: aqueles que não conseguem consumir todos os 

produtos são estimulados a compartilhar com amigos e vizinhos, com intuito de evitar o 

desperdício. Alguns consumidores vêm organizando “encontros alimentares” como 

almoços e jantares para consumo coletivo das sobras semanais de cada residência, 

fortalecendo e ampliando laços de afeto e solidariedade. 

Do ponto de vista da gestão da Rede os principais avanços decorrem do modelo 

adotado. Por meio dos “Trens” tem sido possível estimular o protagonismo dos sujeitos, 

com o exercício de funções rotativas. Recentemente, foi adotada uma nova estratégia 

para fortalecimento dos membros e aproximação de novos consumidores. Inspirados na 

estratégia adotada pela Comer AtivaMente, foram organizados encontros de integração 

à Rede. Cabe destacar que a construção dessa estratégia decorreu da participação de 

consumidores em outros espaços de formação da Rede. Ainda assim, tem sido feita a 

avaliação de ser muito incipiente da participação direta dos consumidores na gestão da 

Rede. Essa situação tem sido objeto de reflexão já há algum tempo. 

A realização das assembleias tem contribuído para a aproximação, integração e 

convivência entre consumidores e produtores, especialmente por ocorrerem 

alternadamente entre campo e cidade. Quando ocorre no campo, os consumidores tem a 

oportunidade de conhecer o local de trabalho dos produtores, assim como as 

ferramentas de produção, as condições de infraestrutura, as condições de moradia e a 

desigualdade geográfica e social da região. Do ponto de vista ético, a assembleia é um 

local de discussão e deliberação das diretrizes, objetivos, regras e prioridades da Rede, 

além de ser um espaço para compartilhar as dificuldades de gestão e produção, balanço 

das atividades, prestação de contas, propostas de empréstimos e novas parcerias. 

Contudo, novamente é possível constatar que a participação de grande parte dos 

consumidores é quantitativamente pequena, já que qualitativamente tem sido cada vez 

mais significativa. 
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A comercialização semanal de “produtos extras” na feirinha, vem se ampliando, 

constituindo-se, também, em oportunidade para o escoamento da produção e de 

participação de outros produtores. Nesse quesito, o desafio que se coloca é de buscar 

parcerias para oferecer uma capacitação para produção de alimentos processados, algo 

que os produtores já sinalizaram como de grande valia para seus avanços.  

Cabe destacar que, atualmente, já estão sendo processadas demandas para 

ampliação das modalidades de práticas na Rede, indo para além da comercialização das 

cestas e dos produtos extras, mas atendendo também à encomendas dos consumidores, 

podendo, inclusive, estender a pequenos comerciantes. 

Os recursos do fundo da Rede passaram a ter nova finalidade: empréstimos aos 

produtores visando fortalecer a participação na Rede, ensejando práticas de finanças 

solidárias. Esses empréstimos parecem ser o embrião de um fundo rotativo solidário 

(KONZEN; EGER; RIBEIRO, 2012), uma estratégia da economia solidária para 

desenvolvimento socioeconômico de empreendimentos. 

Os desafios apresentados pelo Trem da Bufunfa giram em torno da necessidade 

de maior sensibilização dos consumidores para que efetuem os pagamentos das cestas 

regularmente, sinalizando as dificuldades em relação à formação política dos membros 

da Rede e no aprimoramento dos instrumentos de gestão. Outro ponto que vem sendo 

debatido em reuniões de gestão é como seria possível avançar em direção a políticas 

afirmativas na Rede, possibilitando que especialmente estudantes em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica pudessem ter acesso à cesta em condições especiais.  

O Trem da Roça apresenta como desafio a contribuição de modo mais efetivo 

para o planejamento da produção, que, em certa medida, poderá ocorrer com a parceria 

encontrada no Grupo de Agroecologia - ÁGAPE.  

Com relação aos produtores, cabe reforçar o impacto financeiro que essas 

comercializações têm produzido em suas rendas familiares e, ainda, o quanto que a 

certeza da renda semanal, devido ao escoamento da produção, vem estimulando-os a 

produzir mais e com maior diversidade. 

Outro ponto refere-se à importância do fortalecimento de relações mais 

solidárias e cooperativas entre eles. Pois, ainda que estejam organizados em torno de 

uma cooperativa, esse grupo passou por um histórico de lutas e decepções no processo 

de organização coletiva do trabalho e ocupação da terra, o que fez com que os vínculos 

de confiança precisam ser constantemente fortalecidos. 

A regulação do funcionamento e das relações na Rede, por longo tempo, 

constituiu-se pauta de discussões, culminando até mesmo na constituição de um grupo 

de trabalho para a elaboração, de modo participativo, envolvendo produtores e 

consumidores, de um regimento interno. Recentemente, este documento foi mais uma 

vez debatido e aprovado em assembleia. 

 

Considerações finais 

 

Dos desafios que a Rede tem pela frente, alguns precisam ser enfrentados em 

curto prazo, como o aprimoramento dos instrumentos de gestão.  Outros, no entanto, são 

possíveis apenas no médio prazo, como o processo de sensibilização, mobilização e 

politização dos consumidores, levando-os a crer que participar de uma Rede de 

Comercialização Solidária não é meramente ter acesso facilitado a produtos de 

qualidade. O envolvimento com a gestão da Rede, como um projeto político coletivo é 

fundamental à sua sobrevivência e para o alcance de seus propósitos. 

Finalizando essas reflexões iniciais sobre os avanços e desafios de uma Rede de 

Comercialização Solidária, cabe destacar que o vínculo direto entre produtores e 
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consumidores tem possibilitado aos agricultores colocarem-se também como 

protagonistas, na medida em que participam diretamente do processo: da idealização à 

operacionalização e gestão da Rede, avançando na superação da divisão do trabalho, 

característico do modo de produção capitalista.  

Destarte, parte dos consumidores que agora recebem seus produtos diretamente 

das mãos dos agricultores podem compreender melhor a realidade do campo, tornarem-

se mais sensíveis ao compromisso de fortalecimento da Rede e elevarem sua relação a 

um tipo solidário de consumidor. Essas práticas na Rede fazem a ponte entre os 

princípios e valores da Economia Solidária e a Agricultura Familiar de orientação 

agroecológica. E, assim, a Rede “Trem Bão” segue tecendo seus propósitos de 

fortalecer práticas coletivas, relações solidárias e de contribuir para a transição 

agroecológica. Segue focada no modo de produção cooperativo e solidário, 

dialeticamente alternativo ao modo de produção capitalista. 
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Redes de comercialização e de consumo na economia solidária e a construção de um 

tecido social justo, sustentável e localmente fortalecido 

 

Maísa Maryelli de Oliveira
1
  

 

Resumo: Na contraposição ao capitalismo hegemônico, a economia solidária apresenta-se 

como via para o desenvolvimento solidário, no qual a força motriz das atividades econômicas 

e da oferta de bens e serviços não é o lucro sobre o capital investido, mas a satisfação das 

demandas reais expressas por grupos locais. Os empreendimentos econômicos solidários, 

porém, ainda lidam com dificuldades e contradições de operar dentro de uma lógica 

capitalista. Neste contexto, este artigo aponta, a partir de uma revisão da literatura, desafios e 

entraves que se apresentam a produtores e consumidores na economia solidária no Brasil 

contemporâneo. Além disso, discute benefícios identificados em experiências de organização 

em redes de comercialização e de consumo na economia solidária, os principais aprendizados 

proporcionados por essas iniciativas e o que ainda se percebe como limitação.  

 

Palavras-chave: Economia solidária; redes de comercialização; redes de consumo; consumo 

responsável. 

 

1. Introdução  

 

 Aumento da temperatura média do planeta e dos oceanos, com consequente alteração 

nos ecossistemas e extinção de espécies, derretimento de geleiras, elevação do nível do mar e 

secas prolongadas em várias partes do mundo. Estes fenômenos frequentemente atribuídos às 

mudanças climáticas sinalizam que os padrões de produção e consumo atuais são 

insustentáveis e que, caso tais padrões não se alterem, o direito das populações futuras a uma 

vida saudável e aos bens essenciais será comprometido pela falta de recursos naturais.  

 Os acontecimentos que marcam a crise ambiental vivenciada hoje são 

desdobramentos do modelo produtivo adotado a partir da Revolução Industrial e da 

concepção de progresso como dominação da natureza pelo homem (PASSOS, 2009). Eles 

decorrem da produção ilimitada característica da organização capitalista, baseada em um 

modo de produção voltado para o lucro e acúmulo de capital, e não para a satisfação direta 

das necessidades. Modo este que também resulta em pobreza e incremento populacional, 

entendidos no contexto da crise ambiental não como causa, mas como consequência da 
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própria essência do capitalismo, que gera desemprego crescente e estrutural (FOLADORI, 

1999).  

 Conforme problematiza Santos (2000), em um contexto de globalização, a máquina 

ideológica, inclusive a mídia, coloca-se a serviço da manutenção do sistema vigente. 

Difunde-se a falsa noção de que o mundo está ao alcance das mãos de todos, baseada na ideia 

de tempo e espaço contraídos. Enquanto isso, a tirania da informação e do capital é utilizada 

por um reduzido número de atores globais hegemônicos como mecanismo para colocar o 

progresso técnico a seu benefício exclusivo e legitimar a difusão de um “pensamento único”, 

desta forma: 

  

Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de 

homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças locais são 

aprofundadas. Há uma busca de uniformidade, ao serviço dos atores 

hegemônicos, mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o 

sonho de uma cidadania verdadeiramente universal. Enquanto isso, o culto 

ao consumo é estimulado (SANTOS, 2000, p.19). 

 

 No contexto da chamada modernidade líquida, o reconhecimento social de um 

indivíduo se dá somente mediante a escolha de um estilo de vida e de uma estratégia 

existencial consumista. Ou seja, a constituição da identidade cultural e a aceitação social 

dependem diretamente do consumo. Neste cenário, consolida-se a cultura segundo a qual o 

consumo, além de direito, é um dever e carrega consigo a promessa de felicidade, propagada 

pelo mercado e pela publicidade (BAUMAN, 2008). Consumo esse que alimenta a dinâmica 

do desenvolvimento capitalista, caracterizado pelo liberalismo, pela competição e pelo Estado 

mínimo e promotor de danos ao meio ambiente, desigualdade social, precarização das 

relações de trabalho e desemprego (SINGER, 2004; ALTVATER; 2010).  

 Na contraposição ao capitalismo hegemônico, a economia solidária apresenta-se como 

uma outra forma de regulação social, como uma via para o desenvolvimento solidário:  

 

(...) 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, s/p).  

 

 Os empreendimentos econômicos solidários, porém, ainda lidam com desafios 

semelhantes àqueles enfrentados pelas primeiras cooperativas, dificuldades e contradições de 
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operar dentro de uma lógica capitalista. Por isso, para que as iniciativas aconteçam 

concretamente e sejam capazes de combater o ciclo predatório contra o meio ambiente e os 

seres humanos, é necessário fortalecer as cadeias de produção, comercialização e consumo 

justas, solidárias e sustentáveis. Neste sentido, o presente trabalho objetiva responder aos 

seguintes questionamentos: Quais desafios e entraves se apresentam a produtores e 

consumidores na economia solidária no Brasil na atualidade? Quais os benefícios 

identificados em experiências de organização em redes de comercialização e de consumo na 

economia solidária e o que se pode aprender com elas? As respostas para estas questões 

foram buscadas na literatura sobre o tema.  

 

2. Procedimentos metodológicos  

 

 A metodologia empregada neste trabalho foi a revisão bibliográfica, com a seleção de 

estudos sobre comércio (MENDONÇA, 2012; SIES, 2007) e consumo na economia solidária 

(GRANDO; PIT DAL MAGRO, 2011), de modo geral, e mais especificamente sobre as redes 

de comércio (ASSIS et al., 2012; PEREIRA, 2016) e redes de consumo na economia solidária 

(RETIÈRE; IZIDORO, 2016).  

 A partir da análise dos estudos, delineou-se a discussão, que traz um panorama sobre 

os desafios que se apresentam ao comércio e ao consumo solidários e sustentáveis no Brasil 

na atualidade. Além disso, o trabalho aponta as estratégias, ações e comportamentos nas redes 

de empreendimentos econômicos solidários que têm permitido a superação dos desafios 

existentes e as limitações persistentes nestes contextos. 

 

3. Discussão 

 

3.1. Comércio na Economia Solidária  

 

 Ao referir-se à economia solidária como setor, Singer acredita na hipótese de que ela 

pode alcançar todos os campos de atividade econômica, desde que se firme em bases sólidas, 

como: “fontes de financiamento, redes de comercialização, assessoria técnico-científica, 

formação continuada dos trabalhadores e apoio institucional e legal por parte das autoridades 

governamentais” (SINGER, 2000, p.23). A ausência destas bases e a atuação isolada das 

empresas solidárias, em mercados nos quais predominam as empresas capitalistas, 
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comprometem a consolidação da economia solidária como setor, por isso a importância da 

atuação em rede, amparada por políticas públicas.   

 Desde a sua criação, em 2003, a Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(SENAES) tem apoiado a organização de redes de colaboração em cadeias produtivas 

compostas por empreendimentos econômicos solidários. A exemplo disso promoveu o 

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento (PESD), a partir de três eixos 

programáticos:  

 

i) promoção e difusão de produtos e serviços das organizações solidárias, 

em especial, nos espaços de venda direta ao consumidor; ii) apoio a projetos 

socioeconômicos voltados ao fortalecimento e à constituição de redes de 

cooperação econômica e de colaboração solidária nas cadeias produtivas; e 

iii) desenvolvimento político-institucional de um sistema de reconhecimento 

e de promoção, em âmbito nacional, das práticas de comercialização de base 

justa e solidária (MENDONÇA, 2012, p.16).  

 

 Vinculadas ao PESD, foram realizadas duas edições do Plano Plurianual (PPA). Na 

primeira (2004-2007), foram executados: Programa Trabalho e Cidadania – Iniciativas 

Inovadoras de Políticas de Geração de Trabalho, Emprego e Renda, que resultou na criação e 

fortalecimento de redes de cooperação econômica e colaboração solidária, além de arranjos 

de produção e comércio solidário; Programa de Apoio às Feiras de Economia Solidária; 

Programa de Promoção do Consumo Responsável e Comércio Justo.  

 No segundo PPA (2008-2011), a partir da Organização Nacional de Comercialização 

dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários, foram realizados, por 

exemplo, o projeto Apoio à Comercialização Solidária no Brasil, além do Fórum Brasileiro 

de Economia Solidária (FBES) e do Fórum de Articulação do Comércio Ético e Solidário 

(Faces). 

 As ações apontadas foram respostas ao levantamento do Sistema de Informações em 

Economia Solidária (SIES) de 2007, que mapeou quase 22 mil empreendimentos econômicos 

solidários no país e identificou a comercialização como o principal desafio percebido por 

eles. Na Tabela 1, são especificadas as dificuldades mais comuns quanto à comercialização 

reveladas pelo levantamento.  
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Tabela 1 – Principais dificuldades de comercialização apontadas pelos 

empreendimentos econômicos solidários 

 

Principais dificuldades na comercialização % 

Falta de capital de giro 33 

Logística: estradas, armazéns etc. 29 

Quantidade de clientes 24 

Manutenção irregular do fornecimento (escala 

e regularidade) 

18 

Preço do produto inadequado (baixo) 15 

Falta de registro legal para comercialização 14 

Dificuldade em realizar vendas a prazo 14 

 

Fonte: SIES/SENAES, 2007 

 

 Tendo em vista os vários desafios da comercialização, a articulação em rede é 

entendida como um caminho para o fortalecimento econômico dos empreendimentos. Ao 

analisarem 20 experiências de comercialização solidária em rede nas cinco regiões do Brasil, 

do meio urbano e prioritariamente do meio rural, Assis et al. (2012) apontam que, nas 

iniciativas estudadas, ao invés da adoção de uma, são combinadas várias estratégias de 

comercialização – tais como: ponto fixo, venda direta, participação em feiras, venda em 

mercados institucionais, distribuição no comércio varejista e atacadista. Desta forma, as 

possibilidades de geração de renda são multiplicadas, uma vez que não se concentram em um 

único mercado.  

 A estratégia de construção de nichos de mercado fundamentados no valor territorial e 

cultural dos produtos também se destaca, inclusive favorecendo a revalorização de itens 

anteriormente considerados “cotidianos”. Esse protagonismo dado aos produtos que têm na 

origem o seu diferencial contribui, ainda, para ligar produtores e consumidores. Em muitos 

casos, o valor do produto também está associado ao seu caráter solidário.  

 Na criação desses mercados de nicho, aspectos antes considerados negativos, como a 

sazonalidade de determinados cultivos, por exemplo, começam a ser entendidos e 
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valorizados. Para além de uma mercadoria, o produto é pensado “(...) como um símbolo, 

como a síntese de uma cultura, de um ambiente, de uma política e de uma economia 

particulares” (ASSIS et al., 2012, p.175). 

 Nesta perspectiva, como sugerem os autores, a economia solidária e as políticas 

públicas territoriais podem se aproximar e se fortalecer. Se, por um lado, os empreendimentos 

econômicos solidários, através de seus produtos, ajudam a delinear a identidade de um 

território. Por outro, os programas territoriais podem, além de investir em maquinário, 

destinar recursos para ações como as feiras, espaços oportunos para a comercialização de 

produtos solidários.  

 Os nichos e produtos culturais e identitários vinculam-se, em grande parte dos casos 

estudados, à preservação ambiental e à produção sustentável, com processos que não geram 

contaminações, por exemplo, e que resultam em produtos saudáveis. Neste sentido, Assis et 

al. (2012) defendem que as políticas públicas direcionadas à economia solidária sejam 

pensadas de forma integrada às políticas de sustentabilidade. A pesquisa também revela que a 

assistência técnica se mantém importante no dia a dia dos empreendimentos, facilitando o 

acesso a conhecimentos e técnicas mais sustentáveis e inovadoras e atuando na articulação 

política.  

 As iniciativas pesquisadas evidenciam que, para além da renda, as experiências de 

autogestão e trabalho cooperativo contribuem para o aumento da autoestima dos 

trabalhadores envolvidos e de sua articulação política, permitindo-lhes adotar uma postura 

mais crítica frente ao poder público e ao mercado, por exemplo. Isso mostra que “(...) no 

âmbito das experiências de economia solidária, as ações voltadas à organização, produção e 

mobilização política podem ser tão importantes quanto aquelas voltadas à comercialização” 

(ASSIS et al., 2012, p.177).  

 Estudo sobre a Rede Xique Xique de Comercialização Solidária – organizada a partir 

da articulação de movimentos de trabalhadores (as) rurais do semiárido do Rio Grande do 

Norte, principalmente através da mobilização produtiva de um grupo de mulheres do 

assentamento Mulugunzinho (o “Decididas a Vencer”) – mostra justamente esse potencial da 

rede na economia solidária, combinada à agroecologia, para a formação política feminista e 

para a ampliação das relações produtivas mais sustentáveis. Segundo Pereira (2016), a Rede 

Xique Xique:  
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(...) configura uma experiência de desenvolvimento alternativo, pois se 

identificaram mudanças nos padrões produtivos e relacionais femininos, 

com uma maior valorização do trabalho coletivo e da segurança alimentar, 

além também de se perceber a ampliação dos espaços de participação social 

das mulheres, face as suas atuações em associações, fóruns, grupos 

informais. Os membros da Rede, em regra, não separam a vida do trabalho; 

lutam por políticas que reconheçam as potencialidades do semiárido; estão 

dispostos a se aperfeiçoarem, o que faz da Rede um relevante apoio tanto na 

promoção e preservação dos bens ambientais do semiárido potiguar, como 

na correção da histórica desigualdade de gênero, sobretudo no meio rural 

(PEREIRA, 2016, s/p).  

 

 A Rede Xique Xique de Comercialização Solidária, contudo, assim como várias 

outras redes no país, ainda tem que lidar com desafios como a descontinuidade de grupos e 

políticas públicas, a baixa participação dos cooperados na organização e nos processos de 

tomada de decisão da Rede, bem como em suas atividades administrativas e produtivas, 

especialmente no caso dos jovens, que pouco se mobilizam no sentido de dar continuidade às 

atividades de seus ascendentes. Essa conjugação de fatores, como alerta Pereira (2016), pode 

fragilizar a rede e, por isso mesmo, exige atenção do poder público e dos atores sociais 

envolvidos.  

 

3.2. Consumo Responsável na Economia Solidária 

 

 Ao mesmo tempo em que os empreendimentos econômicos solidários enfrentam 

desafios na comercialização de seus produtos e serviços, na outra ponta, os consumidores 

encontram dificuldades no acesso a tais mercadorias e serviços. Isso devido a fatores como: 

os preços, que apresentam valores elevados quando comparados aos de itens produzidos em 

grande escala na economia capitalista; escassez de produtos e de espaços de comercialização; 

oferta não estável e pouco diversificada de produtos, o que dificulta a fidelização do cliente; e 

os sentidos associados ao consumo na atualidade, entendido como fonte de status e aceitação 

social. (GRANDO; PIT DAL MAGRO, 2011).  

 Considerado um aspecto definidor da identidade cultural dos sujeitos, o consumo é 

tido como uma forma de ver o mundo, resultante da conexão entre escolhas políticas, valores 

éticos e percepções sobre a natureza e as atitudes referentes ao próprio consumo. Trata-se, 

portanto, de uma atividade que não é neutra e, sendo assim, pode vincular-se ao exercício da 

cidadania e à participação política.  
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 A percepção de que é necessário mudar os padrões de consumo tem levado 

consumidores a dar mais atenção ao tema e a repensar suas práticas tradicionais, exercendo o 

“consumo verde”, “consumo ético”, “consumo responsável”, “consumo consciente” e 

“consumo sustentável” (BRASIL, 2005). Neste contexto, a articulação de Grupos de 

Consumo Responsável (GCR) – reconhecidos como empreendimentos de economia solidária 

– é uma resposta possível às desigualdades e às explorações observadas no mercado 

tradicional.  

 No consumo responsável, a escolha de produtos e serviços leva em consideração não 

só a qualidade e o preço, mas também o cuidado ambiental e os aspectos sociais envolvidos 

na produção, distribuição, consumo e descarte das mercadorias. Buscando superar os desafios 

de acessar produtos alinhados com tais valores, Grupos de Consumo Responsável têm se 

articulado para realizar a compra direta. Como exemplo disso, podem ser citados o Siscos em 

Alta Floresta (MT), a Rede Ecológica no Rio de Janeiro (RJ), a RedeMoinho em Salvador 

(BA), o Movimento de Integração Campo-Cidade (MICC) em São Paulo (SP) e a Rede 

Guandu em Piracicaba (SP) (RETIÈRE; IZIDORO, 2016).  

 Levantamento realizado pelos cinco grupos, que integram a Rede Brasileira de 

Grupos de Consumo Responsável, contraria a noção comumente difundida de que os 

alimentos orgânicos são, necessariamente, mais caros que os produtos com veneno 

(RETIÈRE; IZIDORO, 2016). No estudo, foram comparados 22 itens de hortifrutigranjeiros 

em quatro tipos de canais de comercialização: supermercado (produtos orgânicos e 

convencionais), feira orgânica (produtos orgânicos), feira convencional (produtos 

convencionais) e Grupos de Consumo Responsável (produtos sem veneno). 

 Entre as conclusões do estudo está a de que, no caso dos orgânicos, os preços 

praticados nos grupos são inferiores aos dos supermercados, com produtos equivalentes 

variando de 16% (caso do ovo) a 280% (caso da abobrinha italiana), por exemplo. Desta 

forma, as iniciativas de venda direta e de Grupos de Consumo Responsável são colocadas 

como um meio para tornar os orgânicos mais acessíveis. Como frisam Retière e Izidoro 

(2016), nesses grupos, que são informais e apenas facilitam a venda direta, as transações não 

estão submetidas aos impostos, o que também contribui para a prática de preços inferiores.  

 As autoras ainda destacam que os benefícios trazidos pelos Grupos de Consumo 

Responsável vão além dos preços acessíveis. Eles viabilizam a solidariedade horizontal, a 

construção de relações de confiança entre produtores e consumidores, favorecendo as 
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transações mais transparentes e o fomento à transição da agricultura convencional para a 

orgânica. Além disso, os grupos buscam associar as trocas comerciais a ações de educação 

alimentar, de combate ao desperdício e de reflexão sobre consumo e consumismo. Percebe-

se, assim, que “a solidariedade na economia só pode se realizar se ela for organizada 

igualitariamente pelos que se associam para produzir, comerciar, consumir ou poupar” 

(SINGER, 2002, p.9). 

 

4. Considerações finais 

 

 Fatores como falta de capital de giro, logística e quantidade de clientes, por exemplo, 

fazem da comercialização o principal desafio percebido pelos empreendimentos econômicos 

solidários no país. Contudo, como mostram as experiências de comercialização solidária em 

rede apresentadas neste trabalho, esses desafios têm sido superados com a combinação de 

várias estratégias de comercialização, o que aumenta as possibilidades de geração de renda; e 

com a criação de nichos de mercado fundamentados no valor territorial e cultural dos 

produtos, frequentemente associados à preservação ambiental e à produção sustentável. 

  As iniciativas de comercialização solidária em rede não só contribuem para o 

aumento da renda, mas também da autoestima dos trabalhadores envolvidos e de sua 

articulação política. Entretanto, eles ainda enfrentam limitações como a descontinuidade de 

grupos e políticas públicas, a baixa adesão dos cooperados nos processos de tomada de 

decisão e nas atividades administrativas e produtivas, principalmente no caso dos jovens, que 

nem sempre ambicionam dar continuidade às atividades dos pais.  

 Já os consumidores encontram dificuldades no acesso a mercadorias e serviços de 

empreendimentos econômicos solidários, devido a fatores como preços, escassez de produtos 

e de espaços de comercialização, e oferta não estável e pouco diversificada. Porém, 

levantamento realizado junto a redes de consumo responsável apresentado neste trabalho 

evidencia que é possível superar esses desafios e praticar preços inferiores. A articulação 

dessas redes contribui para a construção de relações de confiança entre consumidores e 

produtores, com venda direta e transações mais transparentes. Além disso, permite a 

vinculação de trocas comerciais a ações de educação alimentar, combate ao desperdício e 

debate sobre consumo e consumismo. 

 As experiências autogestionárias aqui reunidas e discutidas, fundamentadas na 

colaboração, na concepção de mercado justo e de consumo responsável, são exemplos de que, 
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apesar das tensões e desafios próprios da organização e atuação na contraposição ao sistema 

capitalista hegemônico, é possível mobilizar energias sociais e articulações – entre produtores 

e consumidores – que, de fato, promovam o fortalecimento mútuo, com transformações que 

se desdobrem em empoderamento comunitário, na articulação política e na valorização das 

relações sociais e ambientais justas e solidárias.  

 A partir da indicação de desafios que se apresentam às redes de comercialização e de 

consumo na economia solidária e do apontamento de como diferentes iniciativas pelo Brasil 

têm encontrado alternativas para superá-los e o que ainda identificam como limitações, 

espera-se contribuir para reflexões sobre a importância e o potencial associado às redes e a 

necessidade de apoiá-las por meio de políticas públicas. Além disso, espera-se que os 

exemplos compartilhados inspirem o surgimento e a consolidação de outras redes 

semelhantes no país, rumo à constituição de um tecido social solidário, sustentável e 

localmente fortalecido.  
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Resumo 

Tendo em vista que as feiras se configuram como espaços de prática de Economia Solidária, 

este relato pretende apresentar a práxis da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

da UNIVALI – ITCP/UNIVALI na construção coletiva da Feira Universidade Ecosolidária. 

Procura apresentar a iniciativa do movimento local em parceria com a Universidade para criar 

um espaço de comercialização solidária possibilitando que os Empreendimentos Econômicos 

Solidários – EES pudessem expor seus produtos e serviços. Esta experiência tem alçado muitos 

avanços no fortalecimento dos EES e da Economia Solidária na região do Litoral Norte de Santa 

Catarina.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

É por meio da comercialização que temos acesso aos produtos e serviços da Economia 

Solidária, é a oportunidade de consumidoras e consumidores, seja de alimentos ou de artefatos, 

conhecerem por muitas vezes quem produziu aquilo que estão adquirindo. A forma de 

comercialização mais comum na Economia Solidária são as feiras, onde a acontece a prática 

autogestionária à comercialização e consumo dos produtos e serviços. Além de serem espaços 

de exposição e comercialização de produtos são também espaços de formação e de informação 

aos participantes dos Empreendimentos Econômicos Solidários - EES, de estímulo e de 

divulgação do consumo responsável, realização de atividades artísticas e culturais, de trocas 

solidárias bem como de fomento e divulgação da organização de cadeias produtivas e redes de 

Economia Solidária. Este trabalho sistematiza a experiência que vem sendo desenvolvida pela 

equipe da ITCP UNIVALI em parceria do Fórum Regional de Economia Solidária (Fórum 

Litorâneo) na articulação de EES e no fortalecimento da Feira Universidade Ecosolidária e sua 

relação com a Rede de cooperação denominada de Rede de Comercialização Litoral Norte de 

Santa Catarina. 
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1 CAMINHOS DA FEIRA UNIVERSIDADE ECOSOLIDÁRIA 

 

São consideradas Feiras Permanentes de Economia Solidária as lojas (mercearia, 

mercado, bodega, quitanda, boteco, quiosque, centrais de comercialização, empório, armazém, 

venda); Centros Públicos de Economia Solidária e Comercialização Solidária Eletrônica (e-

commerce) (IMS, 2011). Estas têm a capacidade de envolver e articular os diferentes estágios 

da atividade econômica dos empreendimentos solidários; desde o planejamento, à produção até 

o consumidor final. Nesse sentido, as feiras livres de Economia Solidária vêm ocupando um 

espaço que permite engendrar diferentes relacionamentos entre produtores e consumidores, 

com diferentes convenções e construções sobre qualidade dos produtos comercializados 

(Ferrari, 2014). De acordo com AMORIM (2011, p. 17), as feiras solidárias são “espaços de 

integração e articulação de EES, instituições governamentais e entidades de assessoria, apoio e 

fomento à Economia Solidária”. Para a autora, nos espaços de feira os parceiros unem forças 

na construção coletiva de fortalecimento de laços de solidariedade e compromisso com a 

preservação e valorização das tradições culturais locais, que podem se manifestar de diferentes 

formas, como por exemplo, nas apresentações culturais que recheiam estes espaços. Logo, as 

feiras da Economia Solidária têm um olhar mais abrangente e não visam apenas à 

comercialização pura e simples, já que o espaço da feira se transforma em um ambiente de 

estímulo ao consumo ético, justo e solidário possibilitando um fortalecimento das relações 

humanas para que trabalhem em equipe. Desta forma as Feiras de Economia Solidária se 

constituem não apenas como um espaço de e comercialização direta dos produtos dos 

empreendimentos econômicos solidários, mas um espaço de trocas solidárias, de rodada de 

negócios, de apresentações culturais e artísticas, de informação e formação política em 

Economia Solidária, articulação de redes e cadeias produtivas. Sendo assim, têm outra proposta 

que não apenas a comercialização, mas sim a fidelização e conscientização do consumidor ao 

movimento da Economia Solidária, o qual se respalda em sustentabilidade, solidariedade, 

autogestão e cooperativismo entre todos, além de proporcionar esta aproximação com a 

comunidade. São a forma de contato dos empreendedores com seus consumidores, uma vez que 

exclui a figura do intermediário e é no momento da feira que os laços entre eles se solidificam, 

gerando a fidelização daquele cliente que por vezes se torna um consumidor assíduo da feira, 

além de abrir caminho para o crescimento local. Com a implantação da ITCP/UNIVALI em 

2007, viu-se a necessidade de proporcionar a integração da comunidade acadêmica às diferentes 

atividades de Economia Solidária foi neste sentido que foi organizada a Feira Universidade 
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Ecosolidária, realizada desde 2009 na Universidade do Vale do Itajaí, município de Itajaí/SC, 

sendo uma das primeiras feiras exclusivamente da Economia Solidária organizadas na região. 

A Feira surgiu a partir da articulação entre representantes do movimento da Economia Solidária 

com a UNIVALI. Em março de 2009 foi instituída a Política Municipal de Fomento à Economia 

Solidária no município Itajaí o que de certa forma motivou para a realização das feiras na 

universidade, visto o momento de entusiasmo vivido pelo movimento local da Economia 

Solidária. 

Naquela época haviam seis grupos neste processo, sendo assessoradas pela Incubadora. 

Apesar da exitosa articulação, a feira foi suspensa em 2010 e sendo reaberta novamente no ano 

seguinte por questões internas na UNIVALI, motivadas pela insatisfação dos cessionários dos 

pontos comerciais existentes na Universidade. No começo de 2011, a ITCP/UNIVALI 

encaminhou para a Reitoria novo projeto para retomada das feiras de Economia Solidária dentro 

da universidade. Esse projeto, com apoio da Gerência de Extensão, ganhou corpo e foi 

aprovado, num acordo de que não se venderia produtos na Feira que estavam sendo 

comercializado pelos demais pontos comerciais existentes dentro da Universidade. Com este 

acordo, conseguiu-se realizar naquele ano quatro edições da Feira Universidade Ecosolidária, 

contando com a participação de oito empreendimentos, dos quais dois permanecem até os dias 

atuais comercializando na Feira. Nos anos seguintes, de 2012 a 2014 continuaram acontecendo 

novas edições da Feira. Neste período a ITCP reestruturou seu trabalho, aumentando sua 

atuação na articulação de políticas públicas, fomentando a Rede de Comercialização Solidária 

do Litoral Norte de Santa Catarina e incidindo em novos espaços políticos, como o CEAES – 

Conselho Estadual de Artesanato e Economia Solidária. Com financiamento por meio de 

projetos (Chamada 89/2013 SENAES/MTE/MTCI/CNPq e outro como contratada pelo poder 

público municipal para executar Ações Integradas Municipais de Economia Solidária em Itajaí) 

conseguiu articular pelo menos vinte e cinco novos grupos de Economia Solidária, dos quais 

apenas dez continuaram atuantes até o final do projeto, em dezembro de 2016. Apesar da 

dissolução dos grupos ainda durante a execução dos projetos, muitos destes EES articulados 

tiveram a oportunidade de comercializar na Feira realizada na Universidade. 

Com a articulação da Feira Universidade Ecosolidária na Rede de Comercialização a 

Feira tem se engrandecido, com maior participação de EES e no valor comercializado. No 

decorrer de 2014 foram realizadas seis feiras temáticas de acordo com datas comemorativas, 

ficando organizadas como: Feira Universidade Ecosolidária de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos 

Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e de Natal. Teve-se em cada edição a participação 
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em média de 18 grupos expondo. Em 2015 por reivindicação dos empreendedores e maior 

participação destes na organização da Feira Universidade Ecosolidária, esta passou a ser 

realizada mensalmente em frente à Biblioteca Central da UNIVALI campus Itajaí, integrando 

inclusive o calendário oficial da Universidade. Este fato foi intensamente comemorado pelos 

EES, pela equipe da ITCP e da Gerência da Extensão, visto que é uma valorização do trabalho 

realizado, bem como uma abertura para a proposta da Economia Solidária pela atual Reitoria 

que reconhece a perspectiva social deste trabalho, que se coaduna com a função de uma 

universidade comunitária. Em 2016 e 2017 as feiras também foram realizadas mensalmente, de 

fevereiro à dezembro tendo dois dias de feiras nas datas festivas. 

Isto só foi possível com o engajamento cada vez maior das/os empreendedoras/es na 

organização das Feiras bem como a sua inserção nas atividades de incubação propostas pela 

ITCP da UNIVALI para a Rede de Comercialização. A participação destas/es colaborou e muito 

para a criação de pontos de comercialização além da inserção dos EES participantes da Feira 

em outros já existentes, principalmente na região da Foz do Rio Itajaí. 

As atividades realizadas pela Incubadora de assessoria, formação, acompanhamento dos 

EES propiciou tanto à equipe da ITCP quanto aos EES novos conhecimentos e fornecendo 

multivisões para enfrentar novos desafios e além de incentivar maior crescimento dos 

empreendimentos e ganhar mais visibilidade do movimento de Economia Solidária na região 

do Litoral Norte de Santa Catarina. Sem sombra de dúvidas, a conquista de um ponto fixo para 

a realização das feiras, dentro da Universidade foi um fator definitivo para a consolidação da 

Rede de Comercialização Solidária. 

 

2 A ORGANIZAÇÃO COLETIVA DA FEIRA UNIVERSIDADE ECOSOLIDÁRIA 

 

O espaço oportunizado dentro do ambiente acadêmico denota o caráter institucional da 

Universidade de ser cada vez mais comunitária, possibilitando a oportunidade de socialização 

e integração da população para relacionar-se diretamente e/ou indiretamente com o âmbito 

acadêmico e também com a Economia Solidária. Desde sua criação a ITCP/UNIVALI sempre 

apoiou a comercialização de produtos, pautado nos princípios da Economia Solidária, assim 

como no desenvolvimento da autogestão dos empreendimentos. Além de ter colaborado na 

organização inicial da Feira Agroecológica, que ocorre semanalmente no centro de Itajaí desde 

2008. A ITCP/UNIVALI tem organizado a Feira Universidade Ecosolidária, em parceria com 
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o Fórum Litorâneo1 sendo um importante espaço de articulação e formação da Rede de 

Comercialização Solidária Litoral Norte. A partir da consolidação da conhecida “Feira da 

Univali” teve-se a ampliação do calendário de feiras tanto dentro universidade como na região. 

Em âmbito regional, as feiras tiveram um grande aumento. Os EES passaram a comercializar 

em novos locais, em outros municípios e tendo a oportunidade de intercâmbio com outros 

fóruns de Economia Solidária. Como por exemplo, com a Feira da Economia Solidária realizada 

na FURB, integrante da Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí – a RESVI que atua 

como fórum regional de Economia Solidária com sede em Blumenau. O Fórum Litorâneo, a 

RESVI e o Fórum Regional de Economia Solidária de Florianópolis têm estabelecido uma 

parceria para a comercialização, disponibilizando vagas para os fóruns parceiros. Esta 

possibilidade de intercâmbio entre os grupos de diferentes fóruns tem colaborado para o 

incremento dos calendários de feiras. Essa troca tem o objetivo de fortalecer o movimento da 

Economia Solidária não só na região como no Estado, a fim de possibilitar uma rede de 

comercialização ampla, que proporcione a troca de experiências, viabilidade econômica, 

desenvolvimento da autogestão e solidariedade, que são os pilares da Economia Solidária.  

As feiras de Economia Solidária realizadas na Universidade vêm proporcionando a 

integração entre comunidade, empreendimentos e o público acadêmico, além de permitir que 

os Empreendimentos de Economia Solidária da região divulguem seu trabalho e aumentem sua 

renda com a comercialização dos seus produtos. As feiras na universidade têm uma dinâmica 

específica. Cada edição é coordenada por uma dupla de EES representantes da Comissão de 

Coordenação do Fórum Litorâneo - CCFL, proporcionando assim um exercício de partilha e 

corresponsabilidade com a organização da feira, já que foram listadas algumas atividades de 

organização deste espaço, todas elas deliberadas em reuniões do Fórum Litorâneo ou em 

reuniões da referida Comissão. Durante a feira cabe à CCFL gerenciar conflitos que possam 

ocorrer e desempenhar funções administrativas como orientar a assinatura das listas de 

presença, a distribuição e recolhimento das fichas de avaliação e recolher a contribuição do 

“caixinha”, valor de 5% cobrado sobre as vendas. Atualmente os valores arrecadados ficam na 

conta poupança de um tesoureiro, escolhido coletivamente, e a prestação de contas é feita 

periodicamente durante as Oficinas de Organização de Feiras na Economia Solidária realizadas 

semestralmente. Na Feira Universidade Ecosolidária pode-se encontrar artesanatos e produtos 

orgânicos frescos a preços mais acessíveis, estimulando assim o consumo ético, justo e 

                                                           
1 Fórum Regional de Economia Solidária do Litoral Norte de Santa Catarina, o qual inclui os municípios de 

Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Porto Belo, Itapema, Navegantes, Bombinhas, Penha, Balneário Piçarras, 

Barra Velha, Ilhota, Luis Alves, e Brusque) 
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solidário, além de incentivar alimentação saudável, ou seja, livre de agentes químicos e 

agrotóxicos. Também busca levar o público a refletir sobre questões relacionadas à 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente, possuindo um local para coleta de pilhas 

baterias, livros, esponjas, lâmpadas e óleo de cozinha cujo recolhimento e destino adequado 

fica por conta da UNIVALI. A mesma também possui o espaço de trocas solidárias, além de 

apresentações culturais, que são realizadas em parceria com o setor de cultura da universidade, 

que organiza os acadêmicas e acadêmicos para apresentarem-se na Feira. O espaço cultural está 

aberto para outros grupos que queiram se apresentar, podendo assim divulgar seu trabalho, e 

fortalecer o movimento cultural da região. É um momento muito esperado pelos 

empreendimentos e público acadêmico que têm interagido bastante, sugerindo pessoas e grupos 

para animar as feiras. Proporcionar aos empreendimentos um espaço dentro da universidade 

para comercialização de seus produtos é extremamente importantes, mas por si só não é 

suficiente para garantir as vendas. É importante que os empreendimentos estejam atentos às 

preferências e às necessidades dos consumidores, de verificar se o produto disponível atende 

estas demandas, se o preço é justo, e outras variáveis para a concretização da comercialização. 

A ITCP/UNIVALI no processo de incubação da Rede de Comercialização Solidária além das 

feiras, organizou várias formações para apoiar os empreendimentos, tanto na confecção dos 

produtos, precificação, inovação, criatividade de produtos como na organização das tendas e 

exposição dos produtos. Além disso foram oferecidas oficinas sobre atendimento ao cliente e 

também de vendas na perspectiva da economia solidária.  

 

3 A PARTICIPAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

 

A partir de 2014 a Feira Universidade Ecosolidária passou a abrigar um número maior 

de EES, por reivindicação das/os empreendedoras/es e também porque estas/estes estão 

participando ativamente da organização. Com isto as/os empreendedoras/es viram a 

necessidade de algumas adequações na feira. Neste sentido antes de iniciar o calendário de 

Feiras daquele ano foi realizada formação preparatória para aquelas/aqueles interessadas/os em 

comercializar no primeiro semestre, a qual foi denominada I Oficina de Organização de Feiras 

na Economia Solidária. A principal definição foi a necessidade de ter mais de um dia de feira, 

sendo definido também o melhor horário de funcionamento para a Feira (das 9h às 21h). Antes 

da Feiras do segundo semestre foi realizada a II Oficina de Organização de Feiras na Economia 

Solidária, na qual foram apresentados os resultados das Feiras durante o ano de 2014, além de 

350



todas as atividades realizadas no âmbito da Rede de Comercialização Solidária do Litoral Norte 

de Santa Catarina. Nesta Oficina as/os empreendedoras/es ratificaram a importância da 

autogestão das/dos empreendedoras/es e das/os coordenadoras/es em se responsabilizar sobre a 

transmissão em linguagem correta dos princípios de economia solidária para todo o seu grupo. 

Surgiram novas demandas a serem tratadas: realizar oficina de gestão de conflitos e outra de 

desenvolvimento de líderes, providenciar diferentes opções de pagamento para as vendas 

realizadas na Feira, elaborar planejamento estratégico da Rede de Comercialização Solidária.  

Em fevereiro de 2015 foi realizada a III Oficina de Organização de Feiras na Economia 

Solidária, na qual foram apresentadas questões relacionadas principalmente em relação ao 

layout das bancas de cada EES, além disto também foi atualizado o check-list para melhor 

organização da Feira. Nesta Oficina as/os representantes dos EES também propuseram alguns 

temas de oficinas que gostariam de participar naquele ano: finanças solidárias, gestão de 

conflitos (parte II), artesanato e reaproveitamento de materiais, design de produtos, vitrinismo. 

Estes temas foram trabalhados em oficinas realizadas pela equipe da ITCP UNIVALI com a 

participação de formadoras/es convidadas/os. Neste ano os EES puderam comercializar durante 

a Semana Cultural, realizada anualmente para comemorar o aniversário de fundação da 

UNIVALI, estando atualmente (2017) na 23ª Edição. 

No mês de julho do mesmo ano foi realizada a IV Oficina, na ocasião as/os 

empreendedoras/es foram provocadas/os para discutirem em grupos as seguintes questões, 

conforme apresentado no quadro abaixo: 

Para quem é a Feira 
Universidade 
Ecosolidária? 

Qual o Papel do 
Fórum Litorâneo na 

Feira? 

Qual o papel de cada 
empreendedor/a na 

Feira? 

Quem faz a 
Feira? 

Professores, 
alunas/os e 

funcionárias/os (8) 

Informar e organizar 
os trabalhos (21) 

Vender produtos a 
preço justo (10) 

EES (13) 

Comunidade e 
empreendimentos 

da Economia 
Solidária (8) 

Reunir forças, 
articulação (6) 

Comprometimento, 
respeito e 

solidariedade (5) 

Todos 
(comunidade, 

EES, 
universidade, 

ITCP, 
consumidor/a) 

(20) 

Troca de 
experiências - 

aprender com outros 
ES (2) 

Cuidar, organizar as 
pessoas com seu 

espaço (3) 

Produtos de 
qualidade, fazer 
novas amizades, 

prática da Economia 
Solidária (3) 

São os ES com 
ajuda da ITCP e 
Fórum Litorâneo 

(9) 

Para os grupos 
divulgarem e 

Novas ideias, novos 
caminhos, ajuda 

Divulgar e ensinar, 
mostrar, vender 
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A intenção desta atividade foi fazer com que as/os empreendedora/es pudessem perceber 

que a Feira é um espaço, construído por elas/eles para elas/eles. A partir das discussões que 

foram acontecendo no sentido de melhor organizar a Feira Universidade Ecosolidária, no 

segundo semestre foi apresentada aos EES a proposta final do Regulamento Interno. 

Primeiramente foi discutido entre a Comissão de Comercialização do Fórum Litorâneo, que foi 

incumbida de ser também a Comissão responsável pela elaboração da primeira proposta do 

Regulamento. Com isto se teve participação efetiva dos EES, que opinaram, discutiram as 

questões necessárias à melhor organização da Feira.  

Em fevereiro de 2016, com a realização da V Oficina foi decidido pelas/os participantes 

da Feira quem poderia comercializar: aquelas/es integrantes de EES que participam do Fórum 

Litorâneo, que participam das Oficinas de Organização realizadas semestralmente, e que 

tenham participado no semestre anterior de pelo menos três atividades de Economia Solidária 

realizadas pela ITCP da UNIVALI ou por entidades de apoio e fomento parceiras. Nesta Oficina 

as/os empreendedoras/es também decidiram que as/os expositoras/es deveriam utilizar 

camisetas da Economia Solidária e um banner identificando o EES. Na ocasião foram 

apresentados os resultados alcançados a partir das sugestões dadas pelas/os participantes das 

durante as Feiras realizadas em 2015: acesso gratuito ao wifi da Universidade para que 

pudessem utilizar as máquinas de cartão de crédito/débito, aumento do número de carteiras 

cedidos pela UNIVALI para montagem das bancas e maior divulgação das Feiras (jornais 

locais, Facebook, e-mails institucionais da Universidade enviados para acadêmicas/os, 

professoras/es e funcionárias/os. Nesta Oficina também foi realizado um mapeamento de feiras 

existentes na região, tanto de Economia Solidária como de artesanato, cultura e feiras livres.  

venderem e para 
possíveis 

consumidoras/es (5) 

a/ao 
empreendedor/a (4) 

produtos, e sobre 
Ecosol (8) 

Para as/os 
empreendedoras/es 

(5) 

Mediar conflitos, 
buscar soluções (4) 

Vender seu produto e 
contribuir com o 
fundo do Fórum 

Litorâneo (3) 

 

Todos da Economia 
Solidária (11) 

Conhecer a arte (1) 
Novos caminhos, 
novas propostas, 
gerar renda (4) 

 

  
Respeitar o 

regulamento (6) 
 

  
Organizar e colaborar 

(8) 
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Aproveitou-se para apresentar o balanço de participação dos EES nas Feiras de 2014 e 

2015: 

 
Participação de EES e Empreendedoras/es nas Feiras Universidade Ecosolidária nos anos de 2014 e 2015. 

 

No segundo semestre de 2016, na VI Oficina, novamente a questão do Regulamento foi 

discutida visto que algumas adequações se mostraram necessárias, principalmente em relação 

ao layout da Feira e a divisão dos espaços por municípios. Avaliou-se que a principal função 

do Regulamento é de organização da Feira e da convivência em grupo. Para que haja igualdade 

e justiça entre todas/os respeitando as exceções. Foi mais um momento de reflexão, aprendizado 

e exercício dos princípios da Economia Solidária. 

Na VII Oficina, realizada em março de 2017, foram abordadas questões no sentido 

das/os empreendedoras/es compreenderem que a organização do espaço aonde acontece a Feira 

faz parte de um processo de aprendizagem do trabalho coletivo, que deve ser vivenciada de 

forma participativa, coletiva e autogestionária. E que o exercício do trabalho coletivo nessa 

construção é constante, onde os EES têm que enfrentar os desafios, as divergências de opiniões 

e o respeito às decisões coletivas.  

Na ocasião foi apresentada a participação dos EES nas Feiras realizadas durante o ano 

de 2016: 

 
Participação de EES e Empreendedoras/es nas Feiras Universidade Ecosolidária no ano de 2016. Em maio, por  

solicitação dos EES, a Feira foi realizada em dois dias. 
 

3.1 O REGULAMENTO INTERNO DA FEIRA UNIVERSIDADE ECOSOLIDÁRIA 
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A construção coletiva do Regulamento Interno foi um processo de muito 

amadurecimento e de conhecimento daquelas/les que participaram. Foi discutido inúmeras 

vezes durante os Grupos de Trabalho e Estudos da Rede de Comercialização Solidária, dos 

quais participaram representantes dos EES e da ITCP UNIVALI, bem como da Comissão de 

Comercialização do Fórum Litorâneo e que mais tarde vieram a se tonar integrantes da 

Comissão da Feira, responsáveis por fazer cumprir o Regulamento. 

 Neste sentido, foi elaborado um documento que pudesse definir os ordenamentos 

básicos da Feira. Constituindo-se de um conjunto de regras que dão as diretrizes e regulam a 

estrutura e o funcionamento, além de estabelecer, também, direitos e deveres de todas/os que 

convivem no ambiente da Feira, assim como os requisitos de participação da mesma. A 

finalidade maior do regulamento é expressar e fortalecer a autogestão da Feira nas perspectivas 

de organização e fomento da Economia Solidária, além de, com isto, se alimentar uma cultura 

de respeito aos acordos e combinações coletivas. O artigo 1º apregoa o que é a Feira: 

“Art. 1º - A Feira Universidade Ecosolidária é uma iniciativa sem fins lucrativos, 

criada para viabilizar a exposição e comercialização de produtos da Economia Solidária, 

que colaborem para a valorização dos Empreendimentos Econômicos Solidários- EES, como 

também é um espaço de formação e de discussão de políticas públicas voltadas ao 

desenvolvimento do Fórum Litorâneo.” 

 

Em seu artigo 3º são afirmados os objetivos: 

 

“I- Contribuir com o desenvolvimento dos Empreendimentos Econômico Solidários; 

II-  Expor e comercializar produtos derivados de conceitos presentes na Economia 

Solidária; 

III- Resgatar, preservar e promover a divulgação da Economia Solidária; 

IV- Promover a educação ambiental e incentivar a preservação do meio ambiente; 

V- Incentivar a autogestão; 

VI- Mobilizar os empreendimentos para a Feira de Trocas; 

VII- Integrar a comunidade aocadêmica com os Empreendimentos Econômicos Solidários. 

VIII- Dispor de produtos e serviços que promovam o bem estar e a saúde integral de 

suas/seus consumidoras/es.” 

 

Um dos pontos que fundamentaram a elaboração do Regulamento foi a necessidade de 

regulamentar a participação dos EES. Neste sentido, o grupo elencou como requisitos à 

participação: 

 
“ Art. 5º - São requisitos para participar da Feira Universidade EcoSolidária: 

I- Pertencer a um empreendimento de Economia Solidária atuante do Fórum Litorâneo; 

II- Pelo menos um/uma integrante do EES ter participado da Oficina de Organização de 

Feiras na Economia Solidária a cada semestre (Pré-feira) do Fórum Litorâneo para que 

possa garantir a participação do empreendimento na Feira Universidade EcoSolidária; 

III-  Além da Oficina Pré-Feira, ter participado de no mínimo três formações, por semestre, 

em Economia Solidária oferecidas pela UNIVALI ou por seus parceiros: Centro 

Universitário de Brusque/UNIFEBE, FURB, LabEcosol UDESC, Cáritas e/ou CEPESI e 

reuniões dos fóruns municipais; 

§ 1º - Entende-se por formações atividades como oficinas, palestras, workshops, grupo de 

trabalho de estudo (GTE), reuniões de fóruns municipais ou regionais, cursos. 
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IV- O representante do empreendimento, que participou da Oficina de Organização de 

Feiras na Economia Solidária a cada semestre (Pré-feira) é responsável por repassar as 

informações obtidas ao seu empreendimento, o qual deve decidir quais produtos, serviços e 

empreendedoras/es que irão participar das próximas feiras.  

§ 1º Os EES associados ao CEPESI que não puderem participar da Oficina de Organização 

de Feiras na Economia Solidária a cada semestre (Pré-feira) terão a possibilidade de expor 

seus produtos ou serviços por meio do espaço que é cedido ao CEPESI. 

§ 2° Serão cedidos 6 (seis) espaços para Fóruns convidados, sendo 3 (três) ao Fórum 

Regional de Blumenau e 3 (três) ao Fórum Regional Florianópolis. 

§ 3° Serão cedidos 3 (três) espaços para visitantes para cada edição da Feira, que deverão 

fazer sua inscrição previamente; 

Parágrafo único: Cada visitante poderá participar de uma feira, caso tenha interesse em 

expor em outras edições, deverá atender aos requisitos de participação contidos neste 

Regulamento. 

 § 4º Será disponibilizado um espaço somente para divulgação.   

§ 5º As inscrições para cada edição da Feira acontecerão via whatsapp, telefone ou email, 

entre os dias 25 a 30 de cada mês. 

 

O regulamento foi aprovado pela primeira vez no segundo semestre de 2015 e teve 

algumas alterações desde então. Na ocasião da VIII Oficina de Organização e Feiras na 

Economia Solidária, realizada no início de agosto de 2017, as alterações foram aprovadas em 

Plenária. Lembrando que as alterações foram propostas pelos EES durante as Feiras realizada 

por meio do formulário de avaliação distribuído em cada edição da Feira. 

 

3.2 DO CAIXINHA AO FUNDO SOLIDÁRIO DO FÓRUM LITORÂNEO 

 

Em 2014, como forma de subsidiar a participação das/os empreendedoras/es na Feira 

Latino Americana de Economia Solidária – FEICOOP, realizada em Santa Maria/RS, este 

decidiram criar um “caixinha” destinando 5% de suas vendas para este fim. Com o início da 

prática da arrecadação do “caixinha” entre as/os empreendedoras/es, os valores comercializados 

durante as Feiras passaram a ser sistematizado pela equipe da ITCP. Com isto, os valores de 

comercialização passaram a ser apresentados semestralmente durante as Oficinas de 

Organização de Feiras na Economia Solidária. Esta sistematização tem colaborado muito, 

segundos as/os próprias/os empreendedoras/es, para motivá-los a cada vez mais participar das 

feiras e contribuir com o “caixinha”. Os valores arrecadados conforme descritos no quadro 

abaixo: 
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Em 2017, no primeiro semestre também as feiras tiveram bons resultados de 

comercialização: 

 

No I Encontro do Fórum Litorâneo de Economia Solidária de 2017 foi discutido sobre 

a importância de se fazer um fundo solidário, devido até mesmo, ao momento político que se 

encontra o país, aonde a Economia Solidária vem perdendo visibilidade junto aos entes 

governamentais. Com isso os fóruns e EES precisam ter uma organização própria para se 

manterem, e com a construção do fundo solidário é o primeiro passo para que o Fórum 

Litorâneo comece a se organizar financeiramente. Neste dia se teve a decisão política criação 

do Fundo Solidário do Fórum Litorâneo, e para isto foi composta uma comissão com um 

representante de cada município do Fórum. As/os empreendedoras/es se mostraram 

Vendas Contribuição Fórum Litorâneo Vendas Contribuição Fórum Litorâneo Vendas Contribuição Fórum Litorâneo

Março XXX XXX R$ 3.483,75 R$ 172,65 R$ 5.138,90 R$ 258,20

Abril R$ 3.392,00 R$ 169,90 R$ 2.744,00 R$ 139,60 R$ 4.105,40 R$ 205,60

Maio (dia 01) R$ 5.728,00 R$ 286,40 R$ 3.269,80 R$ 164,50 R$ 3.211,35 R$ 161,25

Maio (dia 02) ------- ------------ --------- -------------- R$ 3.366,70 R$ 168,90

Junho R$ 3.797,75 R$ 189,00 R$ 2.759,55 R$ 140,47 R$ 4.111,40 R$ 205,25

Julho XXX XXX R$ 1.663,85 R$ 85,12 R$ 2.028,80 R$ 102,20

Agosto R$ 3.204,30 R$ 160,00 R$ 3.494,50 R$ 174,70 R$ 2.959,85 R$ 154,90

Setembro XXX XXX R$ 4.021,00 R$ 201,05 R$ 2.179,60 R$ 108,45

Outubro R$ 3.453,00 R$ 172,65 R$ 3.368,00 R$ 160,85 R$ 1.733,10 R$ 85,90

Novembro XXX XXX R$ 2.070,30 R$ 104,35 R$ 3.169,05 R$ 171,30

Dezembro (dia 01) R$ 1.951,00 97,55 R$ 1.927,60 R$ 96,67 R$ 1.415,00 R$ 71,00

Dezembro (dia 02) -------- ---------------- ---------- -------------- R$ 1.766,25 R$ 91,25

Semana Cultural -------------- -------------- R$ 5.960,50 R$ 298,03 R$ 5.131,20 R$ 256,56

Simpósio -------------- -------------- ---------- -------------- R$ 9.396,90 R$ 489,95

Total R$ 21.526,05 R$ 1.075,50 R$ 34.762,85 R$ 1.737,99 R$ 49.713,50 R$ 2.530,71

Movimentação Financeira das Feiras Universidade Ecosolidária

2014 2015 2016
Mês
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entusiasmadas/os na construção e organização deste projeto que começou a se desenvolver no 

Fórum Litorâneo. 

No decorrer do processo de constituição do Fundo Solidários, foi realizada atividade 

com a Comissão, na qual foram apontadas as motivações para constituí-lo: motivar as/os 

feirantes contribuírem com os 5% dos valores vendidos feira; perceber a contribuição de cada 

um/a e a possibilidade de beneficiar-se com o Fundo; a interação entre integrantes de outros 

fundos solidários; ter autonomia para conseguir a autossustentabilidade; atual contexto político 

da Economia Solidária; fortalecimento da organização do fórum e dos laços de confiança entre 

as/os participantes e dinamizar a arrecadação do “caixinha” da Feira Universidade  

Ecosolidária.  

Numa outra atividade do Fórum Litorâneo, teve a participação da RESVI para 

apresentar a experiência do Fundo Rotativo Solidário Integridade, na qual as/os 

empreendedoras/es puderam aprender um pouco mais sobre o funcionamento de um Fundo 

Solidário. Sabe-se que não existe um manual de passos e regras obrigatórias pois cada grupo 

constrói suas regras para o seu Fundo de forma coletiva. Porém para um bom funcionamento 

de um fundo existem dois princípios fundamentais que são: a participação ativa dos 

beneficiários e a transparência na gestão. Mas sabe-se que toda decisão é tomada em reunião, 

com todos ou a maioria dos membros do Fundo e a forma de gestão também é muito importante. 

Pretende-se até o final do ano de 2017 finalizar o processo de constituição do Fundo Solidário 

do Fórum Litorâneo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por fim cabe dizer que as conquistas são grandes e os desafios apresentados são muitos, 

mas fazem parte de uma realidade dinâmica e em constante transformação, que está sempre se 

atualizando e demandando novas ações pois trata-se de uma economia alternativa, que percorre 

os caminhos dentro de uma proposta de comércio justo e solidário, bem diferente da tradicional, 

e que por isso exige tempo para novas aprendizagens, novas formas de pensar, de fazer e de 

comercializar. O processo formativo é centrado no trabalho, a construção do conhecimento é 

coletiva e há um esforço permanente de formação de uma cultura cívica compreendida por 

valores cooperativos/solidários, concepção de direitos, de responsabilidade, mediação de 

conflitos e construção de consensos. É nesta proposta que a Feira Universidade Ecosolidária 

está inserida, e os resultados obtidos nas experiências de comercialização tem contribuído para 
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motivar o desenvolvimento dos empreendimentos assim como para fomentar novos espaços de 

comercialização. A experiência da construção coletiva da Feira Universidade Ecosolidária tem 

fortalecido a Rede de Comercialização Solidária do Litoral Norte, com mapeamento de feiras 

na região, sendo um canal associativo, com relações de confiança, transparência e proximidade 

entre produtos e consumidoras/es. Na Feiras as/os consumidoras/es tem condições de saber 

sobre onde, como e em quais condições determinados produtos foram produzidos.   
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Eixo Temático 2: Consumo Responsável e Comércio Justo 

 

RESUMO 

A Produção Integrada (PI) foi inicialmente definida na Europa para ser utilizada 

em fruteiras de clima temperado, com objetivo de aperfeiçoar o Manejo 

Integrado de Pragas (MIP). A Organização Internacional para Luta Biológica e 

Integrada (OILB) definiu esse sistema como a produção econômica de frutas 

de alta qualidade para a obtenção da qual se prioriza o uso de métodos 

ecologicamente seguros e minimizam-se as aplicações de agroquímicos. Os 

produtores de maçã se viram obrigados a aderir a Produção Integrada de 

Frutas (PIF) devido às exigências de mercado. A Cooperativa Agrícola de São 

Joaquim (Sanjo) foi a primeira instituição no Brasil a incorporar 100% do 

sistema, junto a normatização do PIF, no ano de 2002, no âmbito da instrução 

normativa nº 20, estabelecida pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA).Neste sentido, torna-se interessante saber quais 

benefícios que o Produção Integrada de Maçãs trouxe para cooperativa e seus 

agricultores familiares.  

Palavras-chave: certificação; benefícios socioambientais; rastreabilidade. 

 

ABSTRACT 

Integrated Production (IP) was initially defined in Europe to be used in 

temperate fruit trees with the objective of optimizing Integrated Pest 

Management (IPM). The International Organization for Biological and Integrated 

Control (OILB) has defined this system as the economic production of high 

quality fruit to obtain which prioritizes the use of ecologically safe methods and 

minimizes the applications of agrochemicals. Apple growers have been forced 

to join Integrated Fruit Production (PIF) due to market requirements. Sanjo 

Agricultural Cooperative of São Joaquim was the first institution in Brazil to 
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incorporate 100% of the system, together with the standardization of the PIF in 

2002, within the framework of normative instruction nº 20, established by the 

Ministry of Agriculture, Livestock and Supply. In this sense, it is interesting to 

know what benefits the Integrated Apples Production has brought to the 

cooperative and its family farmers. 

Keywords: certification; socio-environmental benefits; traceability. 

 

INTRODUÇÃO 

As condições climáticas encontradas em Santa Catarina, principalmente 

no planalto catarinense, são favoráveis ao cultivo da maçã. O inverno rigoroso 

com baixas temperaturas contribui para o melhor rendimento da macieira1.  

O Município de São Joaquim apresenta um clima mais frio e maior 

diferença de temperatura entre o dia e a noite, que constituem características 

favoráveis ao cultivo da maçã, proporcionando maior concentração de 

açúcares e frutas de coloração mais intensa. Entretanto, esta região apresenta 

solos com maior declividade e pedregosos, o que dificulta a mecanização dos 

pomares2. 

A região de São Joaquim tem como principal características os pequenos 

e médios produtores, parte deles associados em cooperativas que organizam, 

classificam e vedem a produção. A Cooperativa Agrícola de São Joaquim 

(Sanjo) se destaca com uma maior importância entre as outras, ela foi fundada 

em 1993 por antigos cooperados da extinta Cooperativa Agrícola de Cotia, 

possui na atualidade 99 cooperados e 22 terceirizados que produzem em 

média 45 mil toneladas numa área plantada de cerca de 1.200 hectares, dos 

quais 66% com cultivares do grupo Fuji e 33% Galã. A Sanjo foi a primeira 

empresa a atingir a certificação de 100% da produção com as normas da 

Produção Integrada de Frutas PIF), o que ocorreu no ano de 20023. 

A Sanjo, uma das maiores produtoras de maçãs do Brasil, no intuito de 

diversificar sua área de atuação e sair da dependência de um único tipo de 

plantio, vem investindo, desde 2002 em pesquisas na área da fruticultura, no 

cultivo das uvas europeias e na produção de vinhos finos, assim como, investiu 

na produção de outras frutas, como o mirtilo e a goiaba serrana4. 

O desenvolvimento da fruticultura brasileira e, em particular, da 

catarinense se divide em três períodos distintos: 1) a formação da estrutura de 

produção (até o final dos anos 1980), caracterizado pelo aumento significativo 

da área plantada e da produção; 2) a intensificação e consolidação (década de 

1990), no qual os sucessivos aumentos de produção intensificaram e 

consolidaram a participação da maçã nacional no abastecimento do mercado 

interno abrindo caminhos para a exportação; e 3) a reestruturação da produção 

(no final da década de 1990) que consiste na implantação dos programas de 

                                                           
1
 Santa Catarina (1991). 

2
 BRDE (2000). 

3
 Emerique (2010). 

4
 Bastos e Bastos (2010). 
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produção integrada de maçãs buscando obter produtos mais limpos e sistemas 

de produção menos agressivos ao meio ambiente5. 

No Brasil a Produção Integrada se desenvolveu da seguinte maneira: A 

cadeia produtiva da maçã costuma passar por muitas exigências dos mercados 

internacionais, principalmente pela União Europeia, conhecida por sua 

burocratização e quantidade de normas e por ser responsável por 70% da 

importação de maçãs, das quais são importadas apenas mediante a 

confirmação de serem obtidas através de Produção Integrada. Visando atender 

o mercado exigente, já em 1996, a Embrapa Uva e Vinho começou a realizar 

pesquisas sobre o sistema de PI para Maçã e Uva, em uma união entre a 

Embrapa e produtores da cadeia produtiva da maçã, que procuraram então o 

Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o qual veio a 

publicar então, o Marco Legal da Produção Integrada de Frutas sob a Instrução 

Normativa nº 20, de 27/09/2001. A Embrapa define, que no contexto dos 

sistemas de produção alternativos, a Produção Integrada surge não como uma 

revolução técnica ou como alternativa altruísta e romântica, mas sim como uma 

reflexão moderna sobre a melhor forma de administrar os agroecossitemas, 

combinando métodos tradicionais, que se adaptam e ajustam conforme os 

cultivos, o clima e o solo, com toda uma gama de novas tecnologias, produtos 

e serviços6. 

A hipótese defendida nesta pesquisa é que a utilização da PIF na cultura 

da maçã pelos agricultores familiares cooperados da Sanjo Cooperativa 

Agrícola de São Joaquim, em Santa Catarina, trouxe benefícios sócias, 

econômicos e, sobretudo ao meio ambiente, evidenciado através da diminuição 

do uso de insumos poluentes na produção e na oferta de produtos mais 

saudáveis, com menos resíduos químicos e maior rastreabilidade, oferecendo 

assim segurança aos produtores rurais e consumidores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O objetivo geral deste trabalho é analisar os reflexos econômicos, sociais 

e ambientais oriundos da utilização do sistema de PIF. 

Como objetivo específico desta pesquisa, visando desvendar o objetivo 

geral, foi realizada uma análise do processo de implantação do programa da 

PIF na Sanjo Cooperativa Agrícola de São Joaquim. 

O estudo proposto requer um referencial teórico que possibilite a 

compreensão das relações socioambientais, responsáveis pelas exigências 

públicas se de mercado que determinam na prática a garantia de recursos 

naturais para as próximas gerações, portanto foi adotada a categoria de análise 

denominada desenvolvimento sustentável. 

O desenvolvimento sustentável é fundamentado na harmonização de 

objetivos sociais, ambientais e econômicos e não se alterou desde o encontro 

                                                           
5
 Pereira et al. (2006). 

6
 Valdebenito-Sanhueza (2014). 
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de Estocolmo em 1972 até as Conferências do Rio de Janeiro em 1992, e o 

autor acredita que ela ainda seja válida, na recomendação da utilização de 

oitos critérios de sustentabilidade, sendo eles os critérios social, cultural, 

ecológico, ambiental, territorial, econômico, político nacional, político 

internacional7.  

O desenvolvimento depende da cultura, na medida em que ele implica a 

invenção de um projeto. Este não pode se limitar unicamente aos aspectos 

sociais e sua base econômica, ignorando as relações complexas das 

sociedades humanas e a evolução da biosfera. Estamos na presença de uma 

evolução entre dois sistemas que se regem por escalas de tempo e escalas 

espaciais distintas. A sustentabilidade no tempo das civilizações humanas vai 

depender da sua capacidade de se submeter aos preceitos de prudência 

ecológica e de fazer um bom uso da natureza. É por isso que falamos em 

desenvolvimento sustentável. A rigor, a adjetivação deveria ser desdobrada em 

socialmente includente, ambientalmente sustentável e economicamente 

sustentado no tempo8. 

Tendo vista este contexto, o mercado mundial de frutas sinaliza para um 

novo cenário, onde serão acrescentadas as já tradicionais exigências de 

padrão de qualidade e regulamentações fitossanitárias a certificação dos 

produtos como originários de sistemas de produção baseados em critérios 

definidos pelo paradigma da sustentabilidade, que se traduz numa 

preocupação com o meio ambiente correto, socialmente justo e o 

economicamente viável9. 

Novas estratégias para o desenvolvimento de sistemas produtivos estão 

emergindo em nível territorial. De um ponto de vista histórico, elas constituem 

uma nova forma de organização do setor econômico, objetivando enfrentar as 

mudanças na era da globalização. Essas possibilidades indicam um modelo de 

desenvolvimento territorial baseado nos conceitos de qualidade e 

especificidade. O território torna-se um espaço central de coordenação entre os 

atores interessados na resolução de problemas produtivos inéditos10. 

Na atualidade há uma grande preocupação em relação aos princípios que 

norteiam os sistemas de produção. Na agricultura não é diferente. Uma 

produção baseada em preceitos como manejo integrado de pragas e doenças, 

uso racional dos insumos, restrição a utilização dos recursos naturais não 

renováveis, práticas conservacionistas para solo e água, prevenção a 

contaminação e doenças do trabalhador rural, seria a grande meta a ser 

trilhada em busca da sustentabilidade. A Produção Integrada de Frutas pode 

ser considerada um excelente exemplo de sucesso entre produtividade, 

qualidade e diminuição de impactos ambientais na agricultura. Em resumo 

                                                           
7
 Sachs (2009). 

8
 Veiga (2005). 

9
 Protas (2006). 

10
 Pecqueur (2009). 
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trata-se de um sistema onde os recursos são racionalizados e usados somente 

após um monitoramento da real necessidade de utilização11. 

Existem diversas formas de agricultura não convencionais no planeta, 

devido ao seu formato. A Produção Integrada é considerada um sistema 

alternativo. A agricultura alternativa é um conceito abrangente que envolve 

várias correntes, tais como, “agricultura orgânica”, “agricultura natural”, 

“agricultura biodinâmica”, “agricultura biológica”, “agricultura ecológica” e 

“permacultura”. Todas essas correntes tem em comum estar envolvidas em 

práticas que se destacam principalmente: a) reciclagem de produtos naturais 

presentes na propriedade agrícola, em que o solo se torna mais fértil pela ação 

benéfica dos microrganismos (bactérias, actinomicetos e fungos) que 

decompõe matéria orgânica e liberam nutrientes para as plantas ;b) 

compostagem e transformação de resíduos vegetais em húmus no solo ;c) 

preferência pelo uso de rochas moídas, com baixa concentração de nutrientes 

prontamente hidrossolúveis, sendo permitida a correção da acidez do solo om 

calcário calcítico ou dolomítico12. 

O método dedutivo foi utilizado nesta pesquisa, pois, permite, a partir de 

uma imersão teórica aprofundada das dimensões que sustentaram as análises 

de dados, possibilitando a comprovação das relações analisadas 

teoricamente13. 

Procuraram-se junto a Cooperativa Sanjo, por intermédio da Coordenação 

da PIF, informações com o objetivo de delimitar a amostra, conhecendo um 

pouco mais das características dos envolvidos no sistema de produção. 

A pesquisa foi orientada por análise da revisão bibliográfica, dos dados 

estatísticos, de entrevistas com os atores envolvidos no corpo técnico da 

Cooperativa, dos pareceres da OILB, bem como a instrução normativa nº 20, 

de 27 de setembro de 2001, do MAPA. 

Foram feitas entrevistas com três atores de grande importância na 

Produção Integrada do Município de São Joaquim. Sendo um extensionista da 

Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina), José Masanori Katsurayama. Um engenheiro agrônomo responsável 

pelo departamento técnico da Cooperativa Agrícola de São Joaquim, Rodrigo 

Alves Nascífico. Além de um engenheiro agrônomo e produtor de maçãs 

cooperado da Sanjo, com experiência de mais de 35 anos na cadeia produtiva 

da macieira, José Itamar Boneti. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

José Masanori Katsurayama trabalha com a cultura da maçã na Epagri 

em São Joaquim desde 1989. O engenheiro julga a produção integrada como 

uma estratégia para o uso racional das técnicas agrícolas, trazendo vantagens 

para o produtor, para o consumidor e para o ambiente em geral, porém não 

                                                           
11

 Vendrametto et al. (2011). 
12

 Campanhola e Valari (2001). 
13

 Eco (2008). 
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agregou valor monetário para o produto final. Hoje o produtor não está 

motivado a aderir a PIF, mas é uma necessidade de mercado, o sistema gerou 

um custo muito alto para o produtor e os produtores em geral não foram 

recompensados financeiramente. Trouxe segurança alimentar, segurança 

ambiental e segurança para o próprio produtor, mas falta o motivacional que 

seria o financeiro. As certificações que dominam o mercado internacional hoje 

são o EuroGAP e o GlobalGAP. Atualmente, muitos produtores que produzem 

conforme a normas da PIM e não possuem o selo. Mesmo assim atendem o 

mercado nacional. A PIF inicialmente foi uma exigência de mercado. O governo 

agiu estabelecendo a normas e legislação. Para o consumidor final o selo da 

PIF passa uma garantia de um controle mais rígido quantos o manejo e uso de 

técnicas na produção14. 

Rodrigo Alves Nascífico elucidou as principais dúvidas sobre a PIF, se o 

sistema trouxe algum aumento de renda aos produtores. Segundo o 

engenheiro, o selo ainda não trouxe um diferencial financeiro. Representantes 

da Sanjo participaram de uma reunião com o MAPA em Vacarias-RS para 

tratar de discutir sobre os caminhos atuais que a PIF tem tomado. Os 

representantes do governo alegaram que atualmente existe no Ministério uma 

comissão muito forte que representa a produção convencional, outra que 

reapresenta a produção de orgânicos, e que quanto à produção integrada 

estaria sem representantes. O grande desafio que a PIF hoje passa é a 

necessidade de marketing, ou seja, fazer que o consumidor saiba sobre o 

produto que ele esta consumindo, que seria um fruto oriundo de uma produção 

segura, com o uso sustentável e racional de defensivos agrícolas, utilizando 

praticas recomendadas e com insumos dentro de registros, respeitando 

carências.  

Hoje a Sanjo é a única empresa que possui o selo de PIM, de modo geral 

o sistema organizou a vida do produtor rural, porque o controle que é feito 

através do caderno de campo faz todo um monitoramento rigoroso de boas 

praticas agrícolas e uso racional utilizando agrotóxicos apenas em quantidades 

recomendadas e quando necessário. Antes da PIF era comum ver produtores 

mexendo calda com a mão, sem utilizar o equipamento básico de proteção 

individual (EPI). O produto que a Sanjo oferece para o mercado é um produto 

extremamente seguro, pois segue a risca as normas estabelecidas na PIF, 

como exemplo em uma aplicação que se usaria 40 tratamentos, agora passa a 

se usar 30, e observamos que é algo que também tem muita relevância, 

porque o gasto com insumos é alto e a carga de produto usada é menor pelo 

simples fato de respeitar carência, já na produção convencional é comum não 

ser respeitada a carência. Quanto à legislação, a fruticultura em geral 

apresenta uma cadeia produtiva, que vem se modernizando ao longo do tempo 

e podemos observar que algumas cobranças que são feitos dentro do meio 

                                                           
14

 Entrevista com José Masanori Katsurayama realizada em 01 de setembro de 2017. 
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agrícola não são tão necessárias do ponto de vista técnico, tornando mais 

difícil a vida do agricultor.  

A Sanjo já se prontificou junto a Embrapa de estar reavaliando a 

legislação da PIM e tornando-a um pouco mais flexível, assim atendendo as 

reais necessidade do produtor. É interessante salientar, que mais flexível não 

significa que irá representar mais risco para o consumidor. Porém, algumas 

restrições que são estruturais não caberiam ser tão rígidas. Em relação á parte 

ambiental, o uso de produtos de maneira mais segura é a principal 

contribuição. Hoje há uma grande preocupação dos produtores quanto à 

sucessão na propriedade. Tem aumentado a consciência sobre os recursos 

naturais, principalmente quanto ao uso da água. Os produtores discutem sobre 

a preservação dos recursos hídricos para as próximas gerações. Então, 

práticas como dar um destino correto às embalagens de agrotóxicos, não 

abastecer o pulverizador próximo a nascente, utilizar rampa de abastecimento 

e caixa de decantação é algo comum entre os produtores da PIF15.   

José Itamar Boneti trabalhou na Epagri durante trinta e cinco anos e está 

aposentado há três. Participa das pesquisas sobre da produção integrada 

desde 1997. Na década de 90 começou a se discutir sobre a produção 

integrada no Brasil tendo como base a os princípios da OLIB. Os 

supermercados exigiam uma demanda de controle de qualidade sobre as 

macieiras, assim a cadeia produtiva da maçã foi a percussora da PIF no Brasil, 

tendo seu marco legal em 2001 com a instrução normativa Nª20. Em 2005 foi 

crida a comissão técnica da PIF. Já em 2010 ouve uma modificação nas 

normas da PIF em geral.  Essa foi a evolução do programa. Salienta o 

engenheiro e produtor que, se da de maneira voluntaria sua adesão no 

programa. A produção integrada nada mais é do que boas praticas agrícola. A 

partir da cultura da maçã foi construído todo um controle de tratamento 

fitossanitário.  

Antes da implantação do sistema foram criados um conjunto de regras e 

um total de 20 áreas experimentais nas cidades de Vacarias, Friburgo e São 

Joaquim. Eram produtores voluntários com áreas de 10 há, começando um 

projeto piloto com bases nas informações da produção integrada na Europa. 

Espaçamento, controle de invasoras, poda e tratamentos fitossanitários. Alguns 

fungicidas poderiam agredir o meio ambiente, além de afetar inimigos naturais, 

então se decidiu restringir o numero de aplicações e algumas marcas, 

resultando na criação da grade da PIM. Hoje temos uma grade atualizada 

2017-18 onde constam todos os produtos que estão registrados no MAPA, com 

as restrições devidas e número de aplicações permitidas de acaricidas, 

inseticidas, reguladores de crescimento e herbicidas. Essa grade só foi 

possível através dos testes nas áreas pilotos. Foram cinco anos de ensaios 

durante a fase vegetativa e depois a pós-colheita, hoje a produção integrada 

esta estabelecida com base nos princípios da OLIB.  

                                                           
15

 Entrevista com Rodrigo Alves Nascífico realizada em 01 de setembro de 2017. 
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Foram cridas empresas certificadoras. Nos primeiros anos do sistema 

foram criadas varias empresas, mas como o sistema não trouxe ganho 

econômico ou o selo não trouxe uma valorização para o produto, resultando 

hoje no fato de muitas empresas continuarem a seguir a grade da PIM e suas 

diretrizes, mas não fazem a certificação, o que acabou se tornando para 

Cooperativa Sanjo uma referencia de qualidade, pois ela também a foi a 

primeira a certificar o sua produção. Hoje o mercado internacional tem exigido 

o selo EuroGap que é bastante similar a PIF, porém é um pouco mais 

detalhado quanto as condições trabalhistas. Além da PI, existe a CTPI que é a 

Comissão Técnica da Produção Integrada que se reúnem periodicamente para 

discutir questões relacionas a PI e boas práticas agrícolas. Dentro desse 

comete existem fitopatologistas, entomologistas, fitotecnistas que discutem 

temas como a atualização das normas da PIM. Recentemente foi criada a 

condição interna para definir os novos produtos que serão inseridos na grade 

da PIM. Também precisam ter relatórios de eficácia recentes. No inicio ouve 

uma grande adesão a PIF, de modo geral ela foi importante porque norteou um 

serie de questões. Antes não existia abastecedor de pulverizadores, não existia 

local próprio para deposito de defensivos e com a PI evoluíram os usos de 

praticas agrícolas, porque veio com a função de normatizar e organizar a 

produção de maçãs. Todos os produtores do sistema tem que estar sempre 

com seus cadernos de campo atualizados para seguir uma sequência 

detalhada de tratamentos, que acaba sendo um instrumento de administração 

do pomar. Dentro da Sanjo se algum produtor utilizar algum tratamento fora do 

padrão da PI ele é penalizado saindo do sistema16. 

  

CONCLUSÃO 

A introdução do sistema de produção integrada na Cooperativa Sanjo 

trouxe diversos benefícios.  

Quanto ao meio econômico cada vez mais a produção agrícola se mostra 

com a necessidade de adequar-se as exigências de mercado. Como acima já 

introduzido, as relações com a União Europeia, prioritariamente, é a 

responsável pela evolução dos sistemas de produção de frutas.  Com enfoque 

na produção de maçãs, comparando-se com a produção de grãos em geral, a 

primeira se mostra muito mais moderna e atual, isso fica claro por se tratar de 

um alimento que irá ser consumido in-natura, o que implica que o consumidor 

tenha uma maior atenção e exigências ao produto. Quanto a custo de produção 

estima-se que diminua em torno de 14,5% no total e 40,0% em fertilizantes. E, 

por fim, estima-se o aumento de emprego e renda na ordem de 3,0% segundo 

a Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM).   

Ao olhar socioambiental que o sistema de produção integrada representa, 

quer seja pra saúde de produtores e consumidores, quer seja pela 

sustentabilidade dos agroecossistemas em questão, vemos que a PIF 
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 Entrevista com José Itamar Boneti realizada em 01 de setembro de 2017. 
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possibilita condições de reequilíbrio ecológico-ambiental favorecendo a 

recuperação e o ressurgimento de organismos benéficos, tornando viáveis 

sistemas de produção menos dependentes de insumos químicos. Na verdade, 

sabemos que muitas das vantagens apresentadas pela agricultura químico-

mecânica devem-se ao fato de que a mesma tende a externalizar, ou seja, 

tende a não incorporar seus elevados custos ambientais e sociais. Em 

condições de degradação ambiental causada pela agricultura convencional o 

custo social e econômico de recuperação é alto, isto pode significar pensar que 

um grande retorno pode se tornar baixo ou mesmo negativo. Por essas razões 

são necessários estudos em economia ambiental.  

 Quanto à segurança alimentar, o PIF permitiu diminuir o uso de 

agrotóxicos, o que contribui para a oferta de um produto que oferece menos 

riscos à saúde dos consumidores, bem como, para diminuir problemas de 

contaminação no meio ambiente, tanto pela redução, como pelo controle de 

produtos utilizados. A qualidade das frutas confere ao produto a capacidade de 

satisfazer as exigências dos consumidores, e por se tratar de um sistema 

dinâmico e mutável, proporciona a chance de atender as novas necessidades 

dos consumidores contemporâneos.  Em uma observação ampla, o sistema 

permite uma abordagem global e integrada, permitindo relações de troca, de 

conhecimentos científicos e experiências, ao longo de toda cadeia alimentar, 

entre nações, estados-membros e fronteiras externas em geral. A preocupação 

com a qualidade dos alimentos não é algo que fica a cargo apenas dos 

grandes países ocidentais, mas sim do mundo todo.    

Por fim, a rastreabilidade que se dá a partir do momento da colheita, onde 

a fruta adquire uma identidade que será mantida, com códigos de barras ou QR 

Codes, dentro do sistema informatizado, passando pela calcificação, 

estocagem e embalagem, e, chegando ao consumidor final contendo 

informações capazes de rastrear todo o histórico desta fruta. Entendemos, 

então, como rastreabilidade, a capacidade de reconstruir a historia e de seguir 

a utilização e localização de um produto mediante identificação registrada. 

Mecanismos de certificação e rastreabilidade têm se tornando cada vez mais 

necessários, a certificadora, por meio de vistorias na unidade produtiva, atesta 

que aquele local segue conforme a exigências determinadas pelo método de 

produção.   

A produção integrada busca qualidade com responsabilidade social e 

ambiental, não se trata apenas de um simples compromisso entre o passado e 

o futuro, é o resultado de conhecimento racional do uso de técnicas agrícolas. 
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Resumo: Com o avanço do capitalismo as necessidades de consumo se tornaram cada 

vez mais incentivadas, o que acabou por gerar crescentes desigualdades sociais e a 

escassez de recursos naturais. Paralelo a isso, pode-se perceber o surgimento de 

conceitos como o consumo responsável e o comércio justo, que são formas alternativas 

ao capitalismo, que mostram a possibilidade de uma nova forma de relação ao sistema 

vigente. Assim, o objetivo deste estudo é apresentar o Clube de Trocas da 

ITCP/UNIFAL – MG, como uma tentativa de rompimento com o comércio capitalista. 

O clube de trocas é capaz de fazer tal analogia, juntando o comércio justo com o 

consumo responsável, baseando suas trocas em necessidades, experiências e saberes, 

sendo viável abandonar a ideia de lucro e tornar possível um comércio justo e 

necessário. 

 

1. Introdução  

 

Não é possível precisar fielmente quando começaram as atividades comerciais, 

porém é possível observar que essas trocas comerciais partiram de trocas naturais, onde 

as civilizações antigas produziam apenas para subsistência e faziam apenas barganhas, 

ou seja, trocavam algo que produziam por alguma ferramenta que era necessária para a 

produção e partir de então iniciaram-se os processos de trocas. 

Posterior a isso, segundo Zerbini e Pistelli (2004) iniciaram-se as trocas 

baseadas no capital, trocas que não se preocupavam com a subsistência e sim se você 

tinha algo valioso para dar em troca de tal produto. E essas formas de comércio se 

perpetraram por anos. Partindo do preceito de que está se tornando insustentável os 

padrões de consumo e produção é que emergem os movimentos do comércio justo e do 

consumo responsável. Por comércio justo, segundo Cotera e Ortiz (2009), compreende-

se uma relação de troca econômica e ética entre produtores responsáveis e consumidores 

éticos. Já o consumo responsável, segundo Zerbini e Pistelli (2004) é a capacidade de 

cada pessoa ou instituição pública ou privada, de escolher produzir serviços e produtos 

que contribuam, de forma ética, para a melhoria de vida da sociedade e do ambiente. 

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar o Clube de Trocas da 

ITCP/UNIFAL – MG, como uma tentativa de rompimento com o comércio capitalista. 
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Assim, pensando em todos os problemas que temos hoje, relacionados ao sistema 

capitalista vigente, que favorece apenas uma porcentagem da população mundial, 

existem propostas que são alternativas e se contrapõem a esse sistema, como a 

Economia Solidária, que por meio dos empreendimentos econômicos solidários, as 

empresas autogestionárias, as organizações cooperativas e associativas e os clubes de 

trocas, buscam mudar a maneira de se pensar nas relações comercias, mostrando um 

olhar centrado na solidariedade e na cooperação, diferenciando das relações comerciais 

do capitalismo.  

 

2. A história do comércio e consumo mundial  

 

Segundo Zerbini e Pistelli (2004), quando a produção excedente começou a 

tornar-se constante na sociedade, a troca de produtos virou uma prática rotineira, 

gerando assim as primeiras formas de comércio, e posteriormente as cidades (ou 

burgos), e a demanda por uma nova forma de produção e manufatura de bens. 

 

No início da civilização, o consumo tinha como finalidade apenas a 

subsistência; plantava-se e caçava-se para garantir a alimentação da 

tribo, ou comunidade. Esse quadro manteve-se relativamente estável 

até o século XVIII, quando se deflagrou a Revolução Francesa e, 

claro, a Revolução Industrial – o início da Era Moderna (BARDUE et 

al, 2005, p. 44). 

 

Com base ainda em Zerbini e Pistelli (2004), partindo dos primórdios da 

sociedade capitalista a qual estamos inseridos hoje, aconteceram a Revolução Francesa, 

e também a Revolução Industrial, que foi o início da era moderna. A Revolução 

Industrial com as máquinas a vapor, as ferrovias e a expansão de novos mercados foram 

de extrema importância para que o capital espalhasse o comércio desigual e injustiçado 

que vivemos hoje, sendo mais tarde explorado a produção em massa que influenciou um 

consumo frenético para atender as ofertas do setor de produção. 

Ainda na era moderna, vemos além do surgimento do comércio, o surgimento 

segundo Bardue et al. (2005), da sociedade de consumo, que é fruto de uma forma de 

ser e pensar, ou seja, um contexto cultural bem recente na história da civilização 

humana.  

Segundo Bardue et al. (2005), há três períodos na história da modernidade que se 

relacionam com o desenvolvimento do sistema capitalista e da sociedade de consumo. O 

primeiro período foi do século XVI ao XVIII, onde começaram a surgir as novas formas 

de ser, agir e pensar, onde a revolução burguesa começou a tomar corpo no contexto do 

iluminismo e transformações políticas que iriam se concretizar mais adiante. É o 

período onde todos os valores e contextos políticos, econômicos e sociais, transitavam 

da Idade Média para Era Moderna, que a partir das revoluções francesa e industrial, 

inauguraram uma nova ordem político, social e econômica em âmbito mundial.  

O segundo período descrito pelos autores, foi do século XVIII a XIX, onde 

ocorreram as grandes revoluções, e a inserção do capitalismo como sistema econômico 
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vigente. Esse período era o da esperança e dúvida, esperança pela crença que ainda se 

tinha na segurança, oportunidade e progresso do projeto político-social da modernidade, 

e dúvida, pelo o que viria pela frente ao dar importância ao princípio do mercado em 

detrimento aos demais princípios, ou seja, do Estado e da comunidade. É nessa fase que 

surge a força da automação, da produção em série, o início da acumulação de capital por 

meio da divisão da sociedade em duas classes que perpassam as gerações, que são os 

capitalistas e proletariados, uns donos dos meios de produção e os que vendem sua força 

de trabalho em troca do capital.   

Já o terceiro período, foi do século XX até os dias de hoje, conhecido como 

ambiguidade e falência, onde é possível notar a contraditória e ambígua natureza da 

modernidade, começando a ser observado as consequências, da produção em série, da 

acumulação de capital, dá má distribuição da riqueza, da superutilização de recursos 

naturais, que começaram a se tornar escassos, e a era da modernidade começou a 

mostrar-se falida. 

Ainda no século XX, segundo Zerbini e Pistelli (2004), houve o surgimento do 

marketing e da propaganda com o intuito de aumentar as vendas, nesse momento o 

produtor para somente de produzir e passa a motivar em seus compradores a 

necessidade de adquirir novos produtos, se iniciando a chamada “sociedade do 

consumo”. 

  Com o desenvolvimento do comércio capitalista, é possível perceber que há uma 

geração de desigualdade e injustiça para a grande maioria da sociedade. Tanto a 

produção quanto a comercialização desse atual modelo deve ser repensada de forma a 

transformar essa conjuntura, pois segundo Zerbini e Pistelli (2004), há uma escassez de 

recursos naturais, aquecimento global, injustiça e exclusão social e isso aponta para uma 

equação insustentável dos padrões de produção e consumo, precisando transformá-la. 

 

3. Breve crítica a ideologia capitalista 

 

O capitalismo alcançou um patamar de consolidação com a globalização, que 

atualmente muitas, ou quase todas as novas relações são ditadas por suas premissas. O 

consumo, por exemplo, tem se tornado um problema que merece destaque nas 

discussões, pois segundo Harvey (2008), a globalização juntamente com a modernidade 

abriu espaço para o consumo desenfreado, fortalecendo o capitalismo e tornando-se 

assim um ciclo, onde um auxilia no crescimento e fortalecimento do outro. 

Segundo Santos (2002), a globalização não se mostra como um processo linear, 

mas uma diversidade de interesses e conflitos que partem da sociedade em geral e do 

Estado, e isso se caracteriza como um processo consensual, um processo hegemônico. A 

modernidade, como instrumento de crescimento e desenvolvimento mundial, está 

associada às premissas neoliberais e ao capitalismo e tem sido usada para garantir 

interesses que o autor chama de tripla aliança, que envolve as empresas multinacionais, 

a elite capitalista local e a chamada burguesia estatal. E, assim, vem criando grandes 

desigualdades sociais, pois a concentração da riqueza fica nas três classes listadas 

acima. 
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Nesse sentido, considerando as reformas do sistema brasileiro como ponto de 

partida do Estado Moderno, Mészáros (2002) aponta que o Estado como uma estrutura 

que reproduz o sistema de capital dominante, deve articular sua superestrutura legal e 

política segundo suas determinações, onde esse mesmo Estado reformulado seria o 

complemento perfeito das exigências do sistema de controle do capital. Ou seja, o 

Estado seria uma espécie de instrumento de consolidação do capital dominante, 

utilizando seu aparato para garantir os interesses desse sistema sem sujeito, o que 

manteria o poder na elite dominante e acentuaria as desigualdades sociais. 

Essa crescente desigualdade não só aumenta com a expansão do capitalismo, 

mas também é considerada, segundo Anderson (1995) como um valor positivo, pois 

isso garante que a classe dominante não perca sua posição de destaque e seu status. 

Anderson (1995) afirma, num primeiro momento, que o remédio para o neoliberalismo 

seria manter um Estado forte, quando da capacidade de coagir os sindicatos e controlar 

o dinheiro, mas fraco quanto aos gastos e intervenções econômicas. Assim, o 

neoliberalismo parte, de início, da burocracia do Estado, para durante todo seu processo 

de consolidação se manter e sustentar avidamente seus interesses.  

Nesse aspecto, Harvey (2008) aponta importantes aspectos sobre o desemprego, 

pois ao contrário do que se afirma na teoria neoliberal, para quem está desempregado 

não resta muito a não ser a pobreza, a fome e o desespero, pois não há medidas que 

sejam recorrentes a isso sob a condição de liberdade enfatizada pelo capitalismo, e ainda 

faz menção a seleção natural de Thomas Malthus, onde em linhas gerais, o mais forte 

sobrevive. 

E é nesse contexto que surgem formas alternativas que vão na contramão da 

expansão capitalista, como por exemplo, as iniciativas que partem dos princípios da 

Economia Solidária, como no caso do Clube de Trocas da ITCP/UNIFAL-MG. Essas 

formas alternativas são o contraponto ao ideário do sistema de capital, sendo possível, 

mesmo que de forma gradual, romper com o processo de consumo desenfreado e 

aprender que valores nem sempre estão ligados a questões monetárias e sim pautados na 

cooperação e solidariedade. Essas iniciativas se pautam também pelo comércio justo e 

consumo responsável, que serão apresentados a seguir.  

 

 

4. Comércio Justo e Consumo Responsável 

 

Para Bardue et al. (2005), há mais de 40 anos existem entidades ligadas ao 

movimento de solidariedade internacional europeu e que trabalham na perspectiva de 

criar um outro tipo de comércio entre os países do Norte e do Sul, utilizando a 

solidariedade entre o povo dos países industrializados e os agricultores e artesãos de 

países pobres do Sul, esses fatores contribuíram para que surgisse, assim o comércio 

justo (alternativo à época), que tinha como principal objetivo dar condições dignas de 

trabalho e de renda por meio da comercialização de seus produtos alimentícios e 

artesanais junto às redes militantes europeias.  

 O desenvolvimento do comércio justo, segundo Cotera e Ortiz (2009) procura 

beneficiar os produtores excluídos e empobrecidos, possibilitando melhores condições 

373



econômicas, políticas, culturais, ambientais e éticas, tais como preço justo para os 

produtores, educação para os consumidores e desenvolvimento humano para todos, 

respeitando os direitos humanos e o meio ambiente de forma integral. O comércio justo 

não se configura apenas como uma relação comercial, mas procura estabelecer um 

vínculo de cooperação e parceria entre os produtores. 

 

(...) no Chile e no Peru, as experiências em comercialização, das 

organizações de mulheres (“comprando juntas”, no primeiro caso, e as 

empresas comerciantes de alimentos, no segundo), procuraram 

vincular diretamente os produtores aos consumidores. Na mesma 

linha, há as feiras de consumo na Venezuela (experiência de 

CECOSESOLA) e as experiências de troca e moeda social 

desenvolvidas na Argentina, México, Equador, Brasil e outros países 

(COTERA e ORTIZ, 2009, p. 63). 

 

Segundo Cotera e Ortiz (2009) é preciso que se estabeleça uma relação direta 

entre produtores e consumidores para que o comércio justo se desenvolva. A troca a ser 

realizada entre eles deve acontecer com um preço justo, para que permita ao produtor e 

sua família viverem dignamente.  

Existem vários atores sociais responsáveis para o desenvolvimento do comércio 

justo e todos estão vinculados nas trocas do comércio justo, segundo Cotera e Ortiz 

(2009), existem 12 atores sociais ligados ao comércio justo, são eles, os produtores, os 

consumidores/as, as empresas integradas ao comércio justo, as organizações de 

cooperação, os governos, as instituições de comércio justo, as organizações de 

produtores/as, as organizações dos/as consumidores/as, as agências de certificação, as 

centrais de compras ou importadores do comércio justo, as lojas de comércio justo, e os 

distribuidores e pontos de venda. 

Os produtores, segundo Cotera e Ortiz (2009), são os que elaboram os produtos 

de acordo com as exigências e condições, oferecidos no comércio justo, que se 

encontram, na maioria dos casos, marginados do comércio tradicional. Já os 

consumidores/as, são as pessoas que consomem os produtos oferecidos no mercado do 

comércio justo, que fazem o consumo por sensibilidade diante do injusto sistema de 

troca comercial ou por consciência solidária em relação aos marginados e excluídos do 

sistema. As empresas integradas ao comércio justo são por sua vez, entidades do setor 

privado que tenham responsabilidade social, e queiram trabalhar sob essa forma de 

comércio.  

Atrelado às práticas do Comércio Justo se encontra a Economia Solidária, que 

que segundo Bardue et al. (2005), desenvolve-se a partir de três dimensões intimamente 

relacionadas: uma dimensão socioeconômica, uma dimensão educativa, e uma dimensão 

política. A dimensão socioeconômica envolve as práticas de trocas comerciais pautadas 

nos critérios da equidade. A dimensão educativa promove o estímulo à aproximação 

entre o exercício da cidadania e escolhas responsáveis nos hábitos de consumo. Em 

relação a dimensão política, a mesma busca a participação de outros atores como 

ONG’s, finanças solidárias, consumo ético e responsável, entre outros, nas campanhas 
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de sensibilização e de pressão destinadas a impor princípios e critérios de 

responsabilidade nas legislações em níveis locais, nacional, regional e internacional.  

 Relacionado ao comércio justo, tem-se também o consumo responsável, que faz 

com que esses dois movimentos se completem, e possam se contrapor ao sistema 

capitalista, repensando o modo de como produzir, comercializar e consumir de maneira 

ética, responsável e consciente.  

 Ainda segundo os autores Bardue et al. (2005), ambos os movimentos emergem 

diante das consequências do capital, dos modelos dominantes, da exclusão social, da 

destruição ambiental e começam a atuar em cooperação com a sociedade civil afim de 

buscar novas formas de produzir riqueza e distribui-las de maneira justa. E apesar de 

serem movimentos com histórias diferentes, passam a construir juntos caminhos 

convergentes na direção da justiça social e da sustentabilidade socioambiental.  

O ato do “consumo é, pois, um exercício de poder pelo qual efetivamente se 

pode tanto apoiar a exploração de seres humanos, a destruição progressiva do planeta, a 

concentração de riquezas e a exclusão social, quanto se contrapor a esse modo lesivo de 

produção” (MANCE, 2009, p. 74). 

Segundo Bardue et al. (2005), por mais que essa ideia de consumo responsável 

pareça nova, suas raízes históricas são profundas e residem em momentos distintos ao 

longo da história da humanidade. Essas raízes, segundo Zerbini e Pistelli (2004), 

conjuntamente com a resistência pacífica, a não violência, e o boicote, foram práticas 

utilizadas para combater as mais diversas situações de injustiça. Pode-se ainda lembrar 

do movimento de desobediência civil, que encontra na não violência um instrumento 

histórico, que ataca a injustiça sem ferir o adversário. Gandhi, como uma líder político 

na Índia libertou seu país e consagrou a não violência e o consumo responsável como 

instrumentos poderosos de resistência e profusão de novas formas de fazer político e 

social. A partir dessas bases chegamos ao boicote, que foi um termo que surgiu em 

1980, por um grupo de campesinos irlandeses que pararam de trabalhar para o senhor 

das terras, o capitão inglês Charles Cunninghan Boycott, ao serem vítimas de várias 

injustiças, criando-se assim a utilização do verbo boicotear.  

 

De lá para cá o termo boicote assumiu uma conotação dirigida a um 

movimento de consumidores que se negam a consumir determinado 

produto ou serviço para manifestar seu desacordo e reprovação para 

com a empresa produtora ou prestadora de serviço (ZERBINI e 

PISTELLI, 2004. p. 5). 

 

Esses foram os movimentos de resistência que constituíram as raízes do 

consumo responsável, tornando-o um movimento que busca uma sociedade com 

melhores condições para os trabalhadores, digna distribuição de renda, e 

sustentabilidade.  

É nessa perspectiva que o conceito de consumo responsável se fortalece, quando 

se percebe que após o início da chamada sociedade de consumo, começa a ocorrer 

diversas desigualdades sociais, e problemas ambientais, na medida em que o comércio 

capitalista faz sua produção em massa, e em consequência disso, os consumidores, não 
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imaginando o que aquilo iria acarretar, consomem em excesso o que é produzido, 

mantendo as relações de exploração das empresas capitalistas, a má distribuição de 

riqueza, os problemas ambientais, entre outros problemas, atuando como coadjuvantes 

em um sistema econômico e social excludente.  

Mas, para que as experiências de comercio justo e consumo solidário se 

solidifiquem é fundamental o fortalecimento de diferentes instrumentos. Entre esses, 

destacam-se os Clubes de Troca, objeto do presente trabalho, que será melhor 

explicitado nos resultados desse trabalho.  

 

5. Metodologia  

 

Com o intuito de atingir o objetivo proposto, o referido estudo utilizará a análise 

qualitativa, que segundo Silveira e Córdova (2009) preocupa-se com os aspectos da 

realidade, que por serem complexos e pragmáticos não possuem quantificação, 

centrando assim, na dinâmica que apresenta as relações sociais. 

A pesquisa se delimita nos estudos descritivos-explicativos que garantem a 

proximidade do objeto pesquisa, sendo a pesquisa descritiva nos dizeres de Gil (2008, p. 

28) “aquelas que vão além da simples identificação da existência de relações entre 

variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação”. A pesquisa explicativa, por 

sua vez, busca explicar o porquê das coisas através dos resultados oferecidos, que “têm 

como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2008, p. 28).  

Para a coleta de dados, utilizou-se a realização de entrevista semiestruturada com o 

amparo de um roteiro de entrevistas, onde foi entrevistado um dos coordenadores do 

Clube de Trocas da ITCP-UNIFAL. 

 

6. O Clube de Trocas da ITCP/UNIFAL - MG  

 

 Um clube de trocas, segundo Bardue et al. (2005), é uma associação de pessoas 

que buscam satisfazer suas necessidades de consumo a partir da troca de produtos e 

serviços. Para tanto, usam em certos meios, uma moeda social, que diferencia das 

moedas oficiais na medida em que não pode se tornar objeto de acumulação financeira 

por um ou por poucos membros. 

 Atrelado à economia solidária, o clube de trocas vem como uma alternativa ao 

sistema capitalista, ao modo de negociar, porque para além do escambo que ocorre nos 

clubes de trocas, tem a percepção de geração de trabalho e renda de acordo com os 

princípios da Economia Solidária, pois são movimentos que se convergem a todo 

momento, repensando as relações de trocas, e fortalecendo outros movimentos como o 

comércio justo e consumo responsável. 

Em um clube de trocas, segundo Domingueti, Toledo e Guerra (2015), 

abandona-se a figura de cliente e vendedor e adiciona os indivíduos como 

prossumidores que são indivíduos que produzem e consumem ao mesmo tempo. Nas 

relações de trocas solidárias é deixado de lado o valor monetário e levado em conta o 
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valor de uso, sem ideais de acumulo ou lucro. É uma troca de experiências para além de 

trocas materiais, que se baseiam na confiança mútua e na solidariedade.  

O funcionamento do Clube de Trocas provém da confiança que existe entre as 

pessoas que estão participando, não é um lugar para se obter lucros e sim para se ajudar 

mutuamente. A atitude de cada um é que acaba por formar o todo, pois para desenvolver 

uma sociedade sustentável requer um consumo consciente de cada um dos indivíduos. 

Com base nisso, é preciso que se criem espaços que estimulem a criação diferenciada de 

se viver às trocas.  

Entre esses espaços, ressalta-se o Clube de Trocas da ITCP/UNIFAL-MG, que 

consiste em uma atividade de extensão que ocorre na Universidade Federal de Alfenas – 

UNIFAL – MG, desde 2011, com êxito no âmbito acadêmico e na comunidade de 

Varginha-MG. Essa atividade é desenvolvida pela Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas da UNIFAL – MG, que se caracteriza como um programa de extensão, 

que existe desde 2010 e incuba empreendimentos econômicos solidários – EES. Atua na 

geração de trabalho e renda e auxiliando na formação político, social e econômico 

desses empreendimentos. Sua atuação se baseia nos pressupostos da Economia 

Solidária, em uma relação dialética com o seu público alvo, que são os EES. Além 

disso, desenvolve outras ações, que não as de incubação, propriamente ditas, como o 

Clube de Trocas.  

Assim, destaca-se que o Clube de Trocas é uma importante atividade 

desenvolvida no âmbito acadêmico, pois não somente trata sobre a relação com o 

consumo, mas que oferece uma nova visão, alternativa ao sistema capitalista. Sendo 

assim, a principal proposta do Clube de Trocas é a busca por um espaço didático de 

trocas entre os participantes, como relatado a seguir por um dos coordenadores da 

ITCP-UNIFAL     

“A nossa proposta, desde o início, quando começamos o projeto, lá 

em 2011 é que o Clube de Trocas aqui da UNIFAL pudesse ser um 

espaço onde as pessoas trocassem entre elas produtos, serviços e 

saberes sem o uso de dinheiro, de uma forma solidária, que 

promovesse a cooperação em vez da competição, própria do "outro" 

mercado, respeitando normas éticas e ecológicas ao produzir e 

consumir” (depoimento da entrevistada).   

 

Segundo Domingueti, Toledo e Guerra (2015), a ITCP/UNIFAL-MG e o Clube 

de Trocas trazem experiências práticas de alternativas ao sistema capitalista. Que 

proporciona o aprendizado mútuo, trazendo a discussão de um consumo consciente em 

contraste aos hábitos de consumo. No entanto, o clube de trocas auxilia na criação de 

uma forma alternativa de pensar o consumo, ajudando assim o despertar de uma 

consciência crítica. Além disso, com o objetivo de mudar as relações comerciais, o 

clube de trocas traz consigo também embutido em suas práticas as mudanças de 

comportamentos que são atreladas as demais práticas realizadas pelos clubes de trocas e 

também se relaciona com o comércio justo e consumo responsável, onde  
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“Para aqueles que realmente se envolvem, que acreditam na proposta, 

eu considero que muda completamente a forma de pensar, de 

consumir. Leva, no mínimo, a pensar antes de consumir tal produto. 

Não somente se eu estou precisando desse produto, mas, por exemplo, 

de como tal produto é feito. Ele explora o trabalho infantil, tem 

trabalho escravo, degrada o meio ambiente? Esse exercício de 

repensar o consumo, e em especial, nossos hábitos, podem ser 

provenientes das experiências de clubes de trocas” (depoimento da 

entrevistada).   

É importante ressaltar que o Clube de Trocas da ITCP/UNIFAL – MG, se 

apresenta não só como um espaço propício para a realização de trocas e o 

estabelecimento de um consumo consciente, mas também com um importante espaço 

para o desenvolvimento de atividades culturais, proporcionando assim, uma inserção 

também cultural. Assim, o clube vai de encontro às próprias premissas da Extensão 

Universitária, que se apresenta como um processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade (SILVA, 2000).  

No que se refere à sua metodologia de realização, Domingueti, Toledo e Guerra 

(2005), relatam que os clubes de trocas da ITCP/UNIFAL-MG seguem um padrão de 

cinco fases, onde será descrito a seguir cada fase: a) Debates em torno da economia 

solidária, ITCP e consumo; b) apresentação do funcionamento do clube de trocas feita 

oralmente; c) apresentação individual de cada membro participante do clube de trocas; 

d) as trocas propriamente ditas; e) apresentação cultural (música, teatro, poesia, artes 

visuais, etc.) ao final de cada clube é realizada uma de avaliação em forma de relatório, 

imprescindível para o desenvolvimento da atividade do clube.  

Além disso, o Clube de Trocas da ITCP/ UNIFAL – MG visa contribuir para a 

formação dos discentes no exercício da cidadania, ao continuar a propor outra 

perspectiva de desenvolvimento, que não as historicamente impostas pelo capitalismo, e 

ao continuar a estabelecer outros conceitos de consumo, e de consciência das relações 

de troca, que não são pautadas pela obtenção do lucro, exploração do próximo 

(espoliação da mais valia) e concorrência desenfreada. Temas estes primordiais para as 

vivências e discussões acerca da questão do consumo e das novas relações, inclusive um 

desenvolvimento social sustentável, que vivenciamos ou deveríamos presenciar na 

nossa sociedade.  

Assim, espera-se tornar os discentes sujeitos de transformação da realidade, com 

respostas para os grandes problemas contemporâneos. Outra vertente de atuação do 

clube, foi a criação de espaços culturais, na universidade, sobretudo em um campus 

novo, fora de sede, como é o caso do Campus de Varginha, onde a ITCP e o Clube de 

Troca se situam. Esses espaços culturais e estas práticas ainda não eram uma realidade. 

Assim, ao final da realização das trocas, são feitas apresentações culturais, pelos alunos 

e/ou pela comunidade externa, apresentações estas de diferentes naturezas, quer sejam 

poéticas, musicais, cênicas, lúdicas, dentre outras.  

Outro fator que merece novamente destaque é a vinculação da ação de extensão 

com a ITCP/UNIFAL – MG – Campus Varginha, por serem ambos espaços de 
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discussão dos primórdios da economia solidária. A ITCP/UNIFAL – MG se apresenta 

como agente de um processo educativo para a cooperação, a autogestão, e a difusão da 

economia solidária, buscando articular multidisciplinarmente, áreas de conhecimento de 

universidades brasileiras com grupos populares interessados em gerar trabalho e renda, 

visando a contribuir na formação de cooperativas populares e/ou empresas 

autogestionárias, nas quais os trabalhadores têm o controle coletivo de todo o processo 

de produção, desde aatividade fim até a gestão do empreendimento. 

Dessa maneira o clube de trocas, vem se mostrando como um alternativa para 

realizar as trocas, diferentes do sistema capitalista, e vem caminhando com o apoio de 

diversos projetos e ações que também se relacionam com sua ideologia, onde um dos 

principais aliados ao clube de trocas é a economia solidária, que lado a lado com ele, 

desenvolve centenas de projetos, e transforma que os participa em seres mais críticos ao 

atual sistema, onde se percebe os malefícios do mesmo, e usa dessas ferramentas para 

tentar escapar e oferecer formas de mudança,  

“A Economia Solidária busca alternativas que rompam os mandatos 

da economia capitalista convencional e ponham os trabalhadores 

como gestores das organizações onde eles produzem e geram riqueza. 

A economia solidária surge com o propósito de criar um novo mundo, 

onde seja possível uma sociedade autogestionária e, com isso, tornar-

se elemento central de sua organização. Essa economia faz emergir 

políticas públicas que propiciam a sobrevivência e a melhoria da 

qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. E os 

clubes de troca fazem parte da rica diversidade e das diversas 

maneiras de fazer acontecer as trocas solidárias. O mais importante é 

ir buscando formas onde essas maneiras de fazer podem e devem ser 

complementares" (depoimento da entrevistada).  

Pode-se dizer, portanto, que tanto a ITCP como os Clubes de Troca, visam 

contribuir para a efetividade do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. 
 

7. Considerações Finais  

 

Ao final deste trabalho, pode-se afirmar que clube de trocas vem contribuindo para 

que consiga mudar os paradigmas existentes do capitalismo, mudando o comportamento 

dos participantes de cada evento, juntamente com o comércio justo e consumo 

responsável.  

Atrelado a isso, tem-se as concepções de Zerbini e Pistelli (2004), de que o 

capitalismo foi um gerador de grandes desigualdades e problemas sociais, que foram se 

estendendo desde a Revolução Industrial, até os tempos de hoje e tanto o comércio 

justo, o consumo responsável, os clubes de trocas e a economia solidária, vão se 

mostrando uma forma de luta contra esse sistema, que nos dita as regras de como 

devemos nos relacionar baseado no capital.  

Partindo desses princípios, vemos que há muitas pessoas e projetos que estão 

dispostos a mudarem esse sistema, colocando suas vidas e seus esforços para mostrar 
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outros caminhos, tanto para alunos de escolas e universidades, quanto para cooperativas 

e associações, entre outros atores sociais.  

Baseado nos estudos de comércio justo, é explicito que podemos ter um comércio 

que não vise o lucro e a concorrência a todo custo, mas busque o bem-estar social da 

comunidade onde está inserido e o consumo responsável parte do mesmo princípio de 

buscar o bem-estar social, porém com outros olhares, como são as relações de 

produções, se há exploração, degradação do meio ambiente, dessa forma pode-se notar 

que existe uma alternativa para o comércio capitalista. O clube de trocas é capaz de 

fazer tal analogia, juntando o comércio justo com o consumo responsável, baseando 

suas trocas em necessidades, experiências e saberes, sendo viável abandonar a ideia de 

lucro e tornar possível um comércio justo e necessário.  
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Resumen

El  presente  estudio  es  el  resultado de una articulación  de varios  años con la

Asociación Civil  sin Fines de Lucro denominada “El  Arca”  y nuestro Centro de

Estudios  de Economía Social  (CEES) de la  Universidad Nacional  de  Cuyo.  El

objetivo de este informe de análisis es el de poner a disposición de los actores de

la organización información de la estructura y del funcionamiento de la misma en

base a la definición, operacionalización y relevamiento de sus principios, como así

también  del  desarrollo  e  internalización  de  los  mismos  por  parte  de  toda  la

comunidad de El Arca. 

Asimismo,  se  propone  avanzar  en  el  desarrollo  de  información  cualitativa  y

cuantitativa, a fin de obtener indicadores de medición y de seguimiento del nivel de

cumplimiento  de  los  principios.  Cada  principio  es  asimismo una  dimensión  de

análisis.

El objetivo general de este trabajo consiste en el análisis de la correspondencia

entre  los  principios  organizacionales  (ADN  organizacional)  con  el  accionar

concreto y  estructura de funcionamiento de la asociación civil sin fines de lucro

denominada “El Arca” ubicada en la Provincia de Mendoza, Argentina.

La  metodología  utilizada  implica  un  diseño  de  investigación  que  triangula  un

análisis cualitativo con cuantitativo, se realizaron entrevistas grupales y se aplicó

la  técnica  de  observación  participante;  asimismo,  a  partir  de  la  definición
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reconstruida de cada principio se desarrolla un proceso de operacionalización a fin

de recabar información cuantitativa de los mismos. Por otro lado, el análisis cuali-

cuanti permite desarrollar una red conceptual que facilite abordar la complejidad

de la problemática e interconexión de los principios y contrastar con la estructura

de funcionamiento y toma de decisiones actual y potencial de la organización.

Es imperioso mencionar que este estudio pretende brindar un aporte empírico a un

conjunto  de  categorías  generales  que  forman  parte  del  corpus  teórico  de  la

Economía Social y Solidaria, y que en este caso se cristalizan en El Arca.

Asimismo, se pretende que estos procesos de Auditoría Social o Gestión Social

contribuyen a que las entidades de la Economía Social y Solidaria analizadas, se

sometan a un proceso de revisión y autoevaluación de su funcionamiento interno a

modo de aproximación a  sus niveles  de responsabilidad y  compromiso social,

económico y  ambiental.  Estos  procesos facilitan  a  desarrollar  una herramienta

estratégica  de  evaluación  sistemática  del  cumplimiento  de  la  ESS  y  una

herramienta comunicacional.

1. Breve historia de El Arca

Como primer momento de este estudio es preciso recorrer la historia de El Arca.

En  la  década  de  los  90  Años  nació  ASEM (Asociación  Emprender  Mendoza),

ubicación  territorial  es  en  el  Barrio  San  Martín  de  la  Ciudad  de  Mendoza,

Argentina. Esta organización era una propuesta innovadora que dio pasos en la

construcción de espacios intersectoriales, en articular el saber popular y el saber

tecnológico, en estimular la capacidad emprendedora de jóvenes y adultos con

menos oportunidades, en la búsqueda de recursos con sentido sustentable, en la

promoción del desarrollo local con equidad. 

Al  interior  de  ASEM  se  fue  gestando  una  Escuela  de  Emprendedores,  con

bastante poco de lógicas típicamente escolares y con mucho de acompañar a una
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comunidad de aprendizaje en la solución de sus problemas socioeconómicos a

partir del trabajo genuino.

De  esta  manera,  surgieron  los  primeros  emprendimientos  productivos  y  se

descubrió que no basta con acompañar a un pequeño productor y obtener algunos

productos  como  fruto  de  un  proceso  productivo  aislado.  La  problemática  era

bastante más compleja: el asociativismo, los lugares de trabajo, el financiamiento

inicial, las comunicaciones, el control de calidad, la formalización de los espacios y

los productos, el conocimiento específico, la estrategia tributaria, la búsqueda de

consumidores, la comercialización, etc.

De todas estas vivencias y con la firme intención de ser parte de la solución de

esta problemática surge El Arca Productores+Consumidores, en junio de 2005. A

partir de allí se plantea que la salida era colectiva, que era preciso construir un

NUEVO ACTOR ECONÓMICO. Este actor se proponía articular a los pequeños

productores  con  los  consumidores;  funcionar  como  un  intermediario  que  no

generara  riqueza  para  sí,  sino  que  la  distribuye  a  los  trabajadores;  ser  una

organización participativa e intersectorial que rompiese con el modelo acumulativo

y que se comprometiese con “alterar” el orden económico instituido en pos de una

economía con justicia que garantizase el Bien Vivir para todos.

Actualmente, El Arca ha cumplido doce años y se encuentra en pleno proceso de

expansión territorial,  de allí  que en su articulación con el  CEES es que se ha

propuesto realizar una revisión integral a sus principios a fin de que su estructura

organizacional no pierda su anclaje en aquello que llevó a su creación.

2. Sobre organizaciones y diseño organizacional

Dentro  del  mundo  diverso  y  heterogéneo  de  las  organizaciones  se  puede

encontrar algunas características en común. Según Daft (2011) las organizaciones

son entidades sociales que están dirigidas a las metas, están diseñadas como
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sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada y están

vinculadas al entorno. Se considera que el elemento clave de una organización es

que están constituidas por las personas y las relaciones entre ellas, por tanto “una

organización  existe  cuando  las  personas  interactúan  entre  sí  para  realizar

funciones esenciales que ayudan a alcanzar las metas” (Daft, 2011, p. 11).

Por tanto, podemos pensar que las organizaciones existen para hacer lo siguiente:

1. Reunir los recursos necesarios para alcanzar las metas y los resultados 

deseados

2. Producir bienes y servicios con eficiencia

3. Facilitar la innovación (en todos sus sentidos)

4. Utilizar tecnologías de información y manufactura modernas

5. Adaptarse a un entorno en constante cambio e influir en éste

6. Crear valores para todos sus actores

7. Enfrentar desafíos continuos de diversidad, ética, así como la motivación y 

coordinación sus miembros.

Asimismo, se pueden encontrar dos tipos de dimensiones organizacionales, las 

estructurales y las contextuales.

Las  dimensiones  estructurales  permiten  realizar  una  descripción  interna  de  la

organización, son una base para medir y comparar las organizaciones. Entre estas

dimensiones encontramos:

1. Formalización: documentación escrita en la organización. Puede ser 

procedimientos, descripciones de puestos, regulaciones y manuales de políticas. 

2. Especialización:  desarrollo de división de tareas o del trabajo.

3. Jerarquía de la autoridad: Se denomina al “tramo de control”, es decir al 

número de agentes que le reportan a un supervisor.

4. Centralización: Nivel jerárquico que tiene la autoridad para tomar una decisión.

5. Profesionalismo: Nivel de educación formal y capacitación de los agentes.
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Las dimensiones contextuales caracterizan a toda la organización. Describen el

escenario organizacional que incluye y da forma a las dimensiones estructurales.

Las  dimensiones  contextuales  pueden  visualizarse  como  un  conjunto  de

elementos superpuestos subyacentes a la estructura y los procesos laborales de

una organización. Entre estas encontramos:

1.  El  tamaño para la  organización se puede medir  como un todo o por  sus

componentes específicos, como una planta o división. 

2.  La  tecnología  organizacional se  refiere  a  las  herramientas,  técnicas  y

acciones empleadas para transformar los insumos en productos. 

3. El entorno incluye todos los elementos fuera de los límites de la organización. 

4.  Las  metas  y  la  estrategia de  una  organización  definen  el  propósito  y  las

técnicas competitivas que la diferencian de otras organizaciones. A menudo, las

metas se anotan como una declaración duradera de la misión de una empresa. 

5.  La  cultura de  una  organización  es  el  conjunto  subyacente  de  valores,

creencias, entendimientos y normas clave compartidos por los agentes.

Es necesario  tener  en cuenta cómo están configuradas las organizaciones;  es

decir, ¿qué constituye las partes de una organización y cómo se ajustan estas

partes?  A partir  del  análisis  de  Mintzberg  (1979)  podemos  esbozar  que  toda

organización tiene cinco partes. Estas partes incluyen el centro técnico, la alta

gerencia, la gerencia de nivel medio, el apoyo técnico y el apoyo administrativo.

 Centro  técnico.  Son  las  personas  que  realizan  el  trabajo  básico  de  la

organización. Esta parte genera en realidad los productos y servicios de la

organización.

 Apoyo  técnico.  La  función  de  apoyo  técnico  ayuda  a  la  organización  a

adaptarse  al  entorno.  El  apoyo  técnico  es  responsable  de  crear

innovaciones en el centro técnico, ayudando a la organización a cambiar y

adaptarse.

 Apoyo administrativo. La función de apoyo administrativo es responsable de

la operación eficiente de la organización, incluidos sus elementos físicos y 

humanos. 
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 Administración. La administración es una función diferente, responsable de 

dirigir y coordinar otras partes de la organización. En las organizaciones 

clásicas se encuentra la alta gerencia o del nivel alto que proporciona 

dirección, planeación, estrategia, metas y políticas a toda la organización o 

principales divisiones. También se encuentra la gerencia de nivel medio que

es la responsable de la implementación y coordinación en el nivel 

departamental. 

Imagen N° 1

En  las  organizaciones  reales,  las  cinco  partes  están  interrelacionadas  y,  a

menudo,  cubren más de una función.  Mintzberg  propuso que las  cinco partes

podían unirse en cinco tipos básicos de organización. Las cinco configuraciones

son la estructura emprendedora, aparato burocrático, la burocracia profesional, la

forma diversificada y la adhocracia. Las cinco partes organizacionales varían en
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tamaño e importancia en cada tipo. Esta diferencia se relaciona con las diferencias

en tamaño, metas y otras características de la organización.

1.  Estructura  emprendedora.  Consiste  sobre  todo  en  un  alto  directivo  y

trabajadores en el centro técnico. La organización está administrada y coordinada

con la supervisión directa desde arriba, en lugar de los gerentes de nivel medio o

los  departamentos  de  apoyo.  La

gerencia de nivel alto es la parte clave

de la estructura. Se necesita muy poco

personal  de  apoyo.  La  meta  primaria

de  la  organización  es  sobrevivir  y

establecerse en su campo de acción. Existe poca formalización o especialización.

Esta forma es adecuada para un entorno dinámico debido a que la simplicidad y la

flexibilidad le permiten maniobrar con rapidez  por su capacidad de adaptación. 

2. Aparato burocrático. El aparato burocrático es muy grande, y el centro técnico

está  orientado  a  la  producción  en  masa.  Tiene  departamentos  técnicos  y

administrativos totalmente elaborados,

que realizan un escrutinio del trabajo,

lo vuelven rutinario y lo formalizan en

el  centro  de  producción  de  alto

volumen.  La  reducida  área  de  la

gerencia de nivel medio refleja la alta

jerarquía del control. Esta forma refleja

gran  cantidad  de  formalización  y  especialización,  con  una  meta  de  eficiencia

primaria. Esta forma es adecuada para un entorno sencillo y estable. No haría

ningún bien en un entorno dinámico porque la burocracia no es adaptable.

3. Burocracia profesional. La característica distintiva es el tamaño y el poder del

centro  técnico,  que  está  formado  por  profesionales  altamente  capacitados.  El
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personal  de  apoyo  técnico  es

reducido  o  inexistente,  porque

los  profesionales constituyen la

mayor parte de la organización.

Es  necesario  un  personal  de

apoyo  administrativo  muy

numeroso  para  apoyar  a  los  profesionales  y  manejar  las  actividades

administrativas de rutina de la organización. Las metas primarias son calidad y

efectividad,  y  aunque  existe  cierta  especialización  y  formalización,  los

profesionales  en  el  centro  técnico  tienen  autonomía.  Por  lo  regular,  las

organizaciones  profesionales  ofrecen  servicios  más  que  bienes  tangibles,  y

existen en entornos complejos.

4. Forma diversificada. Son organizaciones maduras muy grandes y subdivididas

en  grupos  de  productos  o  mercados.  Existe  una  gerencia  de  nivel  alto

relativamente  reducida  y  un  pequeño  grupo  de  apoyo  técnico  para  el  nivel

superior.  Tienen  un  personal  de

apoyo administrativo más numeroso

para manejar la documentación de

las divisiones. La gerencia de nivel

medio  es  clave.  Cada  una  de  las

divisiones independientes muestra un aparato burocrático con su propio personal

de  apoyo  técnico  y  administrativo,  pero  en  ocasiones  una  división  puede  ser

similar  a  la  estructura  emprendedora,  la  burocracia  profesional  e  incluso  la

adhocracia. La forma diversificada ayuda a solucionar el problema de la falta de

flexibilidad  que  experimenta  un  aparato  burocrático  demasiado  extenso

dividiéndolo en partes menores.

5. Adhocracia. La adhocracia se desarrolla en un entorno complejo que cambia

con
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rapidez.  La  meta  de  diseño  es  la  innovación  frecuente  y  satisface  en  forma

continua las necesidades cambiantes. La estructura principal consiste en muchos

equipos superpuestos en lugar de una jerarquía vertical.  La organización tiene

profesionales,  y  el  personal  de

apoyo  técnico  y  administrativo

forma  parte  de  la  mezcla  de

equipos y proyectos de innovación

continua,  en  lugar  de  estar  en

departamentos  separados.  Todos

los agentes pueden participar en

la administración y soporte de sus

equipos.  El  centro  de  producción,  representado  con  líneas  punteadas,  es

independiente del centro fluido e innovador que está arriba de él. 

A modo de síntesis comparativa podemos ver el siguiente cuadro:

9

390



En  nuestro  caso,  el  tipo  de  organización  adhocrática  nos  permite  pensar  el

funcionamiento de esta asociación/empresa de gestión social, como un actor de la

economía social y solidaria. 

Existe  un  generalizado  consenso  universal:  Para  que  un  emprendimiento  sea

considerado como perteneciente a la economía social, debe cumplir por lo menos

dos requisitos (“sine qua non”): primacía del hombre sobre el capital,  y manejo

democrático de las instituciones.

En empresas sociales, es imprescindible recorrer el trayecto de la jerarquía a la

autogestión. Si bien la teoría de las  organizaciones y de su administración ha

evolucionado  desde  el  los  conceptos  originarios  que  acompañaron  la

industrializacon y el postindustrialimo, del taylorismo y Fayol, hacia el trabajo en

red;  al  mismo  tiempo  que  en  la  dirección  se  evolucionaba  del  “mando”  a  la

“conducción”, con la contemporánea aparición del “coaching” y la priorización de
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las “aptitudes y actitudes de colaboración” por sobre las competencias adquiere

preeminencia la “unidad de concepción” para lograr la “unidad de acción”. Esto lo

que se pretende con enfatizar la “Misión” y “Visión“ de las organizaciones.

De allí que podemos acompañar a Razeto (1997) para pensar que la participación

en este tipo de organización es un proceso socialmente integrador al nivel del más

complejo, delicado y central de los elementos de cualquier sistema organizado: la

dirección, y de las más cruciales relaciones humanas y sociales: las relaciones de

poder y autoridad.

Asi, se entiende que la gestión se expresa a través de la adopción de decisiones

relativas al funcionamiento y actividad las organizaciones, en tanto que el poder es

la capacidad de ordenar y coordinar la acción de sí mismo y de otros. De esta

manera la forma simple del poder se entiende como una relación entre sujetos,

uno  de  los  cuales  está  en  condiciones  de  hacer  que  otros  cumplan  con  las

decisiones  que  emanan  de  su  voluntad,  es  decir,  una  relación  de  dominio  y

subordinación. Por ello es que se terminan estableciendo una situación jerárquica,

vertical, que distingue a los integrantes de la organización en dirigentes y dirigidos.

El  poder como tal  es una relación y quien ejerce el  poder detenta un atributo

particular que lo pone en condiciones de hacerse obedecer, este atributo es la

autoridad.

Es importante seguir en este razonamiento a Razeto quien indica que por ser una

relación social, el poder no es unidireccional. Esta relación no implica que el poder

proceda solo “de la autoridad hacia los subordinados sino que implica también y al

mismo tiempo una relación de los subordinados hacia la autoridad”. Entonces, la

dirección  o  gestión  no  tiene  lugar  si  los  que  deben  actuar  conforme  a  las

decisiones  de  la  autoridad  no  aceptan  de  algún  modo  y  por  alguna  razón

subordinarse y obedecer  sus decisiones.  Esto es lo  que permite  abordar  la  la

legitimidad del poder y de la autoridad.
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La legitimidad es el gran punto en cuestión de la fuerza y la calidad de la gestión,

tanto porque la legitimidad incide sobre las decisiones que se toman como sobre

el grado de precisión con que se ejecutan.

Por  tanto,  mientras  mayor  sea  la  adhesión  consciente  y  voluntaria  de  los

subordinados  (actores)  al  sistema  de  dirección  y  a  sus  decisiones  mayor  se

considera  su  legitimidad;  mientras  más  la  gestión  se  base  en  la  fuerza  y  la

coerción ejercidas verticalmente,  menos legítima se considera la autoridad.  De

esta manera observamos que la legitimidad la confieren los subordinados y no

emana  de  la  autoridad  misma.  En  resumen,  la  autoridad  como  atributo  que

legitima el poder del que manda se construye desde la base.

Pero  Razeto continúa el  análisis  y  arguye que el  poder  es una relación entre

sujetos  distintos  que  poseen  complementarios  atributos;  el  que  ordena,  está

provisto  de  la  autoridad,  que  ha  recibido  de los  que  obedecen,  que tienen la

capacidad  de  legitimarla.  La  fuerza  o  debilidad  del  poder  de  dirección  -la

consistencia  y  calidad  del  nexo  entre  dirigentes  y  dirigidos-,  depende  de  la

consistencia y calidad de sus respectivos atributos. De estos atributos dependen la

distancia que exista entre dirigentes y dirigidos. 

Por  esta  razón,  destacamos la  importancia  de  los  principios  (valores,  normas,

ideologías)  de  la  organización,  siendo que  recuperar  y  tener  presente  para  el

conjunto  de  sus  integrantes  el  sentido  originario  de  su  existencia,  así  como

orientar la mirada del “otro”: como pretendemos que nos perciban.

Toda la experiencia indica de la facilidad de la pérdida de los objetivos originarios

de  las  organizaciones,  en  la  medida  que  crecen  y  se  desarrollan.  En  los

emprendimietnos  paradigmáticos,  como  la  Corporación  Mondragón,  se  los

denomina procesos de “desafiliación”. Lo que vemos, es que si se supera el limite

territorial, el de que las personas definen como territorio, se amplía ese riesgo. El

mayor ejemplo, fue la explosión del Club del Trueque en la Argentina en el crisis
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del  2001,  y  su desnaturalización,  mientras vemos resurgir  y  permanecer  en el

mundo organizaciones más pequeñas con moneda social local.

Esta decisión, además, fortalecería el principio de la autonomía. El ejemplo de la

organización de los pueblos orginarios, particualrmente los guaranìes, nos enseña

de esta forma organizativa, recogida de la misma manera para otros fines,  por

José  G.  Artigas  en  la  Liga  de  Pueblos  Libres  para  declarar  la  independencia

política de nuestro país,  allá por 1815.

Esa misma idea de la autonomía para las decisiones comunitarias, es la que se

recoge en las entidades autogestionadas. La diferencia de hace siglos a hoy  es el

cambio en tecnologías de información y comunición, así como del no aislamiento

repativo  de  las  comunidades  o  instituciones.  Pero  el  criterio  es  el  mismo,  en

esencia.

Como se trata de una relación no mercantil, no es ni sucursalsimo ni franchising.

Dada la necesidad de abordar y resolver problemas comunes, es imsprescindible

una organización centralizada.  Pero no una línea de mando,  facultad propia e

indelegable  de  las  Asambieas  locales,  regionales  o  aun  nacionales;  sino  de

comando, de servicio a la decisión y a la acción.

De esta manera podemos repensar a aquello de lo que se consideraba “líneas de

estado mayor” en los ejércitos de masas hasta el siglo XX, y además permanente,

siempre de servicio. Sus funciones son las clásicas; I) Personal; II) Informaciones;

III)Operaciones;  IV) Abastecimiento; y V) Servicios. Esa estructura se replicaría a

nivel regional y/o territorial (Planas mayores). Sus funciones toman relevancia a la

luz de emprender operaciones que superan la capacidad de cada organización

local (Ej: un pedido de uniformes de trabajo grande, la atención de un categring

mediano/grande; o el acceso a crédito o a programas especiales y/o a mercados

que requieran escala y/o variedad territorial).
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Conocer  el  Personal  conque  se  cuenta  es  también  acceder  al  capital  social

relacional de los integrntes mas dispersos, y facilita aunar esfuerzos y/po convocar

las mejores capacidades disponibles. o mismo un relevamiento de capaidades,

vital a la hora de capacitaciones interas para tareas individuales o colectivas.-

3. Principios organizacionales y de la organización

Entendemos  que  los  principios  fundamentales  de  las  organizaciones  son

objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad. 

Por  objetividad consideramos que el  principio  nos impulsa,  cuando realizamos

cualquier obra orgánica, a hacer un instrumento para ser empleado con un fin

determinado, es decir, nos sirve para  encarar la solución del problema orgánico

por su objetivo o por su finalidad". La objetividad representa, entonces, la finalidad

de la  organización,  vale  decir,  el  objetivo  a  satisfacer, la  misión  a cumplir,  en

síntesis. En la organización hay un principio que es inviolable: las organizaciones

deben ser objetivas, vale decir, que deben regirse por la finalidad que cumplen.

Hay que organizar para una finalidad”. 

En segundo lugar, la simplicidad. Las organizaciones han de ser siempre simples

para ser eficaces. Las concepciones han de ser claras para ser realizables. Un

pensamiento  simple,  una  estructura  o  una  acción  simples,  lo  son  cuando

elementalmente representan una unidad perfectamente definible en la diversidad

de  otros  pensamientos,  estructura  o  acciones.  Es  simple  también  un  proceso

cuando  es  fácilmente  identificable,  cuando  posee  identidad.  Resumiendo,  la

simplicidad significa sencillez,  claridad y precisión, que constituyen los factores

fundamentales de la unidad y de la identidad. 

En tercer lugar, la estabilidad. Generalmente las organizaciones suelen fracasar

por  falta  de  estabilidad.  Hay  gente  que  por  evolucionismo  permanente  y

sistemático terminan por estar empezando todos los días una cosa. La estabilidad
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en una organización supone cierto grado de conservación de las estructuras, ya

que permanentemente las situaciones de espacio y de tiempo pueden variar y

toda  aquella  organización  que  no  se  adaptase  a  nuevas  condiciones,  que  no

evolucionase,  envejecería  y estaría  llamada a ser anacrónica e inoperante. Es

preciso lograr una organización que sea estable pero que en su estabilidad admita

la previsión.

Finalmente, la perfectibilidad. Para salvar los organismos hay que someterlos a la

perfectibilidad orgánica que es evolución, manteniendo un perfecto equilibrio entre

lo estable de una organización y lo evolutivo de una perfectibilidad orgánica. Los

que  se  anquilosan  en  un  sistema  y  se  exceden  en  la  estabilidad,  pierden

perfectibilidad. La perfectibilidad es la evolución, es decir que no se puede estar

cambiando  todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer

siempre con la misma organización; hay que hacerla evolucionar de acuerdo con

el tiempo y la situación.

De allí que podemos abordar de forma resumida y luego de varios procesos de

sistematización a lo largo de los años, los principios de El Arca. Asimismo, se

rescatan nociones recabadas de las entrevistas colectivas en pos de realizar una

“vigilancia” o “auditoría” a los mismos. De las discusiones surgieron también las

formas gráficas de representar cada uno. De tal manera, han quedado enunciados

de la siguiente forma:

Principio n°1 “Intersectorialidad”:  Promover el

encuentro  de  los  sectores  que  componen  una

comunidad:  familias,  organizaciones  sociales

culturales  y  religiosas,  empresas,  escuelas,

institutos  tecnológicos,  universidades,

instituciones públicas, etc. En particular alientan

el  encuentro  de  productores  y  consumidores,

conformando  una  comunidad  prosumidora  que
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genere un diálogo superador desde lo diverso, que posibilite alianzas necesarias y

convenientes, que estimule la lógica de la reciprocidad y del sentido trascendente

como medio para satisfacer sus propias necesidades legítimas.

En palabras de los actores:

“…solo es posible con muchos otros…”

“Es la embarcación donde nos subimos distintos y nos complementamos, y

ahí cuando nos complementamos somos una comunidad.”

“…lo asociamos al  tema del  rompecabezas.  Tienen que estar  todas las

fichas para realmente ser un todo, es una cuestión interesante, cada ficha

es única e irrepetible, pero también al mismo tiempo una ficha sola no hace

nada.”

“…lo intersectorial es juntarse con otros diversos , distintos , que es un

riesgo ,  que no es sencillo  ,  que es incómodo pero es lo único que te

complementa , lo hay que buscar son los valores que te unen…”

Principio  n°2  “Organización-

Autosostenibilidad”: Creación  de  un

Nuevo  Actor  Económico,  concretamente

una  empresa  de  gestión  social:

democrática, autónoma, con participación

protagónica  de  los  productores  y

consumidores en los órganos de decisión

política (Asamblea y Comisión Directiva) y

con esquema de delegación de confianza

en el equipo operativo, encargado de la operatoria cotidiana. Este nuevo actor se

convierte en un intermediario que genera riqueza y no la acumula sino que la

reparte  y  se  autosostiene.  Cuando  sobrepasa  el  punto  de  auto  sostenibilidad

económica debe reinvertir  socialmente sus excedentes en la misma comunidad,

por decisión de los participantes.

Según lo expresado:
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“…nos hemos caracterizado como empresa social, pero nosotros somos 

una asociación civil sin fines de lucro … con el hacer nos fuimos 

convirtiendo en lo que nosotros hoy decimos una empresa de Gestión 

Social.”

“…lleva adelante una acción que implican ciertos riesgos, eso es 

emprender, no es maximizar las ganancias.”

“En  realidad  vos  necesitas  una  organización  que  se  adapte  a  la

complejidad y a una realidad … como colectivo vas y te inscribís en una

forma jurídica y realmente ninguna encaja con lo que vos necesitas.”

“…realmente las necesidades de organizarte es clave en todo esto, de ahí

viene el tema de la gestión y la personería jurídica que realmente te da la

posibilidad de ejercer realmente esa forma de gestionar.”

“…gobernanza  de  la  organización,  es  decir  la  organización  es  la

organización … que se sostiene de una Asamblea, que a su vez define una

Comisión  Directiva,  y  que  a  su  vez  esa  Comisión  Directiva  delega

confianza en un Equipo Operativo para que lleve adelante la gestión. Ese

digamos  que  es  el  esquema básico  de  gobernanza  de  la  organización

gestión de la empresa.”

“Y hoy en la actualidad, hay que sumarle dos actores más, o dos más por

lo menos, en inicios de proyectos que trabajan en forma, como que se

desprende  del  Arca  cotidiano,  pero  que  son  parte  del  Arca,  porque  la

dinámica del Arca así lo  requiere,  que tiene que ver con el  ECO1 y el

CODE2,  como dos espacios que también de alguna manera se han ido

definiendo con el  tiempo, pero que inicialmente no estuvieron pensados

así. Y se definen así por el crecimiento de la organización.”

“…la organización está formada por productores más  consumidores.”

“…también organización es hablar por ejemplo de estructura y función, o

sea  básicamente un orden…”

“…si  hay  excedente  hay  que  invertirlo  en...  alguna  cuestión  social-

comunitaria, elegida por los mismo productores…”

“…el tema del tiempo es importante, ósea, si queremos durar tenemos que

auto sostenernos. Pero además también yo lo vincule con el tema de la

1 ECO: Espacio Comunitario.
2 CODE: Canal de Oportunidades Distribuidas de Escala.
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independencia,  porque  me  parece  que  una  organización  que  se  auto

sostiene tiene más posibilidad de ser independiente.”

“…no  sé  si  es  solo  económico  ,  también  hay  que  logar  sostener  la

organización para que sea ...  para que sirva ...  como un modelo ,  por

decirlo  de alguna manera ,  de que es posible una trasformación y una

trasformación que pasa  por los valores, por los principios…”

Principio n°3 “Promoción del trabajo local”:

Promoción del trabajo digno y útil, reconocido en

condiciones justas, impactando positivamente en

las  zonas  de  incidencia  y  especialmente  en

aquellas familias con menos oportunidades.

Algunas consideraciones de los actores indican:

“…el trabajo si está vinculado con la dignidad, y para mí dignidad es cuasi

sinónimo de trabajo para el Arca.”

“… en la misión y visión de El  Arca el trabajo esta como dignificante”

“…el trabajo local,  no es sólo el  trabajo para ganar guita sino el  poder

poner en acción lo que uno puede hacer, lo que uno sabe hacer.”

“… es poder mirar nuestro entorno, mirar las riquezas de nuestro entorno,

y mirar la capacidad de nuestra gente y los saberes de nuestra gente, para

transformarlo en laburo productivo.”

18

399



Principio n°4 “Comercio Justo”:  Practicar

los  principios  del  comercio  con  justicia,  del

consumo  consciente  y  responsable,  y  del

cuidado del ambiente. Y asignar con equidad

de género, a la persona humana un rol activo

en los proceso de producción transformación,

comercialización  y  tratamiento  de  los

desechos. 

En palabras de El Arca:

“… si  en  algo nos parecemos todos es en que somos consumidores  ,

porque en realidad si hay algo que ninguno de nosotros puede dejar de

hacer  es  consumir  ,  entiéndase  consumo  en  el  sentido  positivo  de  la

palabra.”

“…  la  tarea  sería  ver  como nuestros  consumos empiezan a  trasformar

precisamente  esas  situaciones  de  desigualdad  que  genera  el  sistema

capitalista.”

“El Arca tiene esa tarea de empezar a ser consciente  de que si hay algo

que  puede  trasformar  la  economía  es  el  consumo  consiente,  y  es  el

consumo responsable.”

“… cuando vos vas y compras y decidís  tu compra estas llevando adelante

un acto político y es interesante eso ... si nosotros tomaros conciencia de

que  en  lugar  de  comprarle  a  una  multi-nacional  ,  le  compráramos  al

vecino  ,  que  con  eso  está  viviendo  o  generando  laburo  digno,  y

probablemente nosotros empezaríamos a modificar algunas cosas.”

“…la  única  manera  de  apoyar  a  los  pequeños  productores  generando

trabajo era sumando sí o sí a los consumidores.”

“una  de  las  cosas  que  promueve,  o  trata  de  promover  El  Arca  es

precisamente la cercanía del productor y el consumidor.”

19

400



“relaciones convenientes  y equitativa para todos los participantes … más

que  cercanía,  ahora  que  pienso  es  proximidad.  Economía  de  la

proximidad.”

Principio  n°5  “Calidad  social”:  Aplicar

proceso  y  procedimientos,  internos  y

externos,  que  cumplan  con  la  ética  del

cuidado  de  la  suficiencia  y  de  la

preservación  del  ambiente,  logrando  hacer

las cosas bien en beneficio de todos. Implica

encontrar  un  punto  de  consenso  sobre  la

calidad,  entre  los  productores  y

consumidores,  es  decir,  la  comunidad

prosumidora.

Según las consideraciones de los actores: 

“…la calidad se construye, se cuida y no se negocia. Se construye porque

no es una cosa que este… no se hereda, se construye. Se cuida, no se

negocia  … los  estándares  de  calidad  se  logran  y  se   certifican  en  la

articulación con los que poseen el conocimiento pertinente.”

“… la calidad asociada con el tema del cuidado.”

“… lo relaciono con el artesano, que hace lo que ama pero a su vez cuida 

al otro. Es como dar lo mejor de vos porque es para vos pero es para el 

otro también.”

“Si es importante que cuando hablamos de calidad no hablamos solamente

por ser la empresa líder en gestión social, si no porque entendemos que el

consumidor, como nosotros, es parte de ese proceso.”

“…si vos cuidas el producto, en realidad lo haces es cuidar el producto por

sí, es para cuidar a la gente que lo recibe… eso es calidad humana.”
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Principio  n°6  “Gestión  social”: Como

centro de producción y de comercio justo se

debe  contar  con  reglas  consensuadas,

trasparentes  y  abiertas,  estar  sujetos  a

evaluaciones periódicas,  a  certificaciones,  a

auditorías  sociales  y  a  rendiciones  de

cuentas pública. 

Veamos lo que dicen sus agentes:

“…  una organización democrática y de derogación de confianza que es

como habíamos  descripto a la organización requiere necesariamente del

control de los pares. Este proceso se da en el encuentro con el otro, en la

discusión  honesta  y  frontal.  Donde  podemos  superar  las  dificultades,

comprometiéndonos  cara  a  cara,  haciéndonos  co-responsables,  sin

esperar soluciones arbitrarias y desconocedoras.  También tiene que ver

con la fluidez y la transparencia de la información.”

“… el equipo operativo es una de sus primeras funciones hacer control 

social.”

“…  me parece  que  el  control  social  tiene  algo  importante  y  es  que  la

información  tiene  que  estar  disponible  para  todos …  en  El  Arca  la

información tiene que ser transparente y fluida. Tiene que conocerla todo el

mundo.”

“…  del  consumidor  también  como  parte  del  control  social,  o  sea  el

consumidor  también  puede  venir …  tiene  que  ver  con  ese  sentido  de

pertenencia y ese  formar parte de la comunidad que también aporta a ese

control social a la organización.”

“El  Arca,  en realidad,  pierde su razón de ser  si  no  tiene anclaje  en la

comunidad.”

Principio n°7 “Responsabilidad comunitaria”: Buscar el  Bien Vivir, para ello

orientar sus prácticas y el hacer, para responder a las necesidades y problemática

21

402



de la comunidad en el presente y futuro. En

este  marco  el  crecimiento  propuesto  es  a

escala  humana,  consiguiendo  ampliar  el

impacto como suma de las interacciones a

tamaños comunitarios.

Según los propios actores:

“…  la  "epistemología  del

cuidado". Para mí el tema de la

responsabilidad comunitaria tiene que ver con eso, y que cuando hablamos

de epistemología del cuidado hablamos del cuidado no sólo del entorno

sino fundamentalmente de la persona.”

“… lo vincule íntimamente con el Buen Vivir.”

“El  Arca,  en realidad,  pierde su razón de ser  si  no  tiene anclaje  en la

comunidad.  Por  eso decimos eso de que si  la  gente que labura y que

sostiene con su laburo la organización tiene que estar siempre, de alguna

manera, partícipe de todas las cosas que se están haciendo en El Arca.”

“La misma comunidad sostiene una organización que le  da laburo a la

gente.”

“El Arca surge a partir de una necesidad de la comunidad.”

“…  cuando la gente te dice que se juntan y el mesón es el lugar donde

comparten  las  alegrías  y  las  tristezas...  bueno  eso  es  responsabilidad

comunitaria creo yo.”
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Principio  n°8  “Formación  permanente

hacia  el  Bien  Vivir”: La  formación

permanente  y  la  promoción  del  cambio

cultural hacia el Bien Vivir son esenciales a

todos  los  participantes  utilizando

alternativas  formales  y  no  formales  de

educación. Los centros de producción y de

comercio  justo  se  convierten  en  una

comunidad  de  aprendizaje  donde  todos

pueden  enseñar  y  aprender  en  la

construcción de conocimientos apropiados y apropiables.

En palabras de los entrevistados:

“… la gente se tiene que poder apropiar de los principios.”

“… hablamos de la educación popular, que es una de las cosas que tiene

que  estar  ahí  en  el  tema  de  la  Formación  Permanente,  la  educación

popular al tope, al máximo. Poniendo sí, y poniéndole valor a la formación

académica.”

“… desde hace dos años a ahora es impresionante lo que la gente sabe de

economía  social  y  lo  que  la  gente  sabe  de  cómo  construir

comunitariamente.”

“Es  construir  conocimientos,  y  nosotros  hemos  ido  construyendo

conocimientos.”

“Si vos me decís en el ECO, cada quince días, las reuniones son para 

hablar de las cuestiones y demás, y se tratan temas, y se debate. Bueno, 

si queres eso es una jornada. Eso es educación popular.”

“… crear conocimientos específicos de economía social, después aplicarlo

y después transmitirlo, no sólo al dirigente, al equipo operativo y demás

sino como a la comunidad.”
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Principio  n°9  “Incidencia  en  Políticas

Públicas”:  Ser  espacios  atentos  a  la

conformación de escenarios positivos para

su desarrollo, aportando aprendizajes para

el  impacto en los sistemas educativos,  en

las  legislaciones  y  reglamentaciones

vigentes  y  en  la  constitución  de  políticas

socio económicas afines.

“… son políticas públicas, no políticas partidarias … tiene mucho que ver

porque  que  se  captan  en  el  día  a  día,  en  el  hacer,  cuáles  son  las

necesidades que tienen la comunidad.”

“… lo que hace El Arca es un rol de nexo entre la comunidad y el Estado.”

“… tiene lugar y origen en el CODE porque en realidad el CODE es como

una  pata  de  El  Arca  que  tiene  como rol  fundamental  es  incidir  en  las

políticas públicas para generar oportunidades.”

Nube de palabras sobre los principios

Como podemos observar los principales conceptos en el análisis cuantitativo del

conteo  de  palabras  de  las  entrevistas  colectivas  dio  de  mayor  a  menor  la

ocurrencia de los siguientes conceptos:

1. Organización
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2. Trabajo

3. Gente

4. Otros

5. Principios

6. Social

7. Empresa

8. Gestión

9. Género

10.Valores

Esto simplemente permite graficar las principales características resaltadas de la

discusión sobre los principios de la organización y su internalización. 

Imagen N°2: Mapa semántico de los Principios

En el mapa semántico sobre los principios podemos observar que en el centro se

encuentra el  Principio de Organización/Autosostenibilidad,  siendo el  que mayor

relación dispone con el resto. Asimismo, Comercio Justo, Formación permanente e
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Incidencia,  son un punto referencial  para el  resto de los principios. Lo cual  es

coherente con la misión y visión de la organización.

Entendemos que los principios también han de funcionar dentro de la organización

como  sistemas  de  disposiciones  duraderas  y  transferibles,  estructuras

estructuradas y estructurantes, es decir, como habitus. De acuerdo a Bourdieu

(2007) podemos definir el habitus como “principios generadores y organizadores

de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su

meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de

las  operaciones  necesarias  para  alcanzarlos,  objetivamente  “reguladas”  y

“regulares” sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas y,

por  todo  ello,  colectivamente  orquestada  sin  ser  el  producto  de  la  acción

organizadora de un director de orquesta” (Bourdieu, 2007, p. 86)3.

Así es que los principios guían las prácticas (generación de productos y servicipos,

producción de conocimiento, contrucción de vínculos) de la organización en un

constante ir y venir de sentidos y acciones.

   

4. Sistema de El Arca

El Arca Productores + Consumidores es una empresa de gestión social. Vincula a

pequeños  productores  con  consumidores  responsables  bajo  un  sistema  de

comercio con justicia (promueve la igualdad de género, que el mayor beneficio

vaya al  productor, el  cuidado del  ambiente,  las relaciones ganar-ganar con los

consumidores y la integración social,  entre otros aspectos). Legalmente es una

asociación civil sin fines de lucro, que tiende a la autosostenibilidad, generando

riqueza y distribuyéndola a los pequeños productores, no acumulándola.

Como VISIÓN se propone transformarse en un modelo nacional de integración

económica que incida en la superación de la pobreza y en las políticas públicas

3 Bourdieu, P. (2007). El Sentido Práctico. 1ra Ed. Especial. Siglo XXI. Buenos Aires.
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afines. En tanto que tienen como MISIÓN promover comunidades prosumidoras

sustentables,  articulando  a  los  pequeños  productores  con  consumidores

responsables bajo condiciones de comercio con justicia

Actualmente, según sus documentos y registros formales, se han dispuesto un

organigrama tradicional que es un esquema que combina tres espacios diferentes:

Asamblea,  Comisión  Directiva  y  Equipo  Operativo,  a  través  de  los  cuales  se

materializa la toma de decisiones y el control de la organización.
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La  ASAMBLEA  está  constituida  por  los  productores  y  consumidores  de  la

organización y eligen democráticamente a los referentes que participarán en la

COMISIÓN DIRECTIVA:  presidente,  secretario,  tesorero,  vocales,  revisores  de

cuenta.

La COMISION DIRECTIVA fija las políticas a seguir y plantea las metas a cumplir.

Es la encargada de desarrollar los reglamentos internos y de resolver los casos de

no cumplimiento de los mismos.

Ser parte de la Comisión Directiva es un compromiso importante en la vida de un

productor o consumidor. Requiere agregar la tarea de conducir la organización,

ejercitar la toma de decisiones desde lo colectivo y general, que es más que la de

mi propio emprendimiento, mi área de producción o mi necesidad de consumo.

Aquí aparece el conocimiento para la gestión como un insumo que ya se tiene o

que  se  va  en  búsqueda  para  tenerlo.  Hay  que  administrar  lugares,  recursos,

cuentas bancarias, contratos, acuerdos, reglamentos, control, etc.

Esto  se  logra  con  tiempo y  convicción,  los  que  más  saben sobre  un  tema le

enseñan a los que menos y si ninguno sabe, se mira la red de vínculos para ver

quien puede compartir su conocimiento. Se delega confianza en cada componente

de  la  comisión  a  la  vez  que  se  invierte  en  tiempo para  revisar  y  controlar  el

accionar de cada uno, obteniéndose ventajas significativas con esta manera de

control social.

La  COMISION  DIRECTIVA delega  en  un  EQUIPO  OPERATIVO  el  accionar

cotidiano de la organización, quien debe:

 Garantizar el cumplimiento de la misión de EL ARCA PRODUCTORES +

CONSUMIDORES, según las políticas fijadas por la Comisión Directiva.

 Desarrollar EL ARCA como una estructura sustentable

 Articular de manera efectiva a los pequeños productores asociados con los

consumidores responsables
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 Sostener y expandir las redes de alianza con los diferentes sectores.

 Montar una estrategia sistemática de búsqueda de recursos 

 Rendir  cuentas mensualmente de las tareas realizadas, garantizando un

proceso transparente.

Finalmente, podemos ver que de acuerdo a los indagado y analizado, podemos

graficar el diseño organizacional de la siguiente manera:

Por  otro  lado,  el  funcionamiento  territorial  de  las  distintas  Arcas,  conforme

podemos observar en la imagen siguiente:
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Imagen N°3
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Tema 2: Consumo Responsável e Comércio Justo 

 

Resumo 

As relações de consumo propiciadas pela economia solidária aproximam         
produtores e consumidores, fortalecendo o consumo responsável e o comércio justo. A            
experiência relatada neste artigo trata da estruturação de uma Feira da Economia            
Solidária denominada "Feira Compre no Bairro”, localizada no território do Gonzaga,           
região periférica da cidade de São Carlos-SP, com alto índice de vulnerabilidade social.             
A iniciativa é de mulheres produtoras de artesanato e alimentos, assessorada pela equipe             
do NuMI-EcoSol (UFSCar), por meio de formação política e técnica. A atividade de             
comercialização, para além da geração de renda, possibilitou a criação de um espaço de              
interação social e cultural e até revitalização do espaço público onde é realizada a feira.               
O empreendimento está em desenvolvimento e apresenta retorno financeiro, porém          
ainda é necessários compreender melhor o perfil e interesse dos consumidores com            
relação a produtos, preço, local e horário. O espaço apresenta potencialidades para além             
das vendas como promoção da cultura, educação para consumo, segurança alimentar e            
nutricional, lazer e organização comunitária. 

 
 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Territorial; Economia Solidária; Feiras; Mulheres;       
Consumo Responsável; Comercialização 
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Introdução 
 

Breve histórico sobre feiras populares 
A comercialização em feiras populares é uma das formas de relações mais            

antigas entre produtores e consumidores. Já na antiguidade, as feiras tinham como            
objetivo promover trocas de mercadorias entre pessoas de diferentes lugares com a            
principal finalidade de suprir as necessidades pessoais. Com o fim do feudalismo e o              
surgimento do capitalismo, esse modo de comércio passa a ter uma nova importância             
econômica, francamente impulsionada pelas Cruzadas, era necessária uma forma de          
atividade aquisição de bens que atendesse às necessidades dos comerciantes e viajantes.            
Esta atividade de troca é tão antiga como a própria história do homem, e com o seu                 
crescimento, surge o comerciante, iniciando então a divisão social do trabalho. Esse            
modelo de comercialização exerceu papel importante na implantação do dinheiro, na           
manutenção do capitalismo e no surgimento das cidades (BOECHAT & SANTOS,           
2009). 

Entretanto ao final dos anos 1960, é consolidada a indústria agroalimentar,           
alavancada pela internacionalização do capital e liberalização dos mercados. A criação           
de lojas de autosserviço, para o escoamento dos produtos e exercer o controle de preços               
do comércio alimentar vigente se torna sistema de distribuição predominante,          
principalmente nos grandes centros (PINTAUDI, 1981). 

Apesar de muitos produtos comercializados em feiras são provenientes de          
grandes centrais de distribuição, caracterizando os participantes da feira como          
revendedores. Percebe-se ainda hoje que as feiras livres têm resistido a esse processo             
desempenhando um papel importante na consolidação econômica e social,         
representando também um espaço público, socioeconômico e cultural, extremamente         
dinâmico e diversificado sob o ponto de vista do consumidor (GODOY, 2007). 

Esses espaços consistem em um local de relação social, de trocas de saberes e de               
hábitos culturais, como expressa Bourdieu (1989), onde os envolvidos enriquecem o seu            
capital cultural, através de trocas, aprendizagens e obtenção de novos saberes e            
experiências vividas pelo outro. O freguês, colaborando com o seu saber da cidade para              
trocar com o feirante, enquanto este oferece um saber do rural, através do contato com a                
natureza e dos processos naturais produtivos. 

Seguindo uma perspectiva mais identitário Ludwig (2008) alega que o lugar é            
dotado de significados para aqueles que o vivenciam, que têm particularidades           
históricas, por meio das quais se desenvolveu um modo de vida específico, de acordo              
com a organização social e cultural, levando-se em consideração sua inserção na            
sociedade global.  

Assim feiras são também local oportunidades de educação e de cultura, num            
entreposto de trocas culturais e de aprendizado, onde pessoas de várias localidades            
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congregavam-se estabelecendo laços de sociabilidade. A feira se apresenta enquanto um           
mosaico complexo de interpretações de acordo com a percepção dos sujeitos sociais que             
nela transitam.  

 
Feiras e o consumo responsável 

A prática das feiras conjecturava a problemática sobre consumo responsável que           
apesar de estar ligado com a discussão de desenvolvimento sustentável, proveniente das            
manifestações ambientalistas na década de 70, têm conceitos mais desenvolvidos          
somente na década de 90.  

Em 1995 na Mesa Redonda de Oslo sobre Produção e Consumo Sustentáveis,            
apresentou-se uma definição para o termo, quando ele foi considerado como sendo: 

“o uso de bens e serviços que respondem às necessidades           

básicas e proporcionam uma melhor qualidade de vida, e ao          

mesmo tempo minimizam o uso de recursos naturais, materiais         

tóxicos e emissão de rejeitos e poluentes em seu ciclo de vida, de             

forma a não comprometer as necessidades das gerações futuras”         

(PNUMA, 2001, p. 5). 

 

O consumo responsável ainda pode ser definido como “a capacidade de cada            
pessoa ou instituição, pública ou privada, de escolher bens e serviços, de maneira ética              
para melhorar a qualidade de vida de cada um, da sociedade e do ambiente” (BADUE et                
al., 2005, p. 21). 

Segundo Paula Maria Rattis Teixeira (2011) a sociedade civil desenvolve seu           
papel para promoção do consumo sustentável em dois âmbitos: primeiramente          
individual, o consumidor, através de suas escolhas diárias de consumo, ao optar por             
produtos ou serviços cujas procedências representam menor impacto social e ao meio            
ambiente estará consumindo de forma consciente e promovendo o consumo sustentável;           
em segundo lugar, o consumo sustentável demanda a ação na esfera coletiva e política              
do cidadão.  

Nesse segundo âmbito, a sociedade civil organizada, ao participar dos espaços           
públicos de discussão; de atividades de educação e conscientização para o consumo e             
dos processos de formulação de políticas públicas torna-se um agente essencial de            
mudanças e de promoção do consumo sustentável.  

Segundo Mance (2003, p. 45), “consumo ético e solidário é aquele que é             
praticado em função não apenas do próprio bem-viver pessoal, mas também do            
bem-viver coletivo, em favor dos trabalhadores que produziram aquele bem ou serviço            
com preferência aos produtos e serviços da economia solidária”.  

A economia solidária propõe novo modelo de organização do trabalho          
fundamenta-se na organização solidária da produção, em que todos trabalham e           
produzem e todos ganham. Baseia-se na organização coletiva em moldes democráticos,           
igualitários e está centrado na concessão mútua de avais solidários (MANCE, 1999).            
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Sendo o consumo responsável uma prática defendida pelo movimento da economia           
solidária. 

Desse modo as feiras da economia solidária se diferenciam por serem espaços             
de venda direta, ou seja, o consumidor se relaciona diretamente com o produtor. Esses              
tipos de espaços são enquadrados como canais curtos de comercialização na qual os             
produtos são vendidos por no máximo mais um intermediário. Assim como os grupos             
de consumo responsáveis, vendas diretas em suas propriedades ou centros de comércio            
justo e solidários. Há autores que utilizam outras denominações, como circuitos de            
proximidade ou circuitos locais, reforçando a noção de proximidade geográfica e           
aludindo ao aspecto social/relacional presente na ligação entre consumidor e produtor,           
nos processos de desenvolvimento local e na territorialização da alimentação. As feiras            
são exemplos desse encurtamento e o resgate dessa prática agrega diversos valores de             
solidariedade, empoderamento e emancipação financeira. 

A experiência relatada neste trabalho é fruto do acompanhamento de três anos            
pela equipe do núcleo de economia solidária Assessorada pelo NuMI Ecosol, Núcleo            
Multidisciplinar Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária          
da UFSCar da Feira Compre no Bairro localizada em uma região periférica na cidade de               
São Carlos, interior de São Paulo. Porém o recorte temporal será dos últimos dois anos,               
de junho de 2015 a junho de 2017, período que programa de extensão universitária -               
PROEXT  2015 financiou as ações. 

 
Objetivo 
 

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência da Feira Compre no             
Bairro (FCB) localizada no território do Jardim Gonzaga, bairro periférico da cidade de             
São Carlos com alto índice de vulnerabilidade social. incubadora tecnológica popular           
da UFSCar o qual promove ações há mais de uma década com foco no desenvolvimento               
territorial.  
 
Metodologia 
 

A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo do tipo observação          
participante com acompanhamento de reuniões de planejamento, das feiras e das           
formações com as produtoras e consumidores (as). As atividades descritas foram           
realizadas entre os meses de junho de 2015 a junho de 2017. 

 
 
Desenvolvimento  
 

A Feira Compre no Bairro (FCB) surge em 2012, com a organização conjunta             
do NuMI, Banco Comunitário Nascente e moradores (as) locais comercializando          
produtos da economia popular e solidária no Bairro Jardim Gonzaga. Em 2014 devido             
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ao baixo fluxo de vendas a Feira muda-se para a praça no bairro Madre Cabrini,               
adjacente ao Gonzaga, mas com uma situação socioeconômica distinta, com pouca           
vulnerabilidade social. Essa informação é importante, pois após essa mudança a Feira            
passa ter mais viabilidade econômica, mas o público também muda, com melhores            
condições de renda. 
Esse período é marcado pela baixa quantidade de produtores (as), sendo a mobilização             
da comunidade para fazer parte desse coletivo de comercialização o maior desafio.            
Então as últimas feirantes deixam a feira por diferentes motivos: saúde, desmotivação            
ou impossibilidade de tempo e renda para produzir. 

Em 2016, a FCB foi revigorada por um novo coletivo de mulheres a partir de um                
mapeamento de produtores (as) nos bairros pertencentes ao território do Gonzaga. Para            
esse mapeamento foi utilizada a metodologia Bola de Neve, onde se partiu de alguns              
pequenos produtores que indicavam outros e desse modo fez um banco de dados de              
produtores e produtoras dos bairros que circundam o Gonzaga. Essas pessoas foram            
então convidadas para uma reunião onde foi apresentada a Economia Solidária, mas a             
equipe assessora sabia que apenas oficinas teóricas não seriam suficientes para manter o             
grupo e foi proposta a realização de uma feira de fim de ano. O grupo que tinha cerca de                   
10 pessoas acatou a ideia e partimos para a vivência prática de organizar uma feira               
praticamente do zero. 

Nesse novo ciclo da feira unem-se produtoras de artesanato de bonecas e            
enfeites de EVA, artigos em crochê, bolsas de pano, panos de prato e produtoras de               
alimentos como pastéis, acarajés, coxinhas, pães, tortas, bolos, sucos desintoxicantes e           
nutritivos, doces veganos e saudáveis.  

As atividades foram realizadas por três equipes do NuMI: da Linha de            
Educação, Saúde e Cidadania atuando com o programa de Segurança Alimentar e            
Nutricional; Linha de Desenvolvimento Territorial e Novos Empreendimentos ambos         
financiados pelo Programa Brasil Sem Miséria, em parceria com a Prefeitura de São             
Carlos. Portanto as atividades foram bem diversificadas e se complementavam ao longo            
do processo de assessoria. 

Outro ponto a ser citado é a participação de alunos e alunas de graduação e o                
incentivo ao desenvolvimento de trabalhos acadêmicos sobre os projetos. O que nem            
sempre é possível, mas constantemente discutido pela equipe no intuito de favorecer a             
indissociabilidade da extensão, da pesquisa e do ensino, esse trabalho é resultado desse             
esforço. 

 
Parceria com a Horta Agroecológica do Centro da Juventude 
 

Essa fase aproximou o coletivo de trabalhadores da Horta Agroecológica do           
Centro da Juventude que apesar de geograficamente próxima não tinha relações diretas            
com a feira. A partir de dezembro de 2016, uma das agricultoras, se insere no grupo de                 
produtoras da FCB representando o coletivo da Horta que constitui e dá início pela              

417



primeira vez a comercialização dos produtos da horta in natura e processados (suco             
verde, torta de taioba com berinjela, cural, bolo). 

Na produção agroecológica de alimentos da Horta toda a cadeia produtiva é            
organizada por moradoras e moradores do entorno, que consiste no manejo solo,            
planejamento de plantio, produção de mudas, transporte de resíduos para compostagem,           
preparo do adubo, irrigação, colheita, processamento de produtos e comercialização. A           
horta é também espaço para vivências e trocas de conhecimentos e experiências sobre             
manejo agroecológico, impactos do uso de agrotóxicos na saúde e importância do            
consumo de hortaliças. 

A FCB representa um canal importante de comercialização e divulgação dos           
produtos da horta do CJ, fortalecendo a sustentabilidade financeira do empreendimento.           
Apesar de ainda não haver o escoamento total dos produtos da horta, a comercialização              
na FCB também contribui para a segurança alimentar da comunidade, que tem a             
oportunidade de acesso a alimentos agroecológicos sem veneno a preço acessível.  

Por outro lado contribui com a segurança alimentar nutricional das outras           
feirantes que incorporaram produtos da horta nos sucos e alimentos produzidos além da             
melhoria na própria alimentação. 

 
 

Formações 
 

A equipe identificou a necessidade de atividades de formação em temas            
políticos como economia solidária, feminismo, organização comunitária, temas técnicos         
como precificação, gestão financeira e publicidade e questões de fortalecimento do           
grupo como formação de identidade, aperfeiçoamento na comunicação, e formalização e           
adequação às normas sanitárias. 

As reuniões de formação eram intercaladas com as reuniões de planejamento e            
avaliação das feiras a partir de um calendário semestral. Mas até mesmo as feiras eram               
espaços de aprendizagem: gestão financeira, organização de espaços de         
comercialização, solidariedade, planejamento e comunicação. 

 
Atividade sobre identidade visual e comunicação 
 

Nesse sentido realizamos uma atividade para trabalhar a identidade visual do           
grupo buscando maior integração entre os membros considerando a importância dessa           
integração nesse momento de agravamento da crise econômica.  

A necessidade da formação sobre comunicação se evidencia no cotidiano do           
grupo, tanto no que se refere a questões internas, quanto a questões que se direcionam               
para o território, tendo em vista possibilidades de comunicação que podem ser            
exploradas para dar maior visibilidade ao grupo. Nesse sentido, realizamos uma           
atividade lúdica com o grupo, uma dinâmica interativa, conhecida como “Caça ao            
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tesouro”. Debatemos com o grupo a importância do planejamento e da clareza            
necessária de comunicação para que a equipe alcance seu objetivo. 

 

 
Imagem 1 - Atividade de formação sobre comunicação  

 

A simples e sensacional atividade de pintura do muro 
 

Após passarmos por uma grave situação de machismo onde um dos feirantes            
estava oprimindo não só com a filha e a companheira que também eram produtoras, mas               
todos os restantes da mulheres realizaram uma atividade sobre as mulheres na economia             
solidária, sobre as desigualdades no mercado de trabalho e sobre os caminhos para a              
emancipação das mulheres. Em grupo, as produtoras dividiram suas histórias de vida e             
de luta, como se reconhecem enquanto mulheres, as dificuldades que sentem no dia a              
dia e nas relações econômicas e o que querem para o futuro.  

Um momento muito rico resultou na parceria com a Marcha Mundial das            
Mulheres, que teve início em março, no mês de luta das mulheres. A atividade planejada               
foi um sucesso. O muro que divide a praça da feira estava deteriorado e necessitando de                
reformas. Com a compra de apenas uma lata de tinta e a doação das demais, o espaço                 
foi transformado em um local mais bonito e alegre. A alegria das mulheres, ao ver a                
mudança do ambiente, foi contagiante para todos/as os/as curiosos/as que passavam.           
Talentos foram sendo descobertos à medida que cada pedacinho de concreto, mesa,            
poste, chãos iam recebendo desenhos coloridos feito por meio de muitos sorrisos. 

Essa ação mostrou o potencial de atividades práticas coletivas. Por mais que nas              
reuniões busquemos ser dinâmicos/as e didáticos/as, são os resultados de atividades           
como essa que inspiram todos/as a continuar trabalhando juntos/as por um bairro            
melhor. Um ponto de destaque foi como elas começaram desenhando apenas pessoas            
brancas e magras e conforme fomos problematizando que no nosso grupo tinham            
poucas pessoas “brancas e magras” elas foram “engordando” os desenhos. A           
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representatividade foi trazida para o debate e elas lidaram com isso de uma forma              
bastante profunda. E assim, além de deixar a praça muito mais agradável, o             
envolvimento dos vizinhos está servindo de divulgação para a próximas feiras ou            
eventos. 

       Imagem 02: Foto tirada durante pintura do muro na praça da Feira 

 

O velho problema com a matemática 
 

Também, fruto desses encontros de planejamento, foi levantada a dificuldade de           
algumas produtoras com os cálculos matemáticos necessários para precificação e          
comercialização dos produtos. Assim, a equipe de incubação entrou em contato com            
uma professora da USP que oferece para as trabalhadoras do Banco Nascente oficinas             
de educação matemática e articulou para que essa oficina fosse aberta também para as              
demais produtoras interessadas. Esses encontros de educação matemática passarão a          
acontecer semanalmente em período noturno no salão que sedia o Banco Nascente e             
será aberto para o grupo de produtoras da Feira Compre no Bairro.  

 
10 mandamentos da Feira 
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A dificuldade com os acordos coletivos sobre funcionamento da feira resultava           
sempre em conflitos. Mas não estávamos seguras de instituir um regimento devido ao             
amadurecimento inicial do coletivo, e a complicada linguagem jurídica. Nesse sentido           
foi firmado um acordo verbal com a revisão dos acordos coletivos já estabelecidos do              
grupo. A equipe de incubação sistematizou os acordos coletivos em forma de            
“mandamentos da feira” e eles foram expostos para que o grupo pudesse discutir melhor              
os acordos e referendá-los. Estes acordos podem ser visualizados no Quadro 1, abaixo. 
 

Os 10 mandamentos da Feira Compre no Bairro 
1) Haverás feiras quinzenalmente (exceto com chuva forte) próximas aos dias do pagamento; 
2) Montarás às 14h e desmontarás às 21h; 
3) Serás coletiva a montagem e desmontagem, inclusive a decoração, iluminação e barracas; 
4) Acatarás o que for decidido nas reuniões de planejamento das feiras; 
5) Separarás os artesanatos das comidas; 
6) Cuidarás do meio ambiente, separando lixo orgânico do reciclável; 
7) Avisarás falta e justificarás, caso ocorra três vezes procurarás seu caminho; 
8) Venderás produtos feitos por ti; 
9) Construirás a feira ajudando no que puder; 
10) Abrirás seu coração caso discordes de algo; 

 
Esses acordos foram cumpridos por um tempo, mas posteriormente algumas          

participantes se achavam privilegiadas por serem mais antigas e os descumpriam. Ou            
seja, praticamente semanalmente os mesmos problemas apareciam levando o grupo a           
entender as verdadeiras causas, por exemplo, se haviam faltas frequentes talvez fosse            
necessário que as feiras fossem quinzenais e não semanais. 

 
Visitas às produtoras 

A realizou visitas às produtoras foi necessária para a fortalecimento de vínculos            
e para entender necessidades, dificuldades e potenciais produtivos e organizacionais. O           
objetivo da visita era fazer uma aproximação com as realidades das produtoras e             
identificar questões que não estavam explícitas nos espaços coletivos. Um dos           
resultados foi realização de um curso de boas práticas de manipulação de alimentos,             
oferecido particularmente para o grupo pela Vigilância Sanitária Municipal, obtendo          
certificado e permitindo a venda na feira, pois foi visto que haviam práticas que              
precisam ser melhoradas na manipulação ou armazenamento dos produtos. 
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Imagem 03: Foto tirada durante visita à produtora, junto a seu companheiro.  

 

 

Feiras temáticas e o karaokê 
 

Durante o processo de incubação da feiras percebemos a necessidade de ter            
novidades e foi pensado aproveitar a divulgação do comércio convencional para o            
lançamento de feiras temáticas como de Natal, Páscoa e do mês das mulheres.  

Essas novidades também motivavam as mulheres para a ornamentação do          
espaço assim como para a inovação de produtos. A feira temática do mês de abril de                
2017 contou com o karaokê, deixando a mesma bem animada. Até mesmo as mulheres              
mais tímidas cantaram e o momento cultural marcou a feira da Páscoa. Moradores             
vizinhos foram atraídos pela música e participaram da cantoria. 

Nessa feira o coletivo percebeu a importância de momentos de convivência e 
relaxamento, acima do que a própria comercialização. Principalmente na periferia onde 
as opções públicas de lazer são praticamente inexistentes. Após o término do projeto foi 

conquistada uma parceria com artistas para a perpetuação das práticas culturais.  
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Imagem 04: Foto tirada durante feira de Páscoa.  

 

 

Discussão 
 

A geração de renda foi à motivação inicial apontada pelas produtoras para            
participar da feira, porém outras questões surgiram como razões para permanecerem no            
grupo como a saúde mental e a participação de espaços de socialização para além da               
família e igreja. 

Um dos desafios apresentados nas entrevistas é a precariedade da praça onde é             
realizada a feira. A falta de banheiros, estrutura mínima como energia e água foi              
relatado como preocupantes. Mas as mulheres não esperaram o poder público agir para             
melhoria do espaço e com a parceria da Marcha Mundial das Mulheres (MMM)             
revitalizaram o muro do local, com pinturas representando o coletivo de mulheres e suas              
inspirações. Outro desafio apontado na observação foi à oscilação do rendimento           
financeiro das feiras. Em alguns momentos as entradas foram satisfatórios interessantes           
e outros são bem baixas o que leva o desperdício e frustração. A equipe de assessoria                
avalia que esta questão está relacionada com falta de padrão dos produtos, da qualidade              
e da adequação aos padrões de consumo do bairro. Nesse sentido foi desenvolvida com              
as produtoras uma pesquisa de mercado resultando num entendimento melhor do perfil            
do bairro com satisfação de preço, local e horário. Entretanto mais estudos são             
necessários para adequar as atividades produtivas. 

A geração de renda das produtoras tem sido complementar e a necessidade de             
outros espaços ou canais de escoamento se faz necessária como pontos fixos de             
comercialização ou grupos de consumo responsáveis. Singer (2000) aponta a          
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necessidade de inserção em rede de comercialização solidária, financiamento, e apoio           
do poder público. Essa experiência corrobora com os argumentos do especialista           
(SINGER, 2000). 

A FCB também foi espaço de experimentação de organização comunitária.          
Foram propiciados eventos para discussões políticas, lazer e cultura. O bairro já teve             
iniciativas como associações, mas que não vingaram, sendo a FCB um dos poucos             
espaços que se discute melhorias para o bairro e seus moradores (as). As intervenções              
culturais para atrair a comunidade carecem de gastos ou parcerias, que nem sempre foi              
viável, mas a criatividade trouxe atividades com baixo custo que permitiu diversão            
como, por exemplo, o karaokê. 

 
 

Considerações Finais 
 
Concluímos que a FCB se configurou mais que um espaço de comercialização            

de produtos, que era a expectativa inicial das moradoras e da equipe de assessoria. Mas               
principalmente de encontros, formações pedagógicas e políticas transformadoras para o          
território e seus moradores (as). Ainda são necessárias formações e reflexões sobre meio             
ambiente no fluxo de recriar hábitos e costumes, reutilizar materiais, reduzir lixos e             
repensar produtos e vem sendo uma constante  práxis no coletivo, assim como             
discussões de gênero que também vem sendo um debate pertinente para que haja um              
real empoderamento por parte das mulheres da FCB sobre suas próprias realidades            
enquanto empreendedoras. 

A aproximação da Horta do CJ com a FCB foi muito importante para dar início               
à configuração de uma rede de comercialização local, pois alguns produtos da horta             
passaram a ser utilizados para confecção de produtos de outras feirantes. 

As parcerias se mostraram fundamentais para “saltos” de aprendizados. A          
intervenção da MMM, o Banco Nascente que realizou empréstimos para o capital de             
giro, a Prefeitura via Departamento de Apoio à Economia Solidária para liberação dos             
alvarás para a realização das feiras e capacitação de Boas Práticas permitiu que o              
avanço da aprendizagem e consolidação da FCB para que caminhe na sua viabilidade             
ambiental e econômica. 

A comunicação ainda é um grande desafio. Seja ela interna, entre as produtoras,             
seja externa com a equipe assessora e o bairro, no sentido de divulgação da feira.               
Elencamos algumas hipóteses como a falta de familiaridade com ferramentas          
tecnológicas e a baixa escolaridade.  
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XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS 

GRUPO 3. Soberania Alimentar, Agricultura Familiar e Camponesa e Agroecologia 

 

A EXPERIÊNCIA DA INCUBADORA TECNOSSOCIAL DE COOPERATIVAS E 
EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS E AÇÕES NO 

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO DAS MISSÕES 
– RS 

 

As incubadoras, em sua maioria, encontram-se vinculadas a Instituições de Ensino 
Superior (IES), que de forma conjunta, atuam no fortalecimento e desenvolvimento de novos 
empreendimentos (DORNELAS, 2002).  

As incubadoras sociais assessoram empreendimentos advindos de projetos sociais ou 
de empreendimentos pautados na gestão social e na economia solidária. No contexto desse 
relato, é importante destacar que atuação a ser relatada, segue esses dois conceitos como 
norteadores de seus projetos e ações.  
A gestão social é entendida como um “acorde com o agir comunicativo, dialógico,no qual a 
verdade só existe se todos os participantes da ação social admitem sua validade, isto é, 
verdade é a promessa de consenso racional, ou a verdade não é uma relação entre o indivíduo 
e a sua percepção do mundo, mas sim um acordo alcançado por meio da discussão crítica, da 
apreciação intersubjetiva.” (TENÓRIO, 1998, p. 17) 

A economia solidária, segundo Gaivizzo (2006), está ganhando espaço considerável, 
por apresentar uma proposta de produção e comercialização tanto de produtos como de 
serviços, abrangendo a ideia sobre o trabalho voltado para outros conceitos, como a 
solidariedade, autogestão, cooperação e valorização de seus trabalhadores envolvidos, 
promovendo assim o bem-estar de todos envolvidos. Ainda, O termo Economia Solidária é 
apresentado por Singer (2009) como sendo “um modo de produção caracterizado pela 
igualdade”. Ainda, segundo o autor, igualdade no que diz respeito aos direitos de seus 
envolvidos, os meios pela produção são de todos, e outra característica é um associado, um 
voto. Na economia solidária todos praticam que o outro não é nem melhor, nem inferior a 
ninguém. A autogestão também é um atributo marcante da economia solidária, sendo que 
nesses empreendimentos a gerência é feita pelos próprios sócios, de forma democrática. A 
participação e a colaboração de todos são primordiais para que o respeito e a coletividade 
sejam centro do empreendimento (SINGER, 2009). 

No entanto, quando se fala em economia solidária não se trata apenas em uma nova 
maneira de pensar relacionada ao trabalho, se relata também a total conscientização com o 
meio ambiente, procurando não destruí-lo e buscando maneiras em realizar um trabalho sem 
agressão ao meio em que pertencemos.  

Esses dois conceitos norteadores – gestão social e economia solidária, portanto dão 
sentido às ações aqui relatadas, para as quais atuam-se por meio do processo de incubação e 
tem por princípio amparar e apoiar ações solidárias de seus empreendimentos incubados. 
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 O objetivo do presente trabalho é apresentar a experiência da Incubadora Tecnossocial 
de Cooperativas e Empreendimentos Econômicos Solidários (ITCEES) da Universidade 
Federal da Fronteira Sul (UFFS) no campus de Cerro Largo no tocante a sua relação com o 
desenvolvimento da região. Para tanto, utilizou-se os métodos da revisão bibliográfica e do 
relato de experiência para compor os argumentos norteadores deste trabalho. Este relato está 
divido em dois momentos, no primeiro tece-se um panorama sobre o processo de criação da 
UFFS e a ITCEES e suas ações de trabalho, e no segundo argumenta-se sobre a relação da 
ITCEES com sua atuação junto a empreendimentos da agricultura familiar com vistas ao 
processo de desenvolvimento regional.  

A Universidade Federal da Fronteira Sul é fruto da conjugação de dois processos que 
se encontram em um contexto histórico específico da primeira década do século XXI. De um 
lado, a luta histórica de uma região de fronteira pela conquista de Instituições de Ensino 
Superior Públicas. De outro, a efetivação, por parte do governo federal, da política social de 
educação como uma das estratégias fundamentais de promoção do desenvolvimento (ROTTA, 
2016). 

Historicamente alijada de grandes investimentos públicos, em grande parte por sua 
condição de fronteira, a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul1 consegue aproximar, a 
partir de 2005, movimentos plurais em torno da perspectiva de conquistar uma Universidade 
Pública Federal. No Norte e Noroeste do Rio Grande do Sul, no Oeste de Santa Catarina e no 
Sudoeste do Paraná os movimentos em torno da luta por IES remontam a segunda metade do 
século XX e acabam dando origem à Universidades Comunitárias e à IES ligadas a Fundações 
de caráter comunitário. Tais instituições comunitárias possibilitaram o acesso ao ensino 
superior a populações historicamente excluídas, assim como implantaram estruturas de 
pesquisa e extensão que se articularam fortemente com as instâncias de desenvolvimento local 
e regional. Porém, não conseguem ultrapassar os limites gerados pela necessidade de cobrir 
seus custos de manutenção, funcionamento e expansão. 

A partir do ano de 2006, houve a unificação dos movimentos em prol da Universidade 
Pública Federal no sentido de constituir um interlocutor único junto ao Ministério da 
Educação e Cultura (MEC). O Movimento passou a ser coordenado pela Federação dos 
Trabalhadores da Agricultura Familiar – FETRAF–SUL/CUT e pela Via Campesina. Unindo-
se a esse movimento teve o Fórum da Mesorregião, Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
dos três estados, Igrejas, Movimento Estudantil, Associações de Prefeitos, Vereadores, 
Deputados Estaduais e Federais e Senadores. O Movimento ganhou força a partir do 
compromisso do Governo Lula em criar uma Universidade para atender a Mesorregião 
Grande Fronteira do Mercosul e seu entorno.  

A partir deste compromisso do governo federal intensificaram-se as ações, 
especialmente entre 2008 e 2009, do Movimento Pró-Universidade, a fim de definir o perfil 
da Universidade a ser criada, a localização de seus campi e a proposta dos primeiros cursos a 

                                                           
1
 A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul (Fronteira Sul) compreende 396 municípios, sendo 223 no norte 

do Rio Grande do Sul, 131 no oeste de Santa Catarina e 42 no sudoeste do Paraná. Possui uma área total de 
120.763 quilômetros quadrados e uma população estimada de 3.815.791 habitantes, dos quais cerca de 65% 
vivem no campo (FÓRUM MESORREGIÃO GRANDE FRONTEIRA MERCOSUL, 2011). 
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serem implantados. Este processo amplamente dialogado com a comunidade regional e 
participativo definiu locais estratégicos, nas diferentes microrregiões para a implantação dos 
campi

2, buscando torná-los ferramentas efetivas de dinamização do desenvolvimento. 
Processo semelhante também foi realizado na definição do perfil dos cursos de graduação e 
nas estratégias de acompanhamento, no âmbito do governo federal, dos trâmites finais da 
elaboração do projeto a ser submetido ao Congresso Nacional.  

O processo amplamente participativo e dialogado de construção de uma proposta de 
Universidade encontrou-se com o compromisso do Governo Lula em dar um perfil 
diferenciado às políticas sociais, em seu papel nas dinâmicas de desenvolvimento, 
evidenciando aqui o segundo processo de que se falou no início. Nesta perspectiva, o governo 
Lula adota uma série de estratégias que visam ampliar, de forma significativa, o acesso à 
educação superior, com atenção especial para àquelas parcelas da população historicamente 
excluídas do acesso à mesma. No contexto desta nova política de expansão, acesso e 
permanência no Ensino Superior é que foi criada a Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), através da Lei nº.12.029, de 15 de setembro de 2009. Uma Universidade que nasceu 
da mobilização, por mais de três décadas, de amplos movimentos, organizações e instituições 
da sociedade civil, nos três estados do Sul do Brasil3. 

Nos objetivos da nova Universidade criada, nos compromissos estabelecidos em suas 
peças básicas de estruturação e funcionamento, bem como na dinâmica das atividades de 
ensino, pesquisa, extensão e administração ficam evidentes os compromissos com a 
autonomia universitária, a excelência acadêmica, o caráter público e popular, a inserção ativa 
na realidade regional, a pluralidade ideológica, a expansão da cidadania, o compromisso com 
as pautas da agricultura familiar, da agroecologia, da economia solidária e da sustentabilidade, 
a participação efetiva da sociedade em todos os processos da Universidade, a democracia 
interna, as formas de ingresso que garantam o acesso e a permanência às populações oriundas 
da escola pública, o desenvolvimento regional sustentável e a estrutura multicampi com 
processos de gestão articulados e sincronizados entre os Campi e a Reitoria (ROTTA, 2016).  

O Campus Cerro Largo, pensado como o “Campus Missioneiro”, definiu, durante a 1ª 
Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE), com a participação e lideranças nos 
mais diversos setores da comunidade, assuas diretrizes prioritárias de atuação em torno dos 
eixos da formação de professores para a educação básica, formação de profissionais para atuar 
no incentivo à agricultura familiar, agroindústrias, agroecologia, energias renováveis, 
desenvolvimento regional sustentável, micro e pequenas empresas e empreendimentos da 
economia solidária. (UFFS, 2010).  

                                                           
2A definição dos locais para a implantação dos campi (5 iniciais) se deu por meio de assembleias do Movimento 
Pró-Universidade, com participação de delegados indicados, nos respectivos municípios integrantes de cada 
microrregião, com ampla representação dos diferentes movimentos, organizações e instituições que participavam 
do processo. Foram definidos dois campi no Rio Grande do Sul (Erechim e Cerro Largo), dois campi no Paraná 
(Realeza e Laranjeiras do Sul) e um em Santa Catarina (Chapecó, no qual também ficaria sediada a Reitoria). 
Eram lugares estratégicos que exerceriam a influência sobre suas microrregiões, irradiando a proposta da 
Universidade e estendendo sua atuação para a Grande Fronteira do Mercosul como um todo.  
3 Histórico detalhado do processo de criação da UFFS pode ser encontrado em 
http://www.uffs.edu.br/images/SECOC/Deciso_02-2014 
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O Campus Cerro Largo representa uma vasta região, no Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul, constituída por 5 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COEREDES)4: 
Missões, Fronteira Noroeste, Noroeste Colonial, Celeiro e Alto Jacuí. Ciente desta marca 
histórica e sintonizada com a mesma, o Campus Cerro Largo definiu, na 1º COEPE, como um 
de seus eixos de trabalho prioritário na extensão o incentivo às práticas do associativismo, do 
cooperativismo e da economia solidária. Desta deliberação sucederam-se as ações para a 
implantação de uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) que 
atendesse, de forma especial a região das Missões e da Fronteira Noroeste.  

No ano de 2013, a Incubadora Tecnossocial de Empreendimentos de Economia 
Solidária (ITCEES) da UFFS-Campus Cerro Largo, se constituiu inicialmente via projeto de 
extensão, por meio de aprovação em edital do Programa de Extensão Universitária - PROEXT 
2014/MEC/SESU, que possibilitou os recursos necessários para a sua formação. 
Posteriormente, por intermédio de editais internos da própria UFFS, e aprovação em Chamada 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária (SENAES), nas chamadas MCTI/SECIS/TEM/SENAES /CNPq nº 
89/2013 e UNIVERSAL – MCTI/CNPq N° 14/2014, a ITCEES foi oficializada e sua 
institucionalização se efetivou com a aprovação do Regimento Interno. A ITCEES é um 
laboratório multidisciplinar do campus de Cerro Largo- RS que trabalha com ensino, pesquisa 
e extensão. Sua missão consiste em “ser um local onde se desenvolvam ações de incubação e 
cooperação em Cooperativas e Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), atuando 
como um espaço de estudos, pesquisa-ação e desenvolvimento de tecnologias voltadas à 
organização do trabalho coletivo com foco na sustentabilidade e autogestão dos 
empreendimentos”.  

As contribuições da ITCEES dividem-se em natureza acadêmica e relação com a 
sociedade. Nas contribuições de natureza acadêmica tem-se a Indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, interdisciplinaridade, interprofissionalidade e 
interinstitucionalidade. 

A tríade: ensino, pesquisa e extensão é vista na incubadora como três importantes 
pilares para a construção e geração de novos conhecimentos. No ensino, essas contribuições 
estão alicerçadas nas trocas de conhecimentos teóricos entre professores, técnicos e alunos. 
Esses conhecimentos formam o arcabouço conceitual que auxilia na execução das atividades 
práticas e gerenciais da incubadora.Na pesquisa, a ITCEES fomenta o surgimento de novos 
projetos de pesquisa no âmbito da UFFS. Já na extensão, além da troca de conhecimentos 
entre professores, técnicos e alunos, há a interação entre saberes populares da sociedade e 
modelos de autogestão utilizados nos incubados. 

Seguindo, tem-se a interdisciplinaridade, interprofissionalidade e 
interinstitucionalidade, todas contribuem para a construção dos marcos norteadores das 
ações da incubadora. A primeira atua na conjunção de diferentes disciplinas. A segunda na 
experiência de profissionais de diferentes áreas do conhecimento capazes de gerar novas 
formas de pensar, além de propor o gerenciamento dos saberes populares em benefício da 
sociedade. Já a terceira, atua através da colaboração de diferentes instituições que contribuem, 

                                                           
4Modelo de regionalização adotado pelo estado do Rio Grande do Sul, a partir de 1991 e oficializado como 
referência para o planejamento do RS a partir da Lei Estadual de nº 10.283, de 17 de outubro de 1994. Em 2017 
o RS encontra-se estruturado a partir de 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (SEPLAN, 2015).  
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além de know-how, com parcerias e captação de pessoal para a articulação de projetos. Nas 
contribuições referentes à relação com a sociedade, a ITCEES está pautada nos pilares do 
impacto social; relação multilateral com setores da sociedade; contribuição para novas 
políticas públicas. No impacto social, a incubadora trabalha com uma população 
historicamente desassistida na região Fronteira Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul, 
como por exemplo: desempregados, agricultores familiares e catadores de materiais 
recicláveis. Na relação multilateral com os setores da sociedade a incubadora promove 
parcerias com diferentes grupos sociais como: cooperativas, movimentos sociais, prefeituras, 
câmara de vereadores, clubes de serviços, Ministério Público, Promotoria, Defensoria Pública, 
associações comerciais, organizações não governamentais (ONGs), universidades estaduais e 
particulares, escolas, Cáritas Diocesana, ITCPs e EES. Tudo isso, no intuito de construir um 
espaço onde haja interação do conhecimento desses setores e troca de experiências 
acumuladas no desenvolvimento dos projetos junto aos parceiros. Nas contribuições para 
novas políticas públicas, a ITCEES tenta conduzir um debate sobre a implementação de 
políticas públicas para o setor cooperativista e da economia solidária, através da detecção in 

loco dos problemas enfrentados pelos incubados e/ou sociedade. A ITCEES busca por meio 
de processos de incubação fomentar e apoiar cooperativas e EES na geração de trabalho e 
renda, assim como o movimento da economia solidária, desenvolvendo ações na perspectiva 
da construção da cidadania, da justiça social e da equidade, contribuindo para a geração de 
novas tecnologias e para com o desenvolvimento local e regional. A metodologia de 
incubação utilizada na ITCEES e explicitada em seu Regimento Interno consiste em três 
fases.  

A primeira é a pré-incubação, nela a ITCEES trabalha de forma a identificar o perfil 
de atuação dos empreendimentos, no sentido de avaliar a viabilidade econômica e o potencial 
de desenvolvimento dos incubados. Na pré-incubação são realizadas reuniões periódicas com 
os candidatos a incubação, com o intuito de discutir suas ideias de negócios.  

A segunda fase é caracterizada pela Incubação. Nessa fase a incubadora fornece 
auxílio técnico administrativo para a elaboração de tarefas que visam à capacitação técnica 
nas temáticas: economia solidária e cooperativismo. Os representantes dos grupos 
beneficiários da ITCEES têm acesso às seguintes atividades:  Capacitação para a gestão de 
EES que valorize as necessidades dos trabalhadores; Capacitação inicial sobre habilidades 
administrativas, como por exemplo: planejamento estratégico, orçamento, elaboração de 
relatórios, avaliação e redefinição de estratégias; Capacitação técnica com base no princípio 
de autogestão;  Capacitação para avaliação das alternativas e compreensão da importância das 
políticas públicas na formação e consolidação de um EES; Elaboração de estratégias de 
marketing para os empreendimentos beneficiados, incluindo a criação da logomarca, folders e 
assessoria na divulgação por meio de diferentes meios de comunicação e publicidade (rádio, 
internet, jornal, etc.); Elaboração de pesquisas sobre a visibilidade comercial de 
empreendimentos de economia solidária nos âmbitos local e regional, através de reuniões com 
organizações sociais e gestores públicos; Avaliação do potencial das demandas de 
empreendimentos e projetos elaborados de forma integrada com movimentos sociais que 
visam o fortalecimento econômico regional.  

Por fim, tem-se a fase de Desincubação. Nessa fase, após a conclusão das atividades 
de capacitação do processo de incubação, juntamente com os empreendimentos solidários, a 
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ITCEES realiza a avaliação de todo o andamento dos empreendimentos solidários no âmbito 
do projeto. O instrumento de avaliação das incubadas se dá através da elaboração de um 
relatório final sobre todas as atividades de acompanhamento e assessoria dos 
empreendimentos solidários.  

Quanto a atuação da incubadora ela junto a empreendimentos de economia solidaria da 
agricultura familiar, segue-se a metodologia acima apresentada (pré-incubação, incubação e 
desincubação). A atuação nessa área da agricultura familiar tem como objetivo a identificação 
e na aproximação de Cooperativas e EES para a incubação seguida de assessoramento técnico 
em gestão.  

A Região das Missões é caracterizada pela agricultura familiar, a qual é considerada 
uma herança da tradição colonial de transformação dos alimentos destinados ao consumo 
doméstico. As condições atuais da agricultura em toda região missioneira, ao mesmo tempo 
em que espelham os efeitos da modernização, dão evidências da crise deste modelo e da 
precariedade econômica que marca a reprodução das famílias rurais. Sobre a agricultura 
familiar é importante salientar que ela representa duas formas distintas de se fazer agricultura: 
a forma empresarial e a forma camponesa (PLOEG, 2006) e essa dicotomia está intrínseca na 
realidade econômico-rural da região, já que estimativas e levantamentos preliminares 
realizados pela Emater5 apontam para um número de 2,5 mil unidades no Estado, sendo que, 
nos municípios da região das Missões, 281 unidades estariam envolvidas com o 
beneficiamento da produção da agricultura familiar (NIEDERLE, WEIS JR, 2009).  

Os dois primeiros estabelecimentos no qual a ITCEES percorreu as etapas de pré-
incubação e incubação a partir da identificação, aproximação, incubação e assessoramento 
técnico em gestão foram a Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura 
Familiar de Cerro Largo (COOPACEL) e a Rede Missioneira de Agricultura Familiar 
(REMAF), ambos tidos como fruto de uma construção social na Região das Missões do 
Estado do Rio Grande do Sul. A COOPACEL foi fundada em 2005, e tem como proposta 
central apoiar os agricultores na produção e comercialização de seus produtos. Já a REMAF 
congrega a participação de 10 outras cooperativas6e possui 1063 associados.  

Ao longo do processo de aproximação junto aos dois incubados, percebeu-se a 
necessidade da construção de um Plano de Trabalho orientador das ações dos 
empreendimentos com vistas à orientação de todas as ações futuras, direcionadas para a 
gestão social sem perder de vista alguns pressupostos da gestão estratégica. Para cada 
empreendimento foi elaborado um plano de trabalho utilizando-se a premissa de que o 
planejamento é uma ferramenta para administrar o futuro, e que o plano de negócios, então, é 

                                                           
5
 Entidade do Estado do Rio Grande do Sul que tem como missão Promover o Desenvolvimento Rural 

Sustentável no Estado do Rio Grande do Sul. Vide: http://www.emater.tche.br/  
6Artesãos Missioneiros – APAM, Cooperativa Agroindustrial de Artesãos Ltda. – COOPARTE, Cooperativa de 
Produtores Agroindustriais e Artesãos de Dezesseis de Novembro Ltda. – COOPADEN, Cooperativa dos 
Agricultores Familiares de São Miguel das Missões – COOPAF, Cooperativa dos Produtores da Agricultura 
Familiar Vida Nova Ltda. - COOPAF Vida Nova, Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura 
Familiar de Roque Gonzales – COOPERG, Cooperativa de Produção e Comercialização da Agricultura Familiar 
de Cerro Largo – COOPACEL, Cooperativa de Produção Agroindustrial de Santo Ângelo Ltda. – COOPASA, 
Cooperativa Missioneira de Agricultores e Artesãos – COOPERMISSIONEIRA, Cooperativa Agrícola Butiá 
Ltda. - COOPERBUTIÁ 

 

431



a formalização das ideias, da oportunidade, do conceito e dos riscos inerentes aos 
empreendimentos, possibilitando ao empreendedor analisar o negócio de diversos ângulos, 
verificando os fatores que devem ser melhorados. Levantadas as questões gerais de cada 
empreendimento, como pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, buscou-se 
então, em um segundo momento algumas ações que poderiam auxiliar nas ações estratégicas 
dos incubados.  

Junto a COOPACEL o Plano de Trabalho apontou as ações norteadoras e imediatas de 
assessoria: o cliente, o fluxo de caixa e estratégia de vendas para novos mercados. Assim, 
realizou-se uma pesquisa para definir o perfil de clientes nos dois pontos de vendas – os 
chamados Quiosques da Agricultura Familiar, com o objetivo de conhecer as principais 
características dos atuais clientes e a partir disso, possibilitar ações direcionadas. Após a 
pesquisa, elaborou-se um modelo e fluxo de caixa acompanhado de uma assessoria no 
controle desse fluxo nos estabelecimentos.  

Por último, realizou-se palestras e reuniões de sensibilização com os associados da 
COOPACEL sobre os requisitos e exigências do manuseio e das formas de entregas dos 
alimentos para o abastecimento do Restaurante Universitário (RU) da UFFS e demais 
consumidores, como escolas públicas e restaurantes privados. Essa etapa de sensibilização 
contou com a participação de nutricionistas e gestores do Restaurante Universitário.  

 
Figura 1 - Visita técnica na Coopacel em 05 de outubro de 2017 

 

Fonte: ITCEES 
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Figura 2 - Visita técnica na Coopacel  

 

Fonte: ITCEES 

Já em relação a REMAF, incubado que apresenta algumas peculiaridades pelo falto de 
ser composto pelas 10 Cooperativas de diferentes municípios da Região das Missões, sentiu-
se a necessidade de se trabalhar, após a elaboração do Plano de Negócios, de se trabalhar 
alguns aspectos motivacionais para o fortalecimento das ações de redes de ações cooperativas 
entre os associados. Foi realizado então, encontros com as lideranças desses empreendimentos 
em duas cidades distintas: em Cerro Largo e posteriormente em Dezesseis de Novembro. 
Desses encontros, a partir das proposições dos membros presentes, e sob a atuação de 
mediadores da incubadora foram destacadas 19 possíveis pontos de fragilidade, colocados 
como “necessidades” prioritárias e 4 ações prioritárias que devem ser trabalhadas com vistas 
ao tratamento das fragilidades, à potencialização dos pontos fortes e aproveitamento de 
oportunidades de mercado. A partir disso, elaborou-se um plano de assessoria direta aos 
associados, com a participação de, além dos membros da ITCEES, demais professores das 
diversas áreas da UFFS que puderam contribuir diretamente com as ações necessárias.  

A partir disso, elaborou-se um plano de assessoria direta aos associados, com a 
participação de, além dos membros da ITCEES, demais professores das diversas áreas da 
UFFS que puderam contribuir diretamente com as ações necessárias. Junto a REMAF, a 
ITCEES atuou como fomento ao desenvolvimento de uma feira mensal de Economia 
Solidaria que ocorrerá mensalmente no município de Cerro Largo, com o objetivo de 
oportunizar aos agricultores familiares uma nova forma de fonte de renda.  
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Figura 3 – Curso para os associados com nutricionista 

 
Fonte: ITCEES 

 
 
Os integrantes da rede de atuação da ITCEES na agricultura familiar missioneira 

podem ser visualizada na figura x, com os nomes das entidades e número de associados.  
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Fonte: os autores 
 

Outro ponto relevante do trabalho da incubadora foi a criação de feiras com produtos 
agroecológicos que ocorrem em diferentes municípios das Missões.  

A ITCEES é uma importante ferramenta para assessorar empreendimentos pautados 
pela gestão social. Com sua atuação é possível verificar o surgimento de um ambiente 
empreendedor que beneficia toda a sociedade em inúmeros aspectos, principalmente na 
melhoria significativa da qualidade de vida, num primeiro momento, dos envolvidos nos 
projetos das áreas desenvolvidas, e posteriormente, uma visão de mundo mais abrangente, de 
cidadania e de desenvolvimento para toda a região. 

Ao se abordar desenvolvimento, faz-se necessário uma reflexão, ou até mesmo 
esclarecimentos acerca do que seria desenvolvimento para quem é o desenvolvimento que se 
almeja. O desenvolvimento talvez não seja apenas o reflexo de um processo de 
desenvolvimento global, nacional ou do estado onde a nossa região está inserida, mas talvez 
seja um processo – que é influenciado e influencia o processo de desenvolvimento mais geral, 
como o de um país – que tem como característica a atuação de atores locais tanto no 
planejamento quanto na implementação/execução. É neste sentido que a atuação da ITCEES, 
pauta suas ações acerca do desenvolvimento social e também econômico dos agentes para a 
qual direciona suas ações. 

Por ser pautada em referenciais teórico-metodológicos de economia social e gestão 
social, vê-se que o grande êxito da ITCEES é o olhar que a mesma sobre a necessidade de 
gerar o desenvolvimento social, econômico e humano. A atuação junto a agentes da 
agricultura familiar, muitas vezes tidos como externos aos processos de formação de 
conhecimento e de políticas públicas faz com que a mesma desempenhe um papel importante 
nas ações de desenvolvimento na região de abrangência do campus de Cerro Largo. 

Por fim, salienta-se que empreendimentos sociais da agricultura familiar como a 
COOPACEL e a REMAF puderam, pela primeira vez ter acesso a um plano de negócios que 
oriente as suas ações, sendo que por meio do conhecimento do se negócio, com o 
levantamento de pontos fracos, pontos fortes, identificação de oportunidades e ameaças, é 
coloca-os em uma situação de conhecimento da realidade. Conhecer a realidade e o ambiente 
onde os negócios estão estabelecidos propicia aos empreendimentos uma segurança na 
tomada de decisões e na busca de estratégias sociais e comerciais que certamente influenciará 
o futuro de todos os atores sociais, econômicos ou políticos envolvidos.  
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RESUMO 

Este artigo apresenta a experiência observada sobre a Feira de Orgânicos da 
Universidade Federal do Paraná e como ela contribui para a criação de cooperações 
entre os produtores, consumidores e alunos fomentando ainda o desenvolvimento da 
agricultura familiar. Criada através de um projeto de extensão universitária, no ano de 
2017 a feira está completando 10 anos de existência mostrando-se como estratégia 
eficaz para desenvolver novos canais de comercialização, fomentando assim os circuitos 
curtos de comercialização onde gera relações de ganho mútuo além de servir como 
experiência prática para alunos universitários de cursos relacionados ao tema. 
Atualmente já devidamente consolidada, tem-se mostrado como um caso de sucesso 
sendo instrumento que gera cooperações entre seus membros trazendo diversos 
benefícios para os pequenos agricultores, população em geral e também aos alunos 
envolvidos. 

 

1. Introdução  

 A aquisição de alimentos por parte das pessoas sempre foi uma questão 
fundamental para a sobrevivência humana. Há algumas décadas atrás era relativamente 
comum a troca de alimentos entre produtores e consumidores onde, seja através deste 
meio ou pela compra em pequenos comércios (estes geralmente comprando diretamente 
do produtor e vendendo diretamente ao consumidor) como principais formas de 
aquisição dos produtos que eram necessários à sua alimentação.  
 Com o passar do tempo, no advento do êxodo rural onde se tem um grande 
volume de pessoas saindo do campo para ir morar nas cidades este cenário sofre uma 
grande mudança onde surgem então a necessidade de se desenvolver outros canais de 
distribuição como os supermercados. Estando cada vez mais distante dos produtores, o 
número de intermediários acaba aumentando encarecendo consideravelmente o preço 
final dos produtos pago pelo consumidor uma vez que a cada etapa de revenda são 
embutidos custos e lucros dos envolvidos no processo. Isto é um grande problema para 
o consumidor uma vez que o preço de aquisição dos alimentos acaba sendo mais 
elevado. O consumidor inclusive não tem conhecimento do processo de fabricação do 
produto bem como sua procedência além da relação produtor – consumidor se 
estabelecer de um modo frio, uma vez que o consumidor fica impedido de conhecer as 
mãos que de fato produziram aquele alimento que ele pretende consumir.  

Brown (2013) menciona que a produção de alimentos é uma opção estratégica, 
haja visto que é ela quem garante a sobrevivência e a segurança da população sem 
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dependência externa. É neste sentido, que a necessidade de desenvolvimento de 
circuitos curtos de comercialização proporciona uma relação de vantagem tanto para o 
produtor de alimentos orgânicos ou agroecológicos quanto para o consumidor pois 
consegue eliminar a figura de intermediários no processo de compra e venda de 
alimentos fomentando a venda direta do produtor ao consumidor resultando em um 
preço justo pago pelo consumidor além de maiores ganhos a quem produz de fato o 
alimento. Outras dessas vantagens ultrapassam o simples fato do preço ser competitivo 
e passando a ser algo intangível como por exemplo o fato do consumidor de um produto 
saber a origem e que, reconhecidamente aquele alimento é mais saudável além de 
também estabelecer uma relação de amizade entre produtor e consumidor. 

Uma das estratégias para se consolidar esse tipo de relação são as feiras onde 
existe na prática uma relação direta de compra e venda entre produtor e consumidor 
atrelado a um sentimento de amizade entre esses agentes transcendendo o interesse 
meramente econômico de um para com o outro. Além de ser uma relação de confiança, 
existe um sentimento de preocupação com o bem estar de ambos, principalmente quanto 
à saúde. Do lado do produtor para o consumidor por estar vendendo um produto livre de 
substancias tóxicas e também do consumidor para com o produtor por ele estar 
trabalhando em um ambiente livre de agrotóxicos. 

É neste sentido de relação solidária que as feiras vêm se fortalecendo como uma 
importante estratégia de comercialização direta uma vez que tem a capacidade de 
fornecer produtos de excelente qualidade com preço justo. As feiras são um dos três 
principais canais de venda para a maioria dos produtos de base ecológica que são bem 
sucedidos em circuitos curtos de comercialização (DAROLT e CONSTANTY, 2008 
apud DAROLT, 2012).  

Além do fator comercial, percebe-se que as feiras possuem também a capacidade 
de reaproximar pessoas do campo com o espaço urbano desenvolvendo uma relação de 
compartilhamento de informações sobre os diferentes ambientes (campo e cidade). Os 
ganhos são mútuos e diversificados para todos os envolvidos.  

Essa relação pode gerar ganhos ainda maiores quando se pensa que um terceiro 
elemento pode contribuir nesse processo que no caso da experiência observada na feira 
de orgânicos da UFPR são os próprios alunos que aprendem com os produtores e 
também contribuem no processo com a disponibilização de ferramentas de divulgação 
das feiras aproximando produtores e consumidores gerando assim uma cadeia de 
múltiplos beneficiados. Os alunos ainda tem a oportunidade de vivenciar na prática o 
que aprenderam nas salas de aula tendo inclusive oportunidade de desenvolver seus 
projetos de conclusão de curso naquele ambiente.   
 Para o desenvolvimento deste trabalho adotou-se como metodologia conversas 
informais com os envolvidos no processo, além de consultas a materiais disponíveis 
para consulta pública com dados sobre o projeto de extensão em questão que beneficiou 
alunos, pequenos agricultores e a população em geral. 
 

2.Referencial Teórico 

 Atualmente, o desenvolvimento de circuitos curtos de comercialização para 
escoar a produção de alimentos é uma importante estratégia que gera uma relação 
ganha-ganha entre produtor e consumidor, gerando mais riqueza para o produtor que 
emprega grande esforço para produzir o alimento, quanto para o consumidor que pela 
compra direta do produtor sem a presença de intermediários, paga um preço mais justo 
para a aquisição de produtos de qualidade e conhecendo a procedência do alimento que 
se está adquirindo para seu sustento. 
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 Não existe ainda uma definição no Brasil para circuitos curtos de 
comercialização, porém na França o termo é utilizado para estabelecer circuitos de 
comercialização que envolvam até no máximo um intermediário entre produtor e 
consumidor (DAROLT, 2012). Na prática, isso convém dizer que este termo pode ser 
atribuído à venda direta (produtor entregando seu produto diretamente ao consumidor 
final) e à venda indireta (onde o produtor vende sua produção a um intermediário 
podendo ser outro produtor, uma associação, cooperativa ou pequeno mercado).      
 Conforme Chafotte e Chiffoleau (2007 apud DAROLT, 2012), os circuitos 
curtos de comercialização trazem vantagens para os participantes. Algumas delas por 
exemplo é que possibilita a prática de preços justos ao consumidor, maiores ganhos ao 
produtor, aproveitamento da produção local além de gerar empregos e dinamizar a 
economia local, produz menos poluição do meio ambiente uma vez que não se faz uso 
de embalagens e menos gasto de energia através do transporte. 
 No Quadro 1 abaixo é demonstrado de uma maneira mais ampla as vantagens e 
desvantagens dos circuitos curtos de comercialização: 
  
Quadro 1: Vantagens e desvantagens de circuitos curtos de comercialização 

 VANTAGENS DESVANTAGENS 

P
R

O
D

U
T

O
R

 

*Maior margem de lucro e 
recebimento do dinheiro no ato da 
entrega;  
*Contato direto com os clientes;  
*Diversificação, o que diminui riscos; 
*No caso de cestas e grupos 
organizados, há garantia de venda de 
toda a mercadoria;  
*Autonomia de trabalho e maior 
independência financeira (por receber 
a maior parte do dinheiro no curto 
prazo e formar uma carteira de 
consumidores fiéis); 
*Redução do risco de comercialização 
pela possibilidade de diversificar e 
combinar canais de venda. 

*Planejamento de produção 
complexo, pela grande diversidade; 
*Falta de tempo para a produção;  
*Necessidade de múltiplas 
competências para a gestão da 
produção, transformação e 
comercialização; 
*Necessidade de treinar pessoal para 
venda direta; 
*Maior investimento em logística 
(transporte refrigerado, equipamento 
para vendas em feiras, etc). 

C
O

N
S

U
M

ID
O

R
 

*Proximidade com o produtor 
(conhecimento da origem e do local de 
produção);  
*Oferta de alimentos da estação e da 
região;  
*Acesso a produtos com qualidade de 
origem orgânica a preços justos; 
*Aprendizado de novas receitas pelo 
contato direto com outros clientes e 
produtores; 
*Educação para o consumo (menor 
uso de embalagens, compra local, 
reciclagem de materiais – vidros de 
compota, por exemplo). 

*Necessita de maior disponibilidade 
de tempo, horários pré-determinados 
e dificuldades de compra com 
intempéries climáticas (feiras ao ar 
livre); 
*A oferta de alguns produtos pode 
ser limitada e concentrada em 
épocas, conforme a sazonalidade;  
*Preços um pouco mais elevados que 
os convencionais, para determinados 
produtos. 

Extraído de Darolt (2012) elaborado a partir de Chaffotte & Chiffoleau (2007). 
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 Vários são os canais existentes que possibilitam fomentar os circuitos curtos de 
comercialização. Dentre estes canais estão as feiras que conforme Darolt (2012) além de 
ser um mecanismo de venda direta ao consumidor, sendo talvez a mais antiga forma de 
relacionamento comercial entre produtores e consumidores é um espaço social, cultural 
e educativo que fomenta o desenvolvimento de relações entre produtores e 
consumidores ecológicos trazendo diversidade, resgatando valores, crenças e 
propiciando a troca de informações sobre alimentação, saúde e qualidade de vida entre 
seus integrantes.  
 Para Singer (2012), o papel da feira agroecológica e o seu incentivo é muito 
importante no sentido de promover alternativas à população frente às grandes redes de 
comércio varejista com intuito de popularizar a produção e o consumo de alimentos 
orgânicos fortalecendo o contato pessoal do consumidor com o produtor representando 
um espaço dinâmico e público para o consumidor. 

A partir dos anos 90, com a crescente produção de alimentos orgânicos, Guivant 
(2003) menciona que os supermercados passaram a ter papel dominante em relação à 
outros canais de comercialização fazendo com que as feiras livres passassem a ocupar 
papel secundário. Apesar disto, Yussefi e Willer apud Guivant (2003) mencionam que, 
apesar de as feiras terem pouco significado econômico quando analisadas 
individualmente, elas possuem uma importância muito grande para os pequenos 
produtores e quando analisamos as feiras de maneira generalizada elas representam uma 
importante parcela do mercado orgânico na América Latina. 

A maioria dos produtores que realizam as feiras orgânicas são trabalhadores da 
agricultura familiar. Abramovay et al (2005) relata que foi no Brasil que o conceito de 
agricultura familiar mais ganhou força entre os movimentos sociais, comunidades 
científicas e entre as políticas públicas. Para o autor, a expressão agricultura familiar 
não é simplesmente um setor econômico e social mas sim um valor. Em outras palavras 
o conceito retrata as diferentes classes da população rural que foram marginalizadas ao 
longo da história agrária passando a partir da criação do termo “agricultura familiar” ser 
valorizadas pelas políticas públicas e serem reconhecidas como setores de pesquisa.   

Nesse sentido podemos observar que, até o início da década de 90 com a 
abertura de capital e as políticas de liberalismo econômico implantadas no Brasil, pode-
se dizer que não existia nenhum tipo de política pública especial de abrangência 
nacional voltada ao atendimento das necessidades dos agricultores familiares (Andrade 
Junior, 2009). Foi então, que em 1996 surgiu o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF) como principal política pública de apoio aos 
agricultores familiares. 

A agricultura familiar conforme Carneiro (1997) é valorizada como segmento 
gerador de emprego e renda de modo a estabelecer um padrão de desenvolvimento 
sustentável resultando na fixação da população no campo, atacando assim grande parte 
dos problemas sociais urbanos derivados do desemprego rural e da migração 
descontrolada das pessoas do campo para a cidade. Algumas experiências evidenciam 
que os canais de comercialização de orgânicos na agricultura familiar tem sido mais 
bem sucedidos nos circuitos curtos de comercialização (DAROLT, 2012). 

É preciso destacar ainda a importância deste segmento no Brasil. Andrade Junior 
(2009) enfatiza esse fator baseado em estudo da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE) que, em 2003, mostrava que as cadeias produtivas da agricultura 
familiar responderam por 10% do PIB brasileiro ao passo que o conjunto do 
agronegócio nacional naquele ano respondeu por 30,6% ficando evidente o peso da 
agricultura familiar na geração de riqueza do país. 
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Na feira de orgânicos da UFPR, prevalece um caráter solidário de ajuda mútua 
entre as partes colaboradoras fomentando a economia solidária. A definição de 
economia solidária costumeiramente é entendida como um modelo produtivo com base 
sólida na igualdade de direitos, sendo que nesse sistema, os meios de produção são de 
posse coletiva, ou seja, de todos os que trabalham com estes instrumentos sendo que 
seus empreendimento são autogeridos sendo administrados pelos próprios trabalhadores 
de forma coletiva e democrática tendo todos direito a voto (SINGER, 2012). 

Segundo Mance (2005), a economia solidária tem como objetivo principal a 
reorganização das pessoas quanto às suas ações de produção, comércio, consumo e 
serviços com intuito de promover a realização humana de cada pessoa operando sob 
formas de colaboração solidária. É neste sentido que a solidariedade, conforme Catanni, 
Laville, Gaiger e Hespanha (2009) se dá entre os membros de determinada associação 
os quais estabelecem entre si vinculo social de reciprocidade como fundamento de suas 
relações de cooperação. Os autores ainda completam a afirmação no sentido de que a 
solidariedade é soberana perante o interesse individual e o ganho material o que é 
expressado pela socialização dos recursos e a adoção de critérios igualitários entre os 
membros. 

Segundo o MTE (2017), a economia solidária possui alguns princípios muito 
importantes: cooperação - onde todos trabalham de forma colaborativa; autogestão - 
fazendo com que os próprios trabalhadores tomem decisões de forma coletiva; ação 
econômica - onde a produção, comercialização e prestação de serviços são as iniciativas 
econômicas; e solidariedade - onde a preocupação é com o bem estar de todos prezando-
se pela distribuição justa dos resultados alcançados. 
   

3. A experiência da Feira de Orgânicos da Universidade Federal do Paraná 
criando relações de ganhos mútuos 

Um dos grandes desafios da alimentação atualmente é reconectar produtores e 
consumidores, uma vez que, com o crescimento da produção de alimentos 
industrializados os circuitos de comercialização ficaram cada vez mais longos 
distanciando o mundo rural e o urbano (DAROLT, 2012). As feiras nesse sentido, 
podem reaproximar esses agentes e reconectá-los desenvolvendo e impulsionando a 
comercialização direta entre produtores e consumidores. É justamente nesse sentido que 
há 10 anos nasceu a Feira de Alimentos Orgânicos da Universidade Federal do Paraná – 
UFPR que foi criada inicialmente como um projeto de extensão da universidade e 
posteriormente foi se consolidando, expandindo e tornando-se bem sucedida no sentido 
de unir produtores e consumidores.   
 O início da feira aconteceu através do projeto de extensão chamado “Feira de 
Orgânicos: ações de apoio às agriculturas de base ecológica” e foi iniciativa de um 
grupo de professores da universidade com o objetivo inicial de fazer um trabalho de 
aproximação da universidade junto à movimentos sociais, especialmente trabalhadores 
sem-terra e pequenos agricultores familiares da região metropolitana de Curitiba. Esse 
trabalho de aproximação deu início a uma pequena feira no próprio espaço da UFPR no 
setor de Educação Profissional e Tecnológica – SEPT. Neste espaço, o qual existe até os 
dias atuais, os agricultores ganhavam mais um canal para venda de seus produtos ao 
mesmo passo que o trabalho de aproximação junto a esses agricultores começava a ser 
desenvolvido.  
 Com o desenvolvimento desse trabalho de aproximação junto aos agricultores 
com o início do projeto e com a feira, a construção de uma relação de confiança entre os 
membros foi dando-se aos poucos de forma natural permitindo que fosse criado um 
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ambiente de cooperação entre ambos os envolvidos. Nesse ambiente há uma grande 
troca de ideias entre professores, alunos e agricultores em que todos os membros podem 
oferecer conhecimento e também aprender. Os alunos aprendem com os agricultores 
formas de produção e manejo relacionadas à produção dos alimentos e todo seu 
processo tendo inclusive visitas aos sítios dos próprios agricultores para poderem 
acompanhar de perto todo o trabalho desenvolvido. 
 Os agricultores também ganham com esse processo pois, além de ter mais um 
canal de comercialização que é a feira de orgânicos que permite escoar a sua produção 
diretamente aos consumidores finais sem atravessadores, eles também tem a 
oportunidade de conhecer novos canais e estratégias de comercialização. Notou-se que 
os produtores de um modo geral já gastam grande parte de seu tempo na produção dos 
alimentos e assim estão focados nesta atividade não possuindo muito tempo e 
conhecimento relativamente à pensar novas formas e estratégias de comercialização. 
Assim os alunos contribuem com os agricultores efetivamente no projeto nessa parte: 
desenvolvendo novos mecanismos e formas de comercialização visando atingir o 
público em geral.  
 Entre as diversas ações que os alunos desenvolveram no projeto está a 
divulgação da Feira de Orgânicos através de redes sociais tais como Facebook e 
Instagran. Os alunos atuam com a manutenção destas páginas sempre divulgando 
promoções, dicas alimentares, postando fotos dos produtos, da feira, eventos 
relacionados à agricultura ecológica além de receitas que podem ser preparadas com os 
produtos que são comercializados na feira. Essa estratégia demonstrou ser um bom 
instrumento para atrair o público para as feiras e assim desenvolver o canal fomentando 
circuitos curtos de comercialização.  
 Ao longo do tempo, a feira cresceu e foram abertos outros dois pontos de 
comercialização: um no campus Agrárias e posteriormente outro no campus Reitoria 
que começou a receber a feira em abril de 2016. Esse último ponto fica na região central 
de Curitiba diferentemente dos outros dois pontos que ficavam estabelecidos nos bairros 
da cidade. Em cada um desses pontos a feira é realizada em um dia fixo e diferente da 
semana, assim é dado mais oportunidades para as famílias participarem e também 
alcançar um número maior de pessoas. 

Apenas considerando-se o ponto de comercialização no campus Agrárias estima-
se que atualmente cerca de 500 pessoas visitam a feira de orgânicos, sendo que em sua 
grande maioria são pessoas externas à universidade e que entram na universidade 
buscando os produtos da feira. A feira foi crescendo e o espaço onde era feita a feira foi 
ficando cada vez menor para a sua realização. Assim, em abril de 2017 foi construído 
um novo espaço chamado de Espaço Agroecologia a qual se trata de uma bioconstrução 
com utilização de bambus sendo realizada contando com parceria da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) através do Centro Paranaense de 
Referência em Agroecologia (CPRA). Esse novo espaço acolhe a feira de orgânicos e se 
constituiu de um lugar com mais conforto para todos os consumidores e feirantes.  

O contato direto com o produtor permite ao consumidor conhecer mais sobre as 
etapas de produção do alimento que ele está adquirindo tendo a certeza de que aquele 
alimento é saudável, sem agrotóxicos e com preço justo sendo até em algumas vezes 
com preços mais baixos que os disponibilizados nos ambientes convencionais de venda 
ao consumidor. É perceptível que nesse processo é estabelecido uma relação de amizade 
entre produtor e consumidor muitas vezes um conhecendo o outro pelo nome, não se 
tratando de uma simples relação comercial fria com fins meramente lucrativos. É criada 
uma relação de confiança mútua, troca de experiências e também de amizade entre 
produtor e consumidor reaproximando os agentes do espaço urbano com o espaço rural.  
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 Atualmente cerca de 400 famílias de vários municípios da região metropolitana 
de Curitiba abastecem semanalmente as feiras de orgânicos com grande variedade de 
produtos para a população. A maioria desses agricultores sempre viveu no campo nunca 
abandonando suas raízes e se submetendo aos males estabelecidos pela vida urbana. 
Para estes, a única fonte de renda para conseguir o sustento de suas famílias é a 
agricultura familiar e é justamente nesse sentido que a feira se constituiu de uma 
importante ação de valorização da agricultura familiar auxiliando na geração de renda 
ao pequeno agricultor possibilitando uma maior qualidade de vida tanto para o produtor 
quanto para o consumidor que adquire os alimentos fornecidos por ele que são livres de 
agrotóxicos melhorando assim consideravelmente seu modo de vida estabelecendo uma 
alimentação saudável.  
 É importante salientar que questões políticas e burocráticas podem afetar o bom 
andamento do projeto dificultando de modo considerável a realização da feira. Um 
exemplo disto é o relatado no trabalho de Rover (2014) a respeito da experiência com a 
Feira de Alimentos e Artesanato da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na 
qual a feira se iniciou como sendo um projeto de extensão porém com o passar do 
tempo o projeto acabou sendo cancelado por questões políticas e assim a permanência 
da feira naquele local (espaço interno pertencente à UFSC) acabou ficando irregular do 
ponto de vista administrativo. Isso aconteceu pois a comercialização de produtos dentro 
da instituição só é permitida mediante contrato firmado entre a universidade e o grupo 
de feirantes ou então através de projetos de extensão, no quais a feira a partir de então 
não mais estava vinculada. Este é um ponto que fica de alerta para a continuidade do 
sucesso da feira de orgânicos da UFPR continuando assim futuramente com seu papel 
integrador e formador. 
 

4.Conclusão  

A experiência obtida com a feira de alimentos orgânicos da UFPR mostra que 
ela permanece em constante busca em atingir os objetivos propostos pela economia 
solidária e tendo como virtude aproximar o agricultor familiar com o consumidor dos 
produtos fomentando a venda direta de alimentos. A entrega de alimentos saudáveis 
livres de agrotóxicos se constitui de fator preponderante para os consumidores optarem 
por estes alimentos ao invés dos alimentos produzidos pela agricultura tradicional, onde 
não se conhece o processo de produção estabelecendo uma relação fria entre produtor e 
consumidor. A possibilidade do consumidor conhecer o produtor e toda a etapa que 
aquele produto passou para estar ali disponível para consumo faz com que este, em 
muitas vezes prefira este meio de compra.  

Com maior margem de lucro a quem produz gerado pelos circuitos curtos de 
comercialização e também preço justo e alimentos com qualidade a quem compra, esse 
processo se mostrou como sendo de mais uma experiência que ajuda a fixar o agricultor 
familiar no campo garantindo geração de renda a ele e sua família mantendo seu meio 
de produção na qual está habituado, ao mesmo passo que fornece alimentos de 
qualidade à população. No caso estudado, esse processo ainda gera ganhos em outro 
agente envolvido que no caso são os alunos da UFPR que, através de sua participação 
em um projeto de extensão universitária, tem a oportunidade de aprender com os 
agricultores sobre o manejo e meios de produção ao passo que contribuem no processo 
fomentando novas oportunidades de comercialização além de fornecer ajuda 
operacional na organização das feiras. 

Assim verificou-se que além desse processo fortalecer a geração de renda ao 
agricultor ele serve ainda de instrumento de cooperação mútua entre alunos, agricultores 

443



e população em geral gerando relações de ganhos entre todos os agentes envolvidos em 
consonância com práticas de economia solidária servindo de exemplo para que possam 
surgir outras relações similares em outros espaços territoriais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

               O objetivo da pesquisa é compreender a dinâmica na relação do projeto da 

economia solidária com Estado de proposta neodesenvolvimentista realizando uma 

avaliação de impacto da política do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) nos 

territórios da agricultura familiar associativista1 considerando em seu ambiente, a 

instrumentalização pelo meio técnico-cientifico-informacional de seus 

empreendimentos. Para tal, penetramos nos cenários políticos e socioeconômicos do 

Brasil neodesenvolvimentista de 2003 a 2016, precisamente, dos dois governos do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), cujos propósitos naquele momento, 

eram de manter a política econômica de estabilização; de enfrentar as históricas 

desigualdades sociais, via programas de transferências de renda; de buscar a 

universalização da educação, bem como de incentivar a ocupação não-assalariada nos 

chamados empreendimentos de economia solidária. Depois, nos cenários de Dilma 

Vana Rousseff (2011-2016), que, de alguma maneira, procurou dar continuidade a esta 

política, embora realizasse em seu transcurso ajustes significativos. Adiantando que 

                                                 
1 A economia solidária na agricultura familiar na qual estamos nos debruçando é aquela organizada em 

cooperativas e/ou associações, excluindo, portanto, neste caso, a agricultura familiar intra-

familiar/individual. Dos critérios de seleção dos empreendimentos solidários para pesquisa de campo  

deram-se por: i) Os Empreendimentos de Economia Solidária (EES) são todos rurais, ligados à 

agricultura familiar associativista e localizados nos estados do Maranhão, Goiás e São Paulo; ii) atuam 

preferencialmente,  na mesma atividade econômica de produtos alimentares, teve negócios com o PAA 

por mais de uma vez, tendo a modalidade Compra com Doação Simultânea, como uma espécie de 

“denominador comum;” iii) situam-se nas proximidades de cidades médias – aqui compreendidas como 

aquelas de porte mediano para cada unidade federativa -  ou sob sua influência; e por fim,  selecionados 

no número de 2 (dois) em cada uma delas por indicação dos gestores governamentais e das entidades 

não-governamentais apoiadoras locais do PAA, seguindo as seguintes condições: 01 (um) considerado 

em condição socioeconômica de exitosidade com o PAA e 01 (um) que não consegue se viabilizar com 

este Programa. A exceção – em relação ao número - é o estado do São Paulo que ficou com três 

empreendimentos, pois no caso de Tremembé, operam ali duas cooperativas dentro do mesmo 

Assentamento. Separá-las, para nós traria um prejuízo significativo, pois ambas então compondo um 

único ambiente socioeconômico. 
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em Lula da Silva - paulatinamente implementadas com maior ou menor intensidade - 

as ideias de um neodesenvolvimentismo ganham força e conferem a ele uma 

popularidade a qual poucos governantes alcançaram até então. Desse modo, eis que a 

academia ligada ao Partido dos Trabalhadores (PT) é estimulada a cunhar esta fase da 

economia política brasileira como neodesenvolvimentista (ou novo-

desenvolvimentista; novo-nacional-desenvolvimentista; socialdesenvolvimentista e 

até de pós-neoliberalismo), numa alusão atualizada do que fora anteriormente 

conhecida como a “fase desenvolvimentista”, ou a “fase dos trinta anos gloriosos” do 

pós Segunda Grande Guerra. Para Sícsú (2007), “a alternativa novo-

desenvolvimentista aos males do capitalismo é a constituição de um Estado capaz de 

regular a economia que deve ser constituída por um mercado forte e um sistema 

financeiro funcional, isto é, que seja voltado para o financiamento da atividade 

produtiva e não para a atividade especulativa”. Há, porém, uma corrente acadêmica 

que vê esta fase com certa descrença, dentro dela encontramos, entre outros, Bresser 

Pereira e Daniela Theuer (2012).  

               Identificamos, ainda, no transcurso da investigação, que a cunhagem de um 

Estado neodesenvolvimentista enfrenta ferrenha crítica por aqueles que não enxergam 

este momento - também no governo da presidente Dilma Rousseff - como o de um 

abandono à pauta neoliberal, executada nos governos anteriores de Collor de Melo, 

Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Encabeçam a lista de críticos, Sampaio 

Jr. (2012), Rodrigo Castelo (2012) e Giovanni Alves (2013). Sampaio Jr. (2012), dirá 

que “a onda neodesenvolvimentista está diretamente relacionada às intrigas e 

conspirações palacianas entre as duas facções que disputam o controle da política 

econômica brasileira: a monetarista — braço direito do neoliberalismo — e a 

autoproclamada ‘desenvolvimentista’ — braço esquerdo da ordem”.  

               Nos primeiros instantes do governo neodesenvolvimentista de Lula da Silva 

cria-se a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), para dar apoio aos 

inúmeros empreendimentos solidários eclodidos, em sua maioria, na década 

precedente, em virtude do desemprego em massa provocado pela abrupta abertura 

comercial ao mercado internacional, advinda da prescrição neoliberal do Consenso de 

Washington. De ação concreta, a Senaes organiza o Atlas da Economia Solidária 

Brasileiro nas edições 2007 e 2013, (via levantamento realizado pela Rede 

Universitária do Trabalho – Unitrabalho), bem como os fóruns em âmbitos nacional e 

regionais, cujos objetivos são conhecer e apoiar as iniciativas solidárias em todo o país. 

Neste ínterim, é também criado o PAA pelo artigo 19 da Lei nº 10.696/2003 - 

regulamentados pelo Decreto nº 7.775/2012 e pelo Capítulo III da Lei no 12.512/2011 

- o qual passa a integrar o Sistema de Informações de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN). O Programa opera em articulações com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), Ministério da Fazenda (MF), Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) e Ministério da Educação (MEC). Ainda aqui, é 

reforçado o já existente Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Tais 

iniciativas são então dirigidas especialmente à economia solidária tendo a agricultura 
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familiar como importante espaço de recepção. As ações empreendidas estendem-se 

aos dois governos de Dilma Rousseff2.  

               Concretamente, o desafio da empreitada é buscar mostrar que, em que pesem 

os esforços dos governos neodesenvolvimentistas em modelar uma política 

diferenciada para a agricultura familiar solidária - via PAA - na hora de executá-la, 

não conseguem se desvencilhar de velhas práticas e instrumentos e assim, corrobora 

na reprodução das históricas diferenças regionais, sobretudo, em função do meio 

técnico-cientifico-informal dentro e fora de seus empreendimentos. Nossa afirmação 

decorre – concordando com Santos (2006) da noção de que a rugosidade pode ser 

considerada como anomalia técnica ou organizacional que resulta da elaboração 

desigual, ou da evolução desigual de um conjunto, de tal maneira que, quando uma 

parcela progride, uma outra se atrasa e que estas rugosidades não podem ser apenas 

encaradas como heranças físico-territoriais, mas também como heranças 

socioterritoriais ou sociogeográficas. (SANTOS, 2006). Compreender esta dinâmica, 

na perspectiva de um não idealismo ingênuo e cândido ao tratar da economia solidária 

é, portanto, o tom da presente pesquisa.  

               Ressaltamos que o escopo metodológico da pesquisa está centrado 

predominantemente em uma perspectiva histórico-geográfico-socioeconômico-

avaliativo-analítico, utilizando para isso o método materialista-dialético. Neste intento, 

utilizamos, como estratégia de pesquisa, a Avaliação por Triangulação de Método 

(ATM). Trata-se de uma dinâmica de investigação e de trabalho que integra a análise 

das estruturas, dos processos e dos resultados, a compreensão das relações envolvidas 

na implementação das ações e a visão que os atores diferenciados constroem sobre o 

todo o projeto. (MINAYO et tal., 2005).  

               Ademais, – operacionalizando - realizamos um vasto levantamento 

documental (histórico, político, geográfico e socioeconômico), bem como, uma 

importante incursão empírico-prático em orgãos executores do PAA em Brasilia e nos 

estados do Maranhão, Goiás e São Paulo3, entidades apoiadoras, de representação dos 

trabalhadores da agriculura familiar e nos empreendimentos solidários selecionados 

                                                 
2 Apesar da presidente Dilma Rousseff ter seu segundo mandato garantido pela Constituição 

Federal (1988) até 31 de dezembro de 2018, o mesmo foi encurtado temporariamente em 

12/05/2016 e depois definitivamente em 31/08/2016 em virtude de um processo de 

impeachment. Assim, consideramos a primeira data como recorte temporal final para efeito de 

análise dos governos de proposta neodesenvolvimentista. 
3 As escolhas dos extratos territoriais, em nível de unidade federativa, para um quadro analítico 

se deram, entre outras, pelas seguintes razões: Maranhão: detentor do segundo pior índice de 

desenvolvimento humano do Brasil e unidade na qual se realizaram as etapas inicias deste 

trabalho ainda na pesquisa de mestrado em Desenvolvimento Socioeconômico pela 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Goiás: detentor de condições medianas desse 

mesmo índice de desenvolvimento e unidade federativa na qual se situa a Universidade Federal 

de Goiás (UFG), espaço acadêmico que abriga esta investigação; por último,  numa crescente, 

o estado de São Paulo: detentor do segundo melhor índice de desenvolvimento humano do 

Brasil e o mais rico. 
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nesses três estados, cujo objetivo foi o de encontar elementos que confirmem que  

apesar dos empenhos de Lula da Silva e Dilma Rousseff em modelar uma política que 

viesse a ser de reconhecimento da agricultura familiar como categoria social, no 

momento de opera-lo - especialmente nas parcerias com os governos locais - não 

consegue se desvencilhar das velhas práticas da engrenagem sociopolítica brasileira e 

assim perpetua essas diferenças históricas. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

  

 

     As evidências encontradas através das incursões bibliográficas, documentais 

e de campo apontam para as seguintes manifestações e direções: i) mesmo 

reconhecendo o altruísmo contido nos princípios e práticas das organizações 

solidárias, historicamente, o projeto da economia solidária conjectura - do ponto de 

vista teórico e prático - a ideia de “uma terra prometida, ” servindo-se ao capitalismo, 

especialmente como espaço de absorção do exército de reserva, como teorizado por 

Marx (2005) e permeado de contradições. A agricultura familiar associativista - como 

categoria contida naquela - é um dos signos desse movimento contraditório; ii) numa 

perspectiva econômica e política, respectivamente, a performance da política 

neodesenvolvimentista dos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff – como um 

todo - possui “autonomia de voo de galinha”, isto é, de significativas oscilações e de 

insustentabilidade no longo prazo. A expansão identificada, sobretudo em Lula, foi 

impulsionada fundamentalmente por fatores circunstanciais e não autossustentáveis, 

como a abundância de crédito barato no mercado financeiro internacional, o aumento 

das exportações, em grande parte causado pela elevação especulativa dos preços das 

commodities e a expansão do grau de endividamento das famílias, como aponta Plinio 

Arruda Jr. (2012). Na agricultura familiar e, sobretudo no PAA, o montante de recursos 

investidos neste Programa teve - num primeiro momento - importante aporte, e depois 

significativos movimentos tendendo para baixo, especialmente no segundo e 

incompleto mandato de Dilma Rousseff. Denúncias de fraudes à Justiça Federal do 

Paraná, com reverberações em todo o país, e principalmente “ajustes fiscais”, a partir 

de 2015, pressionados pelos mercados, chancelados pelo Congresso Nacional e 

operacionalizados pela nova equipe econômica de Dilma, liderada pelo neoliberal 

ministro da Fazenda Joaquim Levy, são as principais causas; iii) A alocação dos 

recursos destinados à agricultura familiar, via PAA “ainda” se concentra nos estados 

mais ricos, historicamente organizados e mais articulados política e economicamente, 

como são os casos de Minas Gerais e São Paulo, mesmo após a decisão do GGPAA, 

em 2015, de buscar implantar uma nova metodologia para 2016, objetivando atenuar 

essas distorções, em tempos de recursos escassos; iv) Nem sempre a proposta de 

intersetorialidade, como é defendida por Cunill Grau (2005) ou mesmo de 

incrementabilidade na perspectiva de Lindblom (1979) funciona eficientemente no 

momento da execução do PAA, sobretudo como foram originalmente desenhados em 

seu projeto, em função das burocráticas estruturas e da ainda incipiente disseminação 
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da cultura de priorização da agricultura familiar no principal executor do Programa, a 

Conab. Ou seja, o setor que cuida diretamente do PAA neste órgão, se vê isolado de 

suas demais ações, sobretudo, por se tratar de uma instituição cujo Ministério (MAPA) 

- a que está vinculado – tem no agronegócio sua principal bandeira; v) o Governo 

Federal ao contar – na sua operação - com parcerias estaduais e municipais, 

objetivando “rodar bem o Programa”, encontra quase sempre baixa receptividade de 

seus gestores, sobretudo nestes últimos. A causa principal encontrada: o fluxo dos 

recursos financeiros passa direto para e entre os beneficiários. Nos casos em que o 

poder público municipal adere, quase sempre, há relatos de ingerência político-

partidária nas associações e cooperativas. Outras hipóteses orientaram a pesquisa 

desde o início, as quais estão em via de se confirmarem no transcurso da análise. São 

elas: a) os recursos financeiros encontram maior eficiência e eficácia nos espaços 

detentores do meio técnico-cientifico-informacional mais desenvolvidos, se 

analisarmos na perspectiva miltoniana. Desse modo, no instante de executar o PAA, 

as diferenças regionais continuam a ser reproduzidas dentro e fora dos 

empreendimentos solidários da agricultura familiar; b) Os membros de associações e 

cooperativas ligadas à agricultura familiar localizadas em regiões economicamente 

deprimidas, auferem renda menores e são submetidos às condições de subalternia, de 

trabalho precário e por conseguinte, de uma qualidade de vida inferior, próprias de 

regiões subdesenvolvidas e de economia de enclave4, como é o caso do Maranhão, 

sobretudo, quando comparamos aos casos  de Goiás e São Paulo, ainda que estes 

membros tenham custos de vida mais baixos. Tais condições, são ancoradas e 

mediadas também pelo PAA e por outras políticas públicas dirigidas à agricultura 

familiar e c) Na hora de implantar e operacionalizar o PAA, há dificuldades das 

associações e cooperativas proponentes, em atender as exigências burocráticas e de 

documentação; de ter produção suficiente para um atendimento de fluxo contínuo; de 

ter suporte econômico para aguardar os atrasos nos pagamentos dos contratos; de 

contrair novo crédito, em função da existência de dívidas anteriores (individuais e 

coletivas) e, depois, há uma desconfiança inicial – dos agricultores - de que mesmo 

organizados solidariamente, não sairão mais fortalecidos para atender ao Programa. 

Tais resultados são assemelhados aos encontrados na pesquisa O PAA em 

assentamentos de reforma agrária: implantação, impactos e perspectivas (2013), 

realizada em vários assentamentos do Brasil. Ou seja, a política neodesenvolvimentista 

para a agricultura familiar solidária, via PAA, aparece como uma nova carne que é 

comida com os velhos garfos, na perspectiva Brechtiana. Dizendo de um outro modo: 

uma nova política operada com velhas práticas. 

 

 

 

 

                                                 
4 Uma economia de enclave é um modelo econômico, no qual sua dinâmica esta voltado para o mercado 

externo. Desse modo as atividades de produção são destinadas à exportação sem integração com o 

mercado local. O termo tem sido amplamente utilizado para descrever relações de dependência pós-

colonial em países/regiões em desenvolvimento. 
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Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo indagar sobre los elementos locales esenciales, con
foco en  las  estrategias  asociativas,  que  influyen en  el  desarrollo  rural.  En este  sentido
abordaremos esta cuestión contextualizados en las temáticas trabajadas en la Escuela de
Verano  organizada  por  la  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  de  la
Universidad Federal de Paraná (ITCP-UFPR) y desarrollada en conjunto con la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y su Comité PROCOAS.
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El presente curso se realizó en formato de exposiciones teóricas combinadas con 4 visitas
técnicas realizadas a diferentes tipos de comunidades y experiencias de agricultura familiar
campesina, ubicadas en el Estado de Paraná en Brasil. Las temáticas discutidas a lo largo
del curso alcanzan a los paradigmas de la cooperación y el cooperativismo, las teorías del
desarrollo y desarrollo rural, el territorio y la territorialidad, la economía social y solidaria,
hasta las políticas públicas.

La metodología para este trabajo comenzó con la construcción de una pregunta central,
seguida de preguntas subsidiarias, las cuales pretenden ser respondidas a partir del análisis
de las experiencias visitadas. La pregunta que orienta nuestro trabajo es la siguiente:

¿qué elementos locales basados en la economía
solidaria favorecieron el desarrollo de las

comunidades visitadas?

En función de dar respuesta a nuestra pregunta estructuramos el trabajo de la siguiente
manera: en primer lugar desarrollamos el marco teórico que utilizaremos para la realización
de este trabajo, esclareciendo desde qué perspectivas nos situamos a la hora de realizar
nuestro análisis. En segundo lugar, se propone una síntesis de lo relevado en cada visita
técnica. Al respecto, nos parece importante aclarar que encontramos cierta dificultad para
hacer  una inferencia  taxativa en función de una  única visita,  por  lo  cual  el  análisis  se
contextualiza solamente respecto a los antecedentes recabados en las visitas. Seguido a la
sistematización  de  experiencias  observadas,  realizamos  una  propuesta  de  análisis  de
aquellos elementos locales ligados a la economía solidaria que, en función del acercamiento
que hemos tenido a estas experiencias así como a otras conocidas por los integrantes del
grupo,  consideramos  que  resultaron  de  vital  importancia  para  el  desarrollo  de  las
comunidades visitadas. Por último presentamos un análisis integrador de los conceptos y
praxis observadas en el presente curso, que nos ayudan a desarrollar una posición respecto
a  nuestras  propias  historias  culturales,  nacionales  y  de  formación  que  enriquecen  la
discusión  en  la  construcción de  nuestras  respuestas  y  que  nos  ayudan a  comprender  y
reflexionar en un contexto global sobre los fenómenos que se desarrollan en el mundo rural
respecto a las estrategias de asociatividad y cooperativismo presentes en algunos países de
América Latina.

Fundamentación

-1-
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Partiendo de concebir el desarrollo como un proceso de mejoramiento en la calidad de vida
de los sujetos y las comunidades y considerando que los mismos tienen una experiencia
vital  situada,  encontramos  fundamental  indagar  respecto  de  qué  aspectos  de  lo  local
favorecen  ese  proceso  de  desarrollo.  Entendemos  lo  local  como  espacio  dotado  de
significado,  producto  de  las  relaciones  e  interacciones  entre  sociedad  y  naturaleza,  y
atravesado por disputas de poder entre diversos proyectos.

El  propósito  de  este  trabajo  es  contribuir  a  la  revalorización  de  las  praxis  situadas  en
contextos socio-espaciales determinados, no dejando de reconocer los condicionamientos
exógenos  pero  partiendo  desde  lo  territorial,  donde  es  posible  ofrecer  una  mirada  del
desarrollo centrada en los sujetos sociales en sus lugares de vida, con sus relaciones, sus
tensiones  y  sus  culturas.  Pensar  el  desarrollo  desde  los  elementos  locales  nos  permite
confrontar  con  la  globalización  desterritorializante  y  homogeneizante,  de  modo  tal  de
proponer y viabilizar diversas territorialidades.

En este sentido creemos también importante indagar en estas cuestiones en tanto pueden
resultar en un insumo fundamental para los profesionales y técnicos que intervienen en el
territorio por medio de proyectos,  así  como también para los formuladores de políticas
públicas.

Referencias Conceptuales

Para comenzar consideramos importante hacer referencia al marco conceptual que tomamos
para  la  realización  del  presente  trabajo.  En  este  sentido,  comenzaremos  con  la
conceptualización de la Economías Solidaria (ECOSOL). La misma se caracteriza por un
modo  de  producción  que  tiene  como  principal  característica  la  igualdad  de  todos  los
envueltos  en  el  proceso  (Singer,  2008).  Además,  se  caracteriza  por  presentar  en  sus
actividades de producción la cooperación y la autogestión, es decir, en la ECOSOL todos
los integrantes del emprendimiento son al mismo tiempo trabajadorxs y emprendedorxs.
Como aspecto cultural, la ECOSOL, busca cambiar el paradigma de la competencia para el
de  la  integración  entre  lxs  productorxs  y  propaga  la  inteligencia  libre  y  compartida,
tomando en consideración la forma en que la comunidad local interactúa en el modo de
producción  y  consumo,  privilegiando  los  productos  locales  y  saludables  sin  afectar  al
medio ambiente y con el foco en el beneficio de lxs pequeñxs productorxs. Por último pero
no menos importante, los aspectos políticos característicos de la ECOSOL son los de un
movimiento social,  que lucha por el cambio en la sociedad, por una forma diferente de
desarrollo volcado al colectivo y construido por la comunidad, a partir de los valores de la
solidaridad, de la democracia, de la cooperación, de la preservación ambiental  y de los
derechos humanos.
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Consideramos importante también introducir algunas nociones sobre el capital social, dado
que  se  constituye  en  un  elemento  esencial  presente  en  las  diversas  experiencias  de
economía solidaria. La noción de Capital Social proviene de una analogía con el de capital
económico, pero nosotros lo abordaremos en el presente trabajo desde el punto de vista de
la sociología como variable que mide la colaboración social entre los diferentes grupos de
un colectivo humano, y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de ella, a
partir  de  tres  fuentes  principales  según  diversos  autores  (Garcia-Vldecasas,  2011):   la
confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. 

El capital social mide, por tanto, la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos
que permiten que prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores individuales, de
las oportunidades que surgen en estas relaciones sociales. Una sociabilidad entendida como
la  capacidad  para  realizar  trabajo  conjunto,  la  de  colaborar  y  llevar  a  cabo  la  acción
colectiva. 

Para  el  concepto  de  cooperativa,  nos  basaremos  en  el  término  aportado  por  Salinas  y
retomado por  Herranz  Guillén,  que  diferencia  a  la  cooperativa  de  otras  organizaciones
empresariales  fundamentalmente  por  su  gestión  democrática  y  participativa.  Entonces
Salinas concibe a la cooperativa como “uma associação de pessoas que se tinham reunido
voluntariamente para lograr um fim comum mediante a formação de uma organização
democraticamente controlada, que efetua contribuições equitativas ao capital requerido e
aceita  uma  parte  razoável  dos  riscos  e  benefícios  da  empresa  na  que  participam
ativamente seus membros” (Salinas, 1994:52).

Utilizamos también, el concepto de territorio desarrollado por Haesbaert con sus diversos
desdoblamientos  en  sus  parcialidades  espacial,  económica  y  sociocultural,  y  su  marco
conceptual  sobre  el  contexto  de  la  desterritorialización,  del  cual  se  entiende  que  la
delimitación  del  espacio  es  excluyente,  y  existe  una  necesidad  de  pensar  un  concepto
inclusivo  socioeconómico  en  el  mundo  globalizado  y  sin  fronteras.  El  territorio  es
estudiado más allá de las divisiones geográficas, incorporando las divisiones construidas
por los individuos en su comunidad delimitadas por la cultura, identidad y/o límites físicos
(relieve,  vegetación,  clima).  La  territorialización  posmoderna  se  muestra  con  límites
invisibles al ojo desnudo, pero que trazan líneas sobre el globo que direccionan al capital y
no  ven  fronteras  para  concentrarlos  en  cuanto  sus  intereses  atraviesan  culturas  y
comunidades nativas que residen en su región originaria y son absorbidas por acuerdos
institucionales  y  políticos.  Actualmente  los  estudios  se  concentran  en  la
“desterritorialización” surgiendo del pensamiento de la negación del concepto moderno en
que la idea de territorio no existiría más en el mundo globalizado, el que disminuyó las
distancias  por  los  avances  de  una  mundialización  que  pretende  unificar  las  reglas,  los
valores y los objetivos de toda la humanidad (Badie, 1996:13).
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La dimensión territorial debe ser complementada entonces con una perspectiva del proceso
de globalización. En primer lugar, sostenemos que el mismo es consecuencia del desarrollo
del  sistema capitalista  en  tanto  supuso  la  mundialización  de  los  modos  de  producción
capitalistas  y  la  circulación  de  los  bienes  económicos  y  culturales  en  beneficio  de  los
sectores hegemónicos. No obstante, la globalización da cuenta de un fenómeno complejo y
multidimensional. Siguiendo a Anthony Guiddens (2002), no debemos caer en el error de
analizar este fenómeno en términos meramente económicos. La globalización es política,
tecnológica, social y cultural, no solo económica. Para este autor se trata de un proceso
nuevo y revolucionario, en tanto supone la intensificación de las relaciones sociales y de los
procesos de interacción a escala mundial. 

Tenemos  como  perspectiva  importante  la  cuestión  de  lo  local,  donde  se  representa  el
agrupamiento  de  las  relaciones  sociales  de  las  comunidades,  siendo  el  lugar  donde  la
cultura  y  otros  aspectos  no  transferibles  han  sido  fortalecidos.  Es  donde  los  hombres
establecen  relaciones,  donde las  instituciones  públicas  y  locales  actúan  para  regular  la
sociedad. Representa así el lugar de encuentro de las relaciones de mercado y formas de
regulación  social.  Esa  dinámica  tiene  que  ser  respetada  y  valorada,  no  pudiendo  ser
menospreciada por la academia, como muchas veces vemos suceder en muchos proyectos
académicos y de intervención.

Otro aspecto es el cambio en el escenario rural,  que pasó a no ser más exclusivamente
agrícola,  como  resultado  de  la  incorporación  de  actividades  típicamente  urbanas.  Esas
nuevas actividades también han representado fuente de renta complementaria para muchas
familias  rurales  que  dependían  exclusivamente  de  la  agricultura,  contribuyendo para  la
fijación de la población en zonas o regiones que les pueden ofrecer mejores oportunidades
y condiciones de vida (Graziano da Silva, 1999). Estos cambios en la dinámica de la nueva
ruralidad deben tenerse en cuenta y traer aparejados cambios pertinentes en las políticas
públicas.

Guiddens  nos  ofrece  también  un  marco  interesante  para  pensar  cómo  interactúan  “lo
global” y “lo local”. “A maioria das pessoas pensa que a globalização está simplesmente
"retirando" poder ou influência de comunidades locais e nações para transferi-lo para a
arena global. E realmente esta é uma de suas conseqüencias. As nações perdem de fato
parte do poder económico que antes possuiam. Contudo, ela tem também o efeito oposto. A
globalização não somente puxa para cima, mas também empurra para baixo” (Guiddens,
2002, p. 23). En este sentido, el autor revaloriza lo local como un territorio dinámico que,
aún en contexto de globalización, continúa siendo un elemento fundamental, constitutivo de
los procesos sociales.

Sistematización de las visitas
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 AOPA - Associação de produtores Orgânicos do Paraná

La AOPA es la Asociación de productores orgánico de Paraná. Cuando fue fundada, en
1994, fue un proyecto pensando en la producción orgánica y no agroecológica, como bien
lo marca su nombre. Los agricultores venían del modelo de producción convencional y
cambiaron al orgánico, principalmente causado por la zona del nordeste de la ciudad de
Curitiba fue declarada  en el  año 2000 como “Área  de Preservación Ambiental”  (APA)
quedando entonces prohibida la producción con utilización de productos químicos. Esta
decisión fue dando a los agricultores un creciente mercado que posibilitó el cambio del
aparato tecnológico. Fue creciendo fundamentalmente ligado a cuestiones financieras, ya
que los agricultores convencionales veían como cada vez más los agricultores orgánicos
estaban teniendo buena rentabilidad,  aun con un trabajo más complejo.  Los líderes con
escolaridad mayor fueron a investigar sobre la cuestión de la agroecología y las prácticas
agroecológicas, de cómo funcionaba el sistema, de la propiedad como un todo, etc.

En este sentido se percibe que el  retorno financiero haya sido el  principal elemento de
crecimiento  de  la  asociación  por  la  creación  de  la  APA,  que  incentivó  la  agricultura
orgánica en la zona. Tomando en cuenta el análisis anterior, en cuanto al aspecto político, se
destaca la participación de las asociaciones de productores en la creación de una ley que
garantiza que el gobierno compre por lo menos un 30% de la merienda escolar del “Plan
Nacional  de  Alimentação  Escolar”  (PNAE)  a  productores  agrícolas  familiares7.  Otra
mención por parte del productor con quien tuvimos la visita, Marfil, fue la participación de
la Asociación a la que pertenece en un proceso de homologación de las certificaciones
orgánicas  entre  Brasil  y  Chile,  de  características  similares,  que  pudiese  permitir  la
exportación. Aunque dicho proceso no acabó con la concreción de las ventas, encontramos
muy interesante dar cuenta del mismo ya que refleja la importancia de las asociaciones para
participar en la arena política.

7 Trata-se da lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
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En cuanto a los aspectos productivos y comerciales, se destaca la creación de una red de
funcionamiento  tipo  “trueque”  e  de  otros  intercambios  e  reventas  que  facilitan  la
comercialización. Esto permite no sólo sumar nuevos canales de venta sino también una
mayor  variedad  de  productos  en  los  propios  canales  de  venta,  lo  que  da  una  mayor
autonomía.  Otro  elemento  muy  importante  a  destacar  es  la  autocertificación,  una  red
solidaria  de  cuidado  mutuo   cooperativo  en  la  que  todos  los  miembros  del  grupo  se
fiscalizan  entre  sí,  y  se  preocupan  por  la  calidad  de  los  productos  que  ellos  mismo
producen. Este fuerte peso al control social de la producción y de la diversificación en los
canales de comercialización son algunos de los aprendizajes del trayecto recorrido por el
grupo de  productores,  puesto  que  en el  inicio  de  la  asociación  cayeron en  el  error  de
depender  de  una  compra  de  una  gran  red  de  mercado  que  acabó  quebrando  y  los
productores tuvieron que restablecerse desde cero nuevamente después de una helada que
acabó con todo. Ellos aprendieron y tiraron una experiencia buena de ese error.

También encontramos importan destacar algunos factores geográficos: el relieve plano, la
influencia de la inmigración italiana en el modo de producción convencional, además de
que tienen una unidad lingüística y religiosa con las comunidades europeas facilitando los
procesos asociativos. La lideranza de Marfil fue la que desenvolvió una unidad y confianza
entre los envueltos en la asociación. 

 ACARS -Associação do Conselho Agrícola de Rio Branco do Sul- y Centro de 
Distribuição e Processamento de Alimentos da PROVALE.

En la segunda visita técnica hablamos con miembros de la ACARS, asociación del consejo
agrícola de Rio Branco do Sul, e conocimos el Centro de Distribuição e Processamento de
Alimento de la cooperativa PROVALE que se sitúa en el Municipio de Rio Branco do Sul-
PR.
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La asociación viene trabajando desde 1999 con el  objetivo de mejorar  la producción y
procurar  soluciones  para  la  venta  de  los  productos  de  los  agricultores  de  la  región.
Actualmente el porcentaje de productores del municipio que son asociados alcanza entre el
25 el 30%. Para el año 2012 la ACARS hizo una sociedad con la APRAFI (Associação de
Produtores na Agricultura Familiar de Itaperuçu) para planear la construcción de un centro
de distribución de alimentos como forma de resolver sus problemas de comercialización.
La Central de Distribuição tuvo el apoyo del BNDES e del Instituto Votorantim. El objetivo
del proyecto es incentivar el comercio de productos de la agricultura familiar en tanto que
forma de crear nuevas oportunidades de aumento de la renta, además de contribuir con la
profesionalización  del  productor  rural.  Actualmente  en  la  Central  se  realiza  el
procesamiento  y  la  comercialización  de  alimentos,  desde  el  lavado  hasta  el  corte  y  el
embalaje  de  frutas,  verduras  y  legumbres.  Así  el  que  la  construcción  de  la  Central
contribuyó para el abastecimiento de alimentos con mayor cualidad.

Siguiendo los  tres  elementos  mencionados  para  el  caso  anterior,  comenzaremos  con  la
dimensión  política.  En  este  caso  encontramos  una  vinculación  muy  fuerte  entre  los
participantes de la asociación y los representantes del poder público, al punto tal que al
momento de la visita se encontraban representantes de la asociación así como funcionarios.
Los asociados rescartaron como un factor clave en la constitución de las organizaciones
locales la participación de jóvenes de la comunidad en escuelas de lideranza, lo que hizo
posible la formación de los mismos para ser capaces de posicionarse en una posición de
liderazgo con una orientación ligada al  desarrollo de la  región. Esta experiencia  de los
jóvenes les permitió ir conquistando lugares en el poder público, lo que constituye en un
importante aspecto para entender las vinculaciones de la asociación y la cooperativa con el
poder público local y las políticas públicas. Como ejemplos de estos vínculos positivos
nombraron  el  caso  de  la  obtención  de  patrulhas  para  los  productores  así  como  la
importancia  de  haber  accedido  a  préstamos  del  BNDES  para  realizar  el  proyecto  en
conjunto con Votorantim que hizo posible la construcción del centro de procesamiento.

Una cuestión que también fue fuertemente mencionada refiere a la realización de foros
territoriales  en  los  que  actores  de  cada  comunidad  y  asociación  pueden  participar  en
conjunto con representantes del poder público a los fines de definir algunos puntos de la
agenda gubernamental. Este es sin dudas un caso de estrecha vinculación entre los actores
del territorio con los representantes del poder público, que si bien en algunas ocasiones
puede tomar una cara paternalista y dependiente, ha resultado a su vez en un gran beneficio
para el desarrollo de la comunidad.
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En relación al aspecto económico y productivo, es importante mencionar la creación de la
Provale.  En el  año 1016 se formó la “Cooperativa Dos Produtores Familiares do Vale”
(PROVALE) con el objetivo de contribuir para el fortalecimiento y la generación de renta
para la agricultura familiar en la región del Vale do Ribeira-Paraná, intentando difundir su
labor  para  todo  el  Estado  de  Paraná.  Está  situada  en  Rio  Branco  do  Sul-PR  y  está
compuesta por agricultores de los municipios de Rio Branco do Sul y de Itaperuçu. La
creación de la cooperativa fue, en primer lugar, una forma de dar respuesta a los problemas
de comercialización de los productores. En este sentido, es interesante que con tan poco
tiempo  de  maduración  de  la  experiencia  ya  han  podido  mejorar  sustancialmente  las
condiciones de comercialización y aumentando sustantivamente la renta de los productores
involucrados.

Es de rescatarse también la importancia de la CRESOL que ha brindado asistencia para el
manejo de fondos públicos así como a partir del fondo de crédito rotativo. 

En cuanto al aspecto cultural hemos podido rescatar una gran voluntad de inclusión de los
jóvenes  en  las  asociaciones  así  como  en  las  propias  producciones,  para  generar
oportunidades  de  mantenimiento  de  los  jóvenes  en  estas  actividades  así  como  de
involucramiento en las instancias colectivas y organizativas que hacen posible un mejor
posicionamiento.  Esta  voluntad  de  inclusión  se ve  reflejada  en  la  participación -quizás
mayormente simbólica- de jóvenes dirigentes en cargos de dirección. Otro punto que nos
pareció interesante de la experiencia es la vinculación de la comunidad con la escuela de
alternancia que ofrece una orientación en agroecología.  De esta manera los productores
mayores  garantizan  la  formación  de  los  jóvenes  que  pueden  generar  nuevas  ideas  y
propuestas innovadoras para el beneficio de la comunidad.

 COMUNIDAD QUILOMBOLA y COOPERAFLORESTA

Visitamos una comunidad localizada en una región quilombola en la Barra do Turvo en el
Vale do Ribeira, de difìcil acceso, en la frontera de los estados de Sao Paulo y Paraná, entre
el municipio de Barra do Turvo y Bocaiúva do Sul respectivamente. En este lugar rodeado
por montañas y con el pasado de resistencia negra en el período esclavista no Brasil (1530-
1888), se revela que aún hoy es un territorio de disputa, rico en diversidad de cultura, de
plantas  y  ecosistemas,  sufre  amenazas  de  sociedades  anónimas  con  intereses  del
agronegocio.  Los  comuneros  hacen  frontera  con  una  multinacional  Israelense  que
constantemente contrata pistoleros para aterrorizarlos y hacer que se retiren de sus tierras.
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Aún con la historia de lucha y de presencia de otros quilombos en la región de la Barra
turvo, los comuneros conocen con nebulosidad la historia del quilombo que había en ese
lugar en que viven, por no reconocerse como miembros identitarios de la cultura, religión u
organización social de africanos en diáspora. En contrapartida, agradecen y reconocen sus
raíces  indígenas  que  ancestralmente  reproducen  prácticas  agrícolas  conscientes  y  de
cuidado con la tierra,  pero que  actualmente,  las tribus vienen perdiendo su cultura de
cultivo por el  genocidio que su pueblo viene sufriendo desde hace 500 años en Brasil,
perdiendo cerca  del  90% de su población originaria.  Por  consecuencia de eso,  muchos
grupos  indígenas  visitan  el  sistema  de  agrofloresta8 en  búsqueda  del  rescate  de  su
ancestralidad  voltada  al  bienestar  de  la  comunidad  por  el  respeto  a  la  naturaleza.  Es
interesante resaltar que esa región fue registrada como quilombo apenas en 2006 cuando
una investigadora antropóloga visitó la comunidad y llegó a la conclusión de que tenía
aspectos físicos y regionales que configuran como una región quilombola.

La comunidad comenzó a practicar la agrofloresta con la insistencia de su vecino, “Seu
Pedro”, pioneiro en las prácticas de agricultura orgánica en la región de la Barra do Turvo,
del cual recibieron formaciones de cómo se comienza y se practica la agrofloresta desde un
sistema convencional, y resultaron muy bien sucedidos. Hoy en día, la comunidad de Areia
Branca recibe diversos visitantes en búsqueda de los saberes de cultivo, inclusive grupos
indígenas que buscan retornar a sus raíces ya perdidas gracias a la pérdida de sus tierras por
los latifundiarios. Ellos ven con gran importancia las visitas que reciben constantemente,
por  el  intercambio  de  saberes  y  por  construir  una  conciencia  ambiental  con  todos  los
envolvidos en la misión del sistema agroflorestal que es un rescate de técnicas milenarias.

La  comercialización  de  la  comunidad  de  Areia  Branca  se  basa  principalmente  en  la
COOPERA Floresta, cooperativa de agricultores orgánicos de la región, y por el PNAE.
Ellos  tienen  mucha  dificultad  en  la  participación  de  este  programa  puesto  que  las
nutricionistas piden productos específicos y sin ninguna consulta previa, lo que hace que
los productores no logran abastecer por no haber plantado los alimentos solicitados. Es
interesante que toda la comercialización y logística son hechas sin internet y sin uso de
celular, apenas con un calendario construído previamente e con el hijo del patriarca de la
comunidad que trabaja en la Coopera, y trae todas las informaciones necesarias y trabajan
con la logística de la producción.

 Feria de Orgánicos del Passeio Público y Mercado Municipal (Curitiba)

8 Agrofloresta ou Sistema Agroflorestal - SAF é um sistema que reúne as culturas 
agrícolas com as culturas florestais, resultante da prática de estudo de 
agrossilvicultura. Plantações de florestas para suprir as necessidades humanas.
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Este relato sigue apenas por la observación en las visitas a la Feria de Orgánicos del Passeio
Público y al Mercado Municipal. En cuanto a la feria de productos orgánicos es llevada a
cabo en el Passeio Público de la ciudad de Curitiba y está compuesta por 22 barracas. El
Mercado Municipal, por su parte, es propiedad del Municipio de Curitiba, donde se vende
producción agrícola en su mayoría tradicional de aquí a pocos años un sector exclusivo para
la venta de productos orgánicos.

Se nota que en la feria de orgánicos en el centro de Curitiba, el precio de los productos
orgánicos no son accesibles como el convencional y eso acaba limitando el mercado a una
clase específica.  Será que la oferta es mucho menor que la demanda? El precio de los
productos  son  fijados  sobre  cuánto  el  consumidor  puede  pagar  y  no  por  el  costo  de
producción.

Se perciben en los dos lugares el acomodo de ciertas prácticas capitalistas, como ser la
fijación de precios o la utilización de imágenes de reventa. Tanto en el mercado como en la
feria se intenta agregar valor a los productos, siendo por la industrialización de los mismos
tanto como por la incorporación de servicios, como ser los restaurantes.

Análisis de los elementos locales

Al focalizarnos en la pregunta que originó este trabajo, o sea, cuáles son los elementos
locales vinculados a la economía solidária que pudieran haber favorecido el desarrollo de
las comunidades visitadas, intentaremos analizar estas prácticas solidarias desde tres puntos
de vista diferenciados: 

1. Dimensión política: se intenta contemplar la influencia de los colectivos locales en 
la creación de políticas y la reglamentación pública.

Vemos cómo las comunidades organizadas en diferentes formas (Asociaciones Gremiales,
Cooperativas, Quilombos), logran espacios de influencia, generando representación de sus
intereses  y demandas a nivel municipal,  estadual  y federal.  Esto lo  podemos observar
mayormente  en  el  caso  de  la  ACARS,  asociación  que  ha  logrado  un  alto  nivel  de
vinculación con el poder público. Pero también está presente en el caso de la AOPA así
como en la  Féria  dos  Orgánicos,  como se ha expresado en la  sistematización de estas
experiencias. En el caso do Quilombo, esta vinculación positiva entre comunidad y sector
público enfrenta mayores dificultades por causa de encontrarse en la frontera entre dos
municipios y dos estados.

Por otro lado, nos resulta importante rescatar la política del PNAE ya que fue nombrada en
todas  las  visitas  realizadas.  Observamos  cómo  esta  política  pública  genera  impactos
diferentes  en  las   organizaciones  visitadas,  en  donde  en  tres  de  estas  organizaciones
visitadas han generado impactos positivos.
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Un ejemplo muy importante en este contexto es el que nos presenta AOPA, quienes co-
construyeron  políticas  públicas  con  entes  gubernamentales,  lo  cual  nos  presenta  una
dimensión distinta  respecto  al  grado de influencia  que las  Asociaciones  de productores
unidos  pueden  desarrollar.  Ya  que  copan  espacios  de  poder  y  de  influencia  que
generalmente estaban cautivos por el agronegocio y transnacionales. Desarrollando en esta
dimensión  iniciativas  favorables  a  los  principios   y  características   productivas  de  la
agricultura  familiar  campesina  existentes  tan  característica  en  nuestros  países
latinoamericanos. Si no encontramos el desarrollo de políticas públicas descontextualizadas
y contraria al desarrollo productivo de los territorios como es el caso que nos planteó los
productores del Quilombo, con la exigencia en el programa de alimentación estatal en los
colegios  la  normativa  de  los  nutricionista  encargados  del  programa  la  exigencia  de
alimentos que no necesariamente se producen en los territorios, generando una composición
única de alimentos para las raciones escolares, un claro ejemplo donde una política pública
se  desarrollaron  sin  considerar  las  diferencias  y  potencialidades  productivas  en  los
diferentes territorios, donde los productores locales tienen algo que decir en el desarrollo y
enriquecimiento  de  los  programas  estatales  y  como  entes  organizados  deben  tomar
protagonismo en la generación y  desarrollo de las políticas públicas y eso se consigue
solamente  con  gremios  fuertes  y  trabajo  en  red,  en  lo  cual  como  universidades  o
profesionales  podemos  aportar  en  la  articulación  de  los  diferentes  gremios  para  el
desarrollo territorial de nuestros diferentes países.   

2. Dimensión productiva y comercial: intenta extraer cuales son las soluciones 
asociativas locales para el mejoramiento de los procesos productivos y comerciales.

En todas las visitas se puede observar la importancia de las asociaciones y cooperativas en
la articulación para facilitar la forma de producción y principalmente la comercialización de
los productos en el mercado consumidor, no quedando más rehenes solamente del mercado
local. El trabajo en conjunto de forma solidaria trajo a estos agricultores más autonomía y
libertad en la comercialización, teniendo en vista que hoy comercializan sus productos no
solamente en las proximidades de donde son producidos y consiguen llevarlos para otras
regiones, hasta para otros estados. Un ejemplo es la Rede Ecovida, que fue fundada en 1998
y tiene como misión trabajar la agricultura familiar  en la filosofía de la agroecología y
certificar  esas propiedades.  Hoy la  Rede Ecovida cuenta con 18 núcleos regionales,  en
distintos  estadios  de  organización,  que  reúnen  aproximadamente  2000  familias  de
agricultores  organizados  em  180  grupos,  asociaciones  y  cooperativas;  23  ONGs;  10
cooperativas  de  consumidores;  10  comercializadoras;  procesadoras  y  diversos
profesionales. El reflejo de este trabajo alcanza aproximadamente 150 municipios en los 3
estados del Sur.
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Entre los casos visitados, encontramos que esta elección por la organización comunitaria y
cooperativa  se  presenta  de  diversas  formas:  en  el  caso  de  la  AOPA por  medio  de  la
construcción  de  una  red  de  agricultores,  en  el  caso  de  la  Comunidad  Quilombola
mayormente ligada a los vínculos tradicionales comunales, en el caso de la ACARS por
medio de la creación de una cooperativa para la comercialización. No obstante la diversidad
de  experiencias,  se  presenta  como  eje  común  la  idea  de  que  el  trabajo  cooperativa  y
comunitario permite mejorar no sólo las posibilidades de acceso al mercado en mejores
condiciones sino también la posibilidad de un modo de trabajo más autosustentable y sin
explotación, en donde las relaciones que se establecen entre los productores agropecuarios,
los medios de producción y las condiciones de realización del trabajo difiere fuertemente
del  modelo  hegemónico  de  producción.  En  este  sentido,  consideramos  que  se  trata  de
experiencias  que  quizás  sin  una  clara  intención  se  han  ido  acercando  al  campo  de  la
economía social y solidaria que caracterizamos al comienzo del trabajo.

Consideramos interesante rescatar que en cada experiencia visitada los discursos de los
integrantes dan cuenta de trayectos comunitarios de decisiones, errores y aprendizajes que
los ha llevado a concertar estrategias cooperativas de desarrollo. Un ejemplo de eso es la
certificación que se ofrece a los productos orgánicos, lo que permite dar un valor a los
productos en el mercado más acorde a los costos de producción de este tipo de productos.
En el caso de la AOPA, como ya mencionamos, se trata de una red solidaria en que los
propios  miembros  de  la  organización se  fiscalizan  para  autocertificar  la  calidad  de  las
producciones. 

Esto  nos  permite  afirmar  que  en  el  consciente  colectivo  a  nivel  de  productores  que
conocimos  la  idea  de  trabajo  productivo  y  comercialización  asociada  es  la  manera  de
desarrollo  que puede en el  presente y futuro sostener económicamente a la agricultura
familiar  campesina.  Dicho  consciente  colectivo  a  nivel  de  pequeños  agricultores  que
observamos es distinto según las diferentes realidades que encontramos en nuestros países,
pero que creemos es el norte donde deben realizarse los esfuerzos de los extensionista y
casas de estudios relacionadas a la agricultura campesina en fortalecer y desarrollar estas
redes con el fin de generar el desarrollo rural de nuestras comunidades campesinas. 

3. Dimensión social e cultural: incluyen las características de funcionamento social o 
características culturales locales que facilitan la evolución de los colectivos. 
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Lo  que  se  pudo  observar  en  las  visitas  fue  que  algunas  características  locales,
principalmente sociales  y  culturales,  aproximan estas  famílias  para  la  formación de las
asociaciones y cooperativas.  En el  quilombo de Areia Branca por ejemplo todas las 22
familias que viven allí son de alguna forma parientes y todos tienen la misma religión que
en el caso de ellos es la “católica” y que fue enfatizada por el “Seu Ari”. Por coincidencia,
en el  momento  en que llegamos  al  quilombo todas  las  familias  estaban reunidas  en  la
Capilla de la comunidad participando de la misa semanal que por cuenta de la localización
no  tiene  un  dia  fijo  para  ser  realizada.  En  esas  comunidades  tradicionales  la  cuestión
religiosa es muy importante y debe ser respetada. Es un punto en común entre las diversas
famílias, es donde ellas se encuentran semanalmente y donde ellas conversan sobre todo. Se
puede  notar  de  forma  general  que  la  religión  permea  en  todas  las  localidades  donde
visitamos,  mostrando más una vez su importancia.  Otra característica que acaba siendo
observada es la cuestión de las descendencias étnicas de esas comunidades. En el caso de la
región  metropolitana  de  la  ciudad  de  Curitiba  se  encuentran  mucho  descendientes  de
Italianos,  Portugueses,  Poloneses,  Ucranianos  entre  otros.  Esto  acaba  siendo  una
característica facilitadora para la aproximación de las familias, ejemplos de los italianos
que producen uva para fabricación de vino, teniendo hasta una ruta turísticas que se llama
“caminho  do  Viño”.  Haciendo  que  estos  agricultores  se  aproximen,  se  organicen  y
brindando una fuente de renta extra para esas familias con el turismo rural.
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Además de estas cuestiones culturales que permean a todos los sujetos involucrados y que
facilitan la identificación así como la vinculación entre diversos productores, es interesante
recordar  una  cuestión  que  apareció  en  todas  las  visitas:  la  idea  de  la  transmisión  de
conocimientos. Los modos de producción agroecológicos implican todo un conocimiento
que muchas veces requiere un volver a rescatar saberes que el proceso de modernización ha
dejado de lado. Muchas veces se ponen en juego saberes ancestrales que, como en el caso
de la Comunidad Quilombola, se han ido transmitiendo de forma comunitaria y familiar. En
todas las visitas estos saberes fueron reconocidos como valiosos para poder materializar
una  idea  de  producción  saludable,  tanto  con  la  naturaleza  como  con  la  salud  de  los
consumidores. También se pudo observar un fuerte deseo de continuar transmitiendo esos
conocimientos  para  poder  viabilizar  este  tipo  de  experiencias  de  producciones
agroecológicas hacia otros espacios y territorios. En el caso de la Comunidad Quilombola
se mostró un libro de visitas donde constaban visitas de lo más diversas, desde integrantes
del MST, estudiantes, ingenieros agrónomos, etc. En el caso de la AOPA esta transmisión
así como creación y compartimento de conocimiento se muestra presente en todo el proceso
asociativo, desde cada nuevo integrante que desea sumarse a la organización como desde
los mismos integrantes que comparten las nuevas técnicas o prácticas que les han dado
resultado. En el caso de las ferias, se reconocía como valiosa la posibilidad de conectar
productor con consumidor en tanto dicho espacio de encuentro permite explicar, contar y
concientizar a los consumidores respecto de estas cuestiones. Esto da cuenta de un nivel de
vinculación y solidaridad, entre los miembros de cada experiencia así como con el resto de
la sociedad interesada, que es interesante remarcar.

Consideraciones finales

Al considerar  las diferentes experiencias  visitadas  y los  diferentes  temas tratados en la
Escuela de Verano existe una idea central que nos desafía y la cual desarrolla el relato de
nuestra responsabilidad como profesionales y representantes de nuestras diferentes casas de
estudio  en  América  Latina,  que  es  hacernos  la  pregunta  ¿para  qué  investigamos?,
considerando esta pregunta desde el punto de vista de cómo nuestro quehacer aporta al
desarrollo  de nuestras comunidades y cuán en sintonía están nuestras comunidades  con
nuestro quehacer. Ya que solo así podremos aportar al desarrollo los pequeños agricultores
de nuestros territorios, considerando e integrando las diferentes dimensiones que hemos
planteado en este trabajo a nuestro quehacer, replanteando nuestro trabajo e integrando a
nuestras comunidades campesinas a nuestro quehacer en pos de co-construir en conjunto las
temáticas, los objetivos y la forma de desarrollar nuestras investigaciones e intervenciones
con el fin de que realmente aporte al desarrollo de nuestros territorios.
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Es importante destacar la manera en que se desarrolló el proceso de creación de este trabajo
final del curso. Fue de una manera muy democrática, desde la formulación de la pregunta
central  a través de una verdadera tormenta de ideas, de las que se tomó nota y fueron
discutidas más tarde, seleccionando para aquello que sería muy interesante para la totalidad
del grupo. Todo se hizo de una manera democrática y transparente, con participación de los
seis miembros del equipo reflexionando toda la enseñanza desarrollada en el curso de la
Escuela  de  Verano  y  considerando  el  respeto  de  los  principios  de  las  cooperativas  y
asociaciones.  Estamos  seguros  de  que  este  trabajo  no  termina  aquí  y  que  podría  ser
desarrollado  en  los  estudios  y  posteriores  publicaciones  futuras,  contribuyendo  así  al
desarrollo  personal  de  cada  miembro  del  grupo  y  especialmente  con  todos  los
investigadores  y  los  miembros  de  las  comunidades  administradas  por  cooperativas  y
asociaciones rurales de toda América latina.
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1. Introducción 

 
La economía nacional chilena está sostenida sobre en la base de una fuerte actividad 
extractivista de materias primas, un ejemplo de ello es la posición de Chile en la actividad 
minera a nivel mundial, donde se destaca por ser el principal productor de cobre del mundo 
(COCHILCO, 2016). Además, tiene una fuerte actividad forestal siendo el décimo productor 
mundial de pulpa para papel (FAO, 2015). Por otra parte, también es un importante actor en 
el mercado productivo alimentario donde se alza como el tercer país exportador de frutas a 
nivel mundial (SIECA, 2016), es el segundo productor mundial de salmón y uno de los más 
importantes productores de pesca de captura marina (FAO, 2016). Todo lo anterior permite 
afirmar que la actividad económica chilena está basada en la explotación de recursos 
destinados fundamentalmente al mercado internacional, tendencia que se fortaleció a lo largo 
de los gobiernos post-dictadura cívico militar con la firma de acuerdos comerciales vigentes 
con más de sesenta países (DIRECON, 2017), que son una de las herramientas de 
comercialización más relevantes del modelo económico neoliberal chileno. 
 
En este contexto general, la V Región de Valparaíso en Chile reproduce dichas relaciones 
extractivistas de la economía hegemónica que se expresan en tres grandes actividades: 
minería, monocultivos extensivos y el sector servicio (industria turística, patrimonial y 
cultural). Si bien, todas ellas han tenido diferentes desarrollos temporales, en la actualidad, 
están provocando efectos económicos, sociales y ambientales de gran envergadura. La 
actividad minera (fundamentalmente cobre, molibdeno, oro y plata) es una actividad 
importante en la región; específicamente en las zonas de Petorca y Cabildo, donde comparte 
presencia con los monocultivos de frutales (cítricos y fundamentalmente palta). Por otra 
parte, la actividad económica preponderante, anclada principalmente en territorios 
metropolitanos de la región, da cuenta de los procesos de transformación productiva, desde 
una economía industrial a la emergencia y consolidación de una economía de servicios, 
caracterizada por una especialización turística, asociado a activos patrimoniales y del 
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desarrollo cultural propio de la región, y particularmente, presente en el contexto local del 
Gran Valparaíso.  
 
Estas actividades productivas, han provocado importantes impactos relacionados a la 
homogeneidad económica de los territorios, la invisibilización y reducción de la diversidad 
económica local (Cuevas, 2012; Bengoa, 1990) y el aumento de la dependencia al trabajo 
asalariado cada vez más precario (Fundación Sol, 2011; Valdés, 2015; Ugarte, 2010). Si bien 
estos procesos desplazan actividades económicas tradicionales, por otra parte también 
presentan fisuras e incluso oportunidades para el desarrollo de iniciativas diversas, tales 
como, cadenas cortas de producción y comercialización agroecológica, turismo comunitario, 
ecoaldeas, cooperativas de producción y consumo, centros culturales no formales, entre otras. 
 
Estas experiencias de heterogeneidad económicas (Gibson-Graham, 2006) pueden ser 
interpretadas como “otra racionalidad económica” que se alberga en ciertos nichos de la 
economía popular y que plantea una propuesta crítica y transformadora (Razeto, 1997), 
enfatizando una definición sustantiva de la economía, en donde una nueva ética es uno de los 
elementos articuladores de la producción, consumo y distribución, en un sistema anclado en 
instituciones, valores y prácticas, o como Karl Polanyi (1994) denominó, economías 
éticamente arraigadas. En otras palabras, esta perspectiva establece una revalorización de la 
capacidad de las economías populares y sus asociaciones para reproducir la vida y producir 
riqueza pese a su invisibilización, a través de la articulación y el desarrollo de prácticas 
cooperativas y comunitarias.  
 
Bajo esta perspectiva, el territorio se constituye como una dimensión integradora y vinculante 
de estos procesos. En el territorio coexistiría el enrejado de experiencias económicas situadas, 
de las cuales se expresarían dinámicas tanto de cooperación como de conflicto. Esto último, 
se expresa en las relaciones entre la industria del agronegocio y las formas agropecuarias 
tradicionales, entre los hipermercados y los pequeños almacenes de barrio (Silveira, 2007) o 
entre el discurso institucional patrimonial de una ciudad y sus expresiones culturales locales. 
Pero también coexisten relaciones de cooperación e hibridaciones entre las experiencias y 
sus actores, el resto de la sociedad local, con las virtualidades sociopolíticas del lugar, 
inclusive tomando los sistemas de objetos que allí están y dándoles otros usos o utilizando 
técnicas tradicionales con nuevos contenidos (De Sousa Santos 2006; Silveira 2007). De esta 
forma, estas otras economías, prácticas y discursos que emergen a través de las fisuras del 
ensamblaje económico hegemónico, no logran ser absolutos y “permiten” que estas 
expresiones se desarrollen, construyan redes, reinterpreten su entorno e imaginen otras 
formas de relación política. En definitiva, son reflejo de un intercambio histórico entre las 
formas impuestas por el proyecto de la modernidad y los conocimientos y saberes ocultos 
existentes en los territorios y cuerpos de las personas que lo habitan. Son expresiones 
constitutivas de lo que Dussel ha interpretado como manifestaciones de “transmodernidad” 
(Dussel, 2001). En suma, todas estas características y condiciones relacionadas a “otras” 
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economías contribuyen al fortalecimiento de conceptos y dispositivos que tributan a un 
debate muy atingente en América Latina.  
 
 

2. Metodología y encuadre del documento 
 
Los resultados expresados en este texto son fruto de la aplicación de una metodología 
cualitativa que se enmarca dentro de un proyecto de mayor dimensión. Para efectos de este 
trabajo se analizaron siete (7) entrevistas individuales en profundidad a informantes claves 
de la Región. Esto con el objeto de poder recomponer una mirada particular sobre el estado 
actual de las economías social solidarias, sus limitaciones y desafíos de futuro. Además se 
analizaron tres (3) entrevistas individuales en profundidad a informantes claves que 
pertenecen a los casos de estudio. A través de ella se pudo recoger información de contexto 
sobre el origen, objetivos y estado actual de las cooperativas en estudio, como también sus 
visiones sobre el territorio y las oportunidades que se abren con la implementación de este 
tipo de iniciativas. Todo lo anterior se complementó con material secundario elaborado en el 

marco del proyecto paraguas de este estudio 
titulado “Cartografías de Heterogeneidad 
Económica: estudios de casos de economías 
territorializadas en las regiones del Bío-Bío y 
Valparaíso”, nº1160186, financiado por la 
Comisión Nacional de Investigación 
científica y tecnología (CONICYT) en su 
convocatoria de proyectos del Programa 
Fondecyt Regular 2015.  
 
Este proyecto, actualmente en su segundo año 
de ejecución, ha podido avanzar en el 
conocimiento que se tiene de las experiencias 
de economías diversas en la Región de 
Valparaíso. Se han podido identificar un 
número de 40 experiencias repartidas a lo 
largo de la Región (Ver mapa 1 de elaboración 
propia) y que responden a iniciativas 
económicas que operan a escala local, que 
buscan recuperar o reproducir prácticas, 
conocimientos y material genético autóctono, 

y que tienen una perspectiva crítica respecto de principios del capitalismo hegemónico, tales 
como su políticas extractivistas, manejo poco equilibrado de los recursos, producción 
orientada hacia los mercados internacionales, entre otras.  
 

Mapa	1	
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Estas experiencias presentan una interesante diversidad en cuanto a las formas de 
organización que se dan (cooperativas, centros autogestionados, orgánicas más 
convencionales, etc.), tipo de bienes o servicios producidos (producción alimentaria, 
servicios de infraestructura comunes, productos de medicina tradicional, circuitos de turismo 
rural, organizaciones de consumo, soluciones colectivas de vivienda, etc.) y el anclaje 
espacio-territorial (campo-ciudad, capital-provincia, campo-campo, ciudad-ciudad). Las 
experiencias económicas combinan estas dimensiones de forma particular de tal forma que 
generan un conjunto determinado por las especificidades de cada una de las expresiones 
económicas identificadas.  
 
 

3. Visión desde los informantes claves de las experiencias y de la economía 
colaborativa de la V región de Chile 

 
Las economías social y solidarias viven un proceso de emergencia en Chile que se puede 
entender como una respuesta a las características del modelo económico vigente como 
también por la tradición cooperativa y colaborativa del país sobre todo antes del periodo de 
la dictadura cívico-militar. Esta condición emergente plantea una serie de desafíos que son 
propios a un proceso de recuperación de la memoria colectiva sobre como articular procesos 
cooperativos que sean capaces de dar solución a las necesidades económicas cotidianas y 
territorializadas de las personas.  
 
Desde la óptica de los informantes claves de la Región, uno de estos desafíos tiene que ver  
con la falta de información en diferentes aspectos formales de funcionamiento y de contexto 
en el cual se desarrollan estas experiencias. En términos específicos, se identifica la carencia 
de información sobre los procesos legales y contables asociados a la creación de cooperativas 
de diferente tipo. También existe un vacío de información confiable en relación al peso 
económico de estas experiencias en el marco general de la economía de la Región y del país, 
se desconoce información específica sobre cuánto dinero circula en estas economías, cuánta 
gente emplea, cuál es la magnitud de los intercambios no monetarios, cuál es la densidad y 
alcance de las redes en las que están involucrados. Otro de los desafíos para superar es la 
creciente brecha digital que existe sobretodo en sectores del mundo rural y en las personas 
de mayor edad. Este factor impide que estos sectores puedan optar a los beneficios o 
oportunidades que pone a disposición el Estado chileno vía postulación de proyectos a fondos 
concursables, subvenciones u otro tipo de apoyo estatal. 
 
Uno de los desafíos que plantea el análisis sobre el alcance y estado actual de las economías 
colaborativas está relacionado con la falta de vinculación entre las diferentes experiencias. 
Esto con el objeto de poder problematizar, generar conocimiento colectivo y construir 
alternativas comunes que permitan avanzar en los diferentes procesos de cambio que se 
proponen o proyectan las diferentes experiencias de diversidad económica. Esto pareciera un 
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desafío que atañe al centro de las propias definiciones de estas experiencias, ya que si 
entendemos que lo colaborativo se construye sobre la base del trabajo colectivo que permite 
la construcción de redes, este factor parece ser una deuda pendiente para estas experiencias 
económicas. La explicación de este fenómeno puede estar cruzada por variables de diferente 
peso y escala, ya que, pueden ir desde entender como una consecuencia de décadas de 
despotenciamiento de lo público y lo común, hasta por una cuestión meramente generacional. 
En este sentido es interesante observar las proyecciones o construcción de alternativas desde 
una óptica doble y que pueden parecer contradictorias, por una parte, la necesidad del 
fortalecimiento de redes de apoyo e intercambio entre experiencias, prácticas y territorios y, 
por otro, la inclinación a cierto blindaje interno que permite la defensa de la experiencia 
respecto de los riesgos o peligros contextuales.  
 
Otro de los desafíos que se observan en los discursos de los informantes claves es como se 
potencian las miradas autovalorativas de las propias prácticas y alcances de las experiencias. 
Es decir, como las comunidades se empoderan y son capaces de crear, defender e imaginar 
salidas y alternativas que respeten sus particularidades culturales y procesos sociales, más 
allá de los requerimientos de los grupos de interés presentes en el Estado y/o en el mercado. 
Al mismo tiempo en como se sistematizan aprendizajes en la superación de los conflictos 
internos de las organizaciones, las demandas del trabajo autogestionado y los problemas 
administrativos y de gestión de las propias experiencias.  
 
Avanzar en la superación de estos desafíos tendría un efecto directo en modificar el papel 
subordinado que actualmente tiene estas economías en los procesos de las tomas de 
decisiones sobre el modelo económico vigente. Por lo tanto, el alcance de los cambios 
propuestos tiene de una dimensión de país que difícilmente se observa hoy en día entre los 
propios promotores de las economías social solidarias como por el Estado. En este sentido, 
se trata de imaginar una proyección de largo aliento que supere las dificultades internas y sea 
capaz de poner en debate, las prioridades y sentidos que actualmente tiene el modelo 
económico nacional y como esto también es parte de la agenda de trabajo y de discusión de 
los movimientos sociales chilenos. 
 
Además de estos desafíos, el análisis del discurso de los informantes claves se construyó 
sobre un disenso respecto del valor de lo asociativo en el contexto nacional actual. La 
interpretación sobre el carácter asociativo de estas experiencias es un campo de disputa entre 
los discursos analizados de los y las informantes claves. Esto porque se presenta una 
dicotomía entre quienes reconocen la importancia del vincularse para resolver problemas o 
necesidades comunes, mientras que para otros el peso del individualismo, dado por la 
reproducción a nivel social del modelo neoliberal, es demasiado denso como para poder 
neutralizarlo. Esta visión pesimista sobre lo colectivo se ve fortalecida por el accionar del 
Estado que desde décadas ha potenciado el discurso asistencialista que inhibe las capacidades 
asociativas de los sujetos y sus territorios. 
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Desde una interpretación más optimista se valoran los ejercicios de estas economías como 
alternativas que están construyendo estrategias complejas basadas en relaciones de 
reciprocidad, cooperación e intercambio. Desde este punto de vista, la economía se entiende 
no solo como el espacio productor de bienes y servicios, sino como una oportunidad para 
construir o fortalecer lazos, vínculos e interpretaciones sobre los recursos asentados en los 
territorios y como ellos pueden ser gestionados y optimizados en beneficio de las 
comunidades y en pro de la satisfacción de sus necesidades. Por ello estas experiencias de 
economías diversas no solamente producen relaciones económicas en estricto rigor, sino que 
también contribuyen a profundizar una mayor vinculación con la comunidad y sus territorios, 
reproducir otras formas de vinculación y generación de procesos de identidad y la 
construcción de nuevas estrategias políticas orientadas la cambio social y la defensa y 
recuperación de lo común. Es decir, los impactos o efectos que tiene la participación de las 
comunidades se convierte en expresiones de construcción de subjetividades y procesos de 
identificación cultural y social.  
 
La dimensión o alcance de la base colectiva de los proyectos es bastante heterogénea entre 
las experiencias en el sentido que en ocasiones se apela a una estrategia que formaliza o 
institucionaliza la cooperación (como pueden ser el caso de la formación de nuevas 
cooperativas por ejemplo), mientras que en otros casos es fruto de apoyos asentadas en los 
círculos más íntimos como las redes familiares. En ambas circunstancias, el sentido del 
agruparse está dado por entender la potencialidad del trabajo colectivo por sobre las salidas 
individuales. 
 
Esta visión más optimista respecto del valor de lo colectivo, se sustenta políticamente en la 
idea de que las economías colaborativas también son una expresión de una crítica sistémica 
al modelo hegemónico vigente. Es decir, opera como un nicho que permite agrupar 
construcciones teóricas y prácticas que están interpretando el territorio desde un escenario 
diferente que reconfigure las prioridades y el papel dado a los actores sociales. Este ejercicio 
teórico-práctico es parte de la naturaleza de los procesos cooperativos que no solo hablan 
sobre otra forma de hacer, sino que también llevan implícita una crítica profunda a los 
mecanismos de participación, generalmente mediados por el mercado, que articula el modelo 
imperante. 
 
 

4. Breve descripción de dos experiencias de economías diversas de la V Región. El 
caso de la Cooperativa Campesina Petorquinoa y la Cooperativa vitivinícola 
Marga-Marga 

 
La Cooperativa Campesina de Cultivos Andinos Petorquinoa y la Cooperativa Vitivinícola 
del Marga-Marga, son dos expresiones de economías asociativas, diversas, social y solidarias 
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de la V Región del Valparaíso-Chile. Ambas son expresiones diversas en cuanto a su 
dimensión, territorialización, actividad productiva y modelo organizacional, pero tienen en 
común un horizonte político y una práctica que los vincula con los principios de la 
agroecología y la construcción economías alternativas al modelo hegemónico extractivista 
vigente.   
 
Petorquinoa fue creada en 2015, aunque su trabajo previo data del año 2007. Agrupa 
alrededor de 45 familias productoras repartidas en la provincia de Petorca (Ver mapa 2. 
Elaboración propia). Se ocupa de la difusión y producción de Quinoa en un territorio 
fuertemente golpeado por la escases de agua, lo que los ha llevado a experimentar con una 
semilla más resisten a contexto de sequia.  
 

En tanto, la cooperativa Marga-Marga 
creada recientemente en 2016, agrupa a 7 
familias productoras de las provincias de 
Marga-Marga y de la comuna de 
Casablanca (Ver mapa 3. Elaboración 
propia), con la proyección de incrementar 
el número de familias/socios en zonas 
donde es fundamental recuperar 
productivamente las viñas. Dicho proceso 
de recuperación pasa por resolver 

problemas técnicos y de disponibilidad de agua y su posterior distribución tecnificada. Las 
familias que actualmente forman parte de la cooperativa se ubican en el valle de Marga-
Marga y Casablanca. 
 

Como vemos ambas experiencias 
enfrentan desafíos comunes que tienen 
que ver con las consecuencias de la 
instalación de una economía basada en la 
explotación irracional de los recursos. En 
este contexto, es fundamental entender 
como estas alternativas han enfrentado un 
escenario de escases hídrica que se ha 
agudizado debido a múltiples factores. Por 
una parte, las provincias donde están 

emplazadas las experiencias han vivido años de sequia que han afectado directamente la 
actividad productiva agraria. Particularmente es dramática la realidad de la provincia de 
Petorca, donde además de este factor ha tenido que convivir con la apropiación indebida del 
agua producto del monocultivo de palta y cítricos. La relación del agua entre el cultivo 
intensivo de palta v/s la satisfacción de necesidades básicas de las personas es dramática: 

Mapa	2	
	

Mapa	3	
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Según datos entregados por uno de nuestros entrevistados cada árbol de palta consume 200 
litros de agua diarios durante ocho meses (luego el consumo baja en los meses con estación 
lluviosa y su efecto en la humedad en el suelo), lo que se multiplica por una relación de 
aproximadamente 500 árboles por Ha. Esto da un total de consumo diario de 100.000 litros 
de agua diarios por Ha. Esto comparado con la recomendación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que estima que para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos 
se requieren entre 20 a 80 litros al día por habitante. El desequilibrio y lo crítico de la 
situación en esta provincia es evidente. 
 
Por este motivo la experiencia de la Cooperativa Petorquinoa se entiende como un camino 
de esperanza en un contexto adverso sobre todo para la agricultura familiar y a pequeña 
escala. Estos sectores se encuentran en un contexto de desprotección y donde el futuro se 
observa como complejo y donde es necesario reinventar las prácticas productivas creando 
nuevas alternativas para enfrentar el escenario adverso. Por lo tanto, la escases de agua puede 
ser leída como una posibilidad de reinventarse como productores pero también de descifrar 
y entender las lógicas territoriales desde una nueva perspectiva. En el caso de la Cooperativa 
vitivinícola Marga-Marga, su propuesta productiva pasa por la recuperación de cepas 
autóctonas propias del territorio que provienen desde la época de la colonia, tales como: 
Pastilla del Belloto, Rosa de Curtidilla, Rosa Frutilla, Blanca Italia, San Francisco y Cristal, 
entre otras. Estas cepas actualmente están en el olvido o han sido invisibilizadas por la gran 
industria vitivinícola que está enfocada en la gran producción destinada a un mercado lejano 
para el cual adaptan la producción de vino según sus diferentes gustos aprendidos. Al mismo 
tiempo, esta experiencia busca recomponer prácticas productivas y oficios que se han perdido 
en medio de la vorágine productivista del modelo. Por lo tanto, ambos casos de cooperativas 
representan diferentes formas de entender y producir territorio, en el sentido que su actividad 
productiva se ajusta a las particularidades existentes y a los saberes que portan sus actores. 
Este escenario se agudiza cuando observamos que las experiencias interpretan el papel del 
Estado como débil ya que no permite dar garantía de que en un futuro sea un soporte y apoyo 
de las reivindicaciones de recuperación del agua y de las variedades autóctonas de los 
territorios. 
 
Otra de los aspectos desde donde las experiencias se construyen diferenciadamente, dice 
relación con su dimensión alimentaria y el conocimiento y cercanía que se tiene tanto de la 
Quinoa como del vino en la sociedad chilena. A diferencia de la experiencia de consumo del 
vino, que podemos decir es transversal por ser un producto vinculado a la cultura del país, en 
el caso de la Quinoa, los productores partieron por el desconocimiento que existía respecto 
de sus características productivas (manejo de plagas, enfermedades, relación con la 
biodiversidad del entorno, etc.) pero también del consumo sobre todo en la zona central de 
Chile (esta situación es radicalmente diferente en la zona andina del país donde existe una 
vinculación mucho más estrecha con la Quinoa). Este desconocimiento obligó a los 
productores a implementar estrategias para masificar la información sobre la Quinoa y los 
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beneficios de su consumo dentro de la comunidad local. Por esta razón una de las primeras 
actividades de la organización fue la creación de ferias locales donde fueron invitadas las 
diferentes escuelas de gastronomía de la región, para que mostrar a la comunidad la 
diversidad de preparaciones efectuadas con Quinoa y que las personas se pudieran comenzar 
a vincular con su consumo.  
 
En el caso del vino, ocurre un proceso diferente pero con consecuencias similares. Esto 
porque la gran industria vitivinícola ha colonizado el sabor y lo que se entiende por “el buen 
vino”, dejando en el olido  las expresiones naturales de este o en un categoría inferior. Por 
ello los esfuerzos de la cooperativa Marga-Marga, tienen que ver con reposicionar el vino 
natural como algo propio y que responde a las características propias de la uva y su desarrollo 
anual y no al manejo intencionado y externo de expertos que fabrican el vino según los 
intereses de mercado y las modas que se van posicionando. 
 
Por otra parte, en esta dimensión alimentaria va tomando fuerza el discurso asociado con lo 
que se está definiendo como “comida saludable”. En este contexto tanto la Quinoa como el 
vino natural, tienen un nicho de crecimiento importante ya que ambos se les asocia con 
hábitos de consumo saludables, ya sea por su condición de “superalimento” en el caso de la 
Quinoa, como por la inexistencia de elementos externos presenten en la elaboración del vino 
natural de la Cooperativa Marga-Marga. Dado lo anterior es que podemos decir que tanto la 
Quinoa como el vino natural, producido en los contextos de economías social y solidarias, 
son constructores de territorio y no solo productores de un bien de consumo. 
 
En esta lógica política adquiere relevancia la construcción de lo colectivo como una estrategia 
de vinculación entre actores y de relación con el medio. Así es como la experiencia de 
agruparse para solucionar un problema común o de construir un camino común es la principal 
razón por la cual confiar en el cooperativismo. Este camino es entendido como la realización 
de un sueño y la confianza en un proyecto político que adquiere sentido para las personas en 
la medida que lo colectivo se entiende como una estrategia eficaz en la solución de un 
problema o la satisfacción de una necesidad común, como los que pueden darse en los 
procesos de siembra, cosecha, controles a la producción, compra de insumos, uso de 
maquinaria, etc. En el caso de la cooperativa vitivinícola esto es leído como una estrategia 
que permite potenciar las capacidades y neutralizar las debilidades de cada uno de los 
cooperantes. Así el trabajo en conjunto resuelve problemas y requerimientos técnicos que 
costaría mucho atender de forma individual. 
 
La recuperación de los colectivos no solo se entiende como la materialización de una utopía 
lejana, sino que opera como un instrumento concreto que permite obtener resultados en 
aspectos que son trascendentales para llevar adelante un proyecto transformador. Asociarle 
para tener más control sobre un recurso vital para lo productivo como el agua es una 
necesidad estratégica fundamental para la proyección de estas experiencias en el contexto del 
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modelo económico chileno vigente o entender el cooperativismo como una herramienta 
jurídica y organizacional que le permite a las experiencias relacionarse de mejor manera con 
el Estado.  
 
Este contexto de volver a confiar en lo colectivo, pasa también por recuperar imaginarios y 
procesos de identificación que están arraigados en los territorios. En el caso de las 
experiencias que exponemos, el mundo del campo representa un espacio simbólico de 
relación y de identificación con las personas que forman parte de las iniciativas. Se entiende 
como una forma de recuperar la esperanza en la agricultura familiar evitando dos tendencias 
que son particularmente dramáticas en el contexto rural mundial, una que tiene que ver con 
el despoblamiento del campo sobre todo lo referido a la juventud y, otro, la tendencia a la 
venta y/o arrendamiento de terreno fértiles (GRAIN, 2017 y Farmlandgrab.org, 2017). La 
reconstrucción de esta esperanza no se fundamenta en un deseo romántico de recuperación 
de lo perdido a manos de la industria del agronegocio, sino que se construye sobre la base de 
la esperanza de poder construir una alternativa económica que de sustento a las familias 
campesinas que emprenden este camino.  
 
En cuanto a los desafíos, uno de los más transversales que tienen que ver con las experiencias 
agroecológicas campesinas tiene que ver con como se resuelve la distribución de la 
producción. Eso debido fundamentalmente a como está estructurado el mercado de la 
distribución alimentaria donde la figura de los intermediarios y las grandes superficies están 
dominando la escena. Sin embargo, en el caso de la Quinoa este factor no se proyecta como 
tan determinante debido al creciente interés por su consumo. En ello han colaborado la 
información positiva asociada al cultivo, en tanto, su valor nutricional como su valor 
patrimonial.  
 
Considerando este escenario, la proyección de futuro consiste en diversificar al máximo los 
canales y formas de distribución del cereal como también darle valor agregado a la Quinoa a 
través de la producción de harina, barritas de cereal u otros productos alimentarios que 
puedan ser elaborados con base a este producto. En términos de pequeña escala, el comercio 
local, el autoconsumo, venta en restaurant, las ferias o la venta directa con algunas de las 
extrategias que se están evaluando/utilizando. También se valoran otras que tienen que ver 
con escalas de mayor alcance, como sería el mercado internacional y la venta a grandes 
consumidores como ciertas entidades del Estado. 
 
El caso del vino responde a otras lógicas, ya que, actualmente no está asentado un mercado 
de consumo de vino orgánico y la competencia con la producción convencional es fuerte en 
precio y calidad. Esto hace proyectar, en una primera etapa, la necesidad de tener estrategias 
comerciales que apunten a la exportación, donde existe una mayor diversificación y 
oportunidades en la demanda de este tipo de vino. Posteriormente se entiende que el mercado 
debería crecer y poder dejar el comercio exterior para dedicarse exclusivamente a la demanda 
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interna y enfocada principalmente en aquellos sectores que requieran de este tipo de vino, 
como son las personas alérgicas a los sulfitos o que tengan otros problemas de salud. 
 
 
 

5. A modo de cierre 
 
 
Las experiencias de economías diversas representan un lectura del territorio crítica que busca 
enfrentarse a las fuertes influencias de los capitales transnacionales, las políticas públicas 
propiciadas por el Estado y los valores reproducidos por el modelo individual neoliberal 
chileno. Frente a este contexto, en la V Región del Valparaíso, como en el contexto nacional, 
se puede hablar de un escenario de emergencia de estas experiencias lo que se ve reflejado 
en que a día de hoy son mayores los desafíos identificados y que se deben superar que los 
impactos que se pueden verificar. 
 
Tanto el diseño de los desafíos como la construcción de alternativas para superarlos está en 
directa relación con la condición emergente de las economías diversas en el territorio de la 
V Región en particular, como en el contexto nacional en general. En este sentido, la 
construcción de redes, la superación de vacíos de información, el papel que se tiene en el 
contexto de la economía nacional, son dimensiones donde se requiere avanzar para poder ir 
generando mayores procesos de legitimización dentro de la sociedad. 
 
La valoración de lo colectivo se construye desde un campo de disputa entre una visión más 
pesimista y otra más optimista. En la primera se reconoce el peso del modelo individualista 
que prima en la sociedad chilena luego de décadas de instalación y profundización del 
modelo neoliberal. En cambio en la visión más optimista se valoran los esfuerzos por 
construir alternativas y valorar los recursos y capacidades presentes en los territorios. Ambas 
visiones son expresiones de una realidad compleja donde convive el peso de las lógicas 
hegemónicas del proyecto económico vigente y las construcción emergentes, y hasta cierto 
nivel, utópicas de los horizontes políticos imaginados por una visión más esperanzadora del 
presente y del futuro. 
 
La construcción de lo común y de las posibilidades de asociarse son dos caminos que las 
experiencias de economías diversas están tomando y construyendo en su práctica territorial 
cotidiana. En ella se enfrentan a desafíos que tiene que ver con el contexto económico donde 
están inscritas, pero también con las que provienen desde sus propias orgánicas. De allí que 
el esfuerzo no solo es económico, sino que también pasa por uno cultural y político, que 
supone imaginarnos y relacionarnos con el territorio de una forma diferente, más equilibrada 
y respetuosa. 
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I. Introducción

Este trabajo es resultado y forma parte del “Mapeo de la Economía Solidaria en Uruguay.2 Con
el mismo, se buscó identificar y caracterizar los distintos actores vinculados a Economía Solidaria
en Uruguay, con énfasis en emprendimientos asociativos económicos. En este trabajo se abordan los
colectivos de acceso a tierra pública.

Los procesos asociativos han marcado en forma notable la historia rural del Uruguay, como lo
evidencian las más diversas manifestaciones de la vida económica, social, cultural y política en el
campo, así como la recurrente apelación del Estado a las organizaciones rurales para la viabilización
de las políticas públicas.

En el casi medio siglo XX en el cual se constituyó el Estado Batllista se consolida y expande en
todo  el  país  el  sistema de  fomento  rural,  así  como una  importante  diversidad  de  cooperativas
agrarias, en relación a rubros, localizaciones y dimensiones.

Al agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones del neobatllismo a mediados de los
‘50, se corresponde una nueva etapa del  asociativismo rural.  El  dilema puede ser  resumido en
“adaptación o transformación”, y en este sentido una buena parte del cooperativismo tradicional
genera las modificaciones necesarias para enfrentar condiciones de mayor apertura y flexibilización
económica, desde una mentalidad más empresarial. 

1 Integrantes de la Unidad de Estudios Cooperativos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, de 
la Universidad de la República, Uruguay

2    Financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica-UdelaR y el Instituto Nacional del Cooperativismo
(INACOOP).
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Por fin,  cabe  señalar  una  última etapa,  aún en proceso,  pautada  por  el  ascenso  del  Frente
Amplio  (FA)  al  gobierno  nacional  desde  2005.  Paradójicamente,  es  a  partir  de  una  notable
expansión de la economía y el comercio mundial, que las políticas públicas del país se desdoblan en
una especie de doble juego. Por un lado, generando medidas e instrumentos de política que intentan
fortalecer la agricultura familiar y los asalariados rurales. Por otro, se generaron las condiciones
para que se produjera una de las más importantes expansiones del capital en la agricultura y la
agroindustria, que generó efectos sustanciales en la concentración de la riqueza, la diferenciación y
exclusión de la agricultura familiar, y la degradación ambiental.

Asimismo, la política colonizadora toma nuevo impulso con el fortalecimiento del INC. Es así
que, además del incremento presupuestal que le permite al organismo adquirir nuevas tierras, se
establece un criterio que prioriza la entrega de tierras a colectivos rurales, dando paso a uno de los
períodos más fructíferos de la acción colonizadora en el país.

1. El INC y su política de fomento de acceso a tierras de forma colectiva

El INC, constituido en 1948 con la aprobación de la Ley de Colonización Nº 11.029, fue un
mojón importante en la “historia de la tierra” en Uruguay. 

A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse
de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada
explotación,  procurando  el  aumento  y  mejora  de  la  producción  agropecuaria  y  la
radicación y bienestar del trabajador rural. (Art. 1)

Su alcance en 68 años de existencia, han sido de carácter poco significativo en términos de
distribución y  acceso  a  tierra  para  los  trabajadores  rurales.  En  sus  primeros  56  años  (hasta  la
asunción del  gobierno del  FA en 2005) el  INC gestionaba aproximadamente 530.000 hectáreas
(entorno a 3% del territorio nacional). Durante los primeros gobiernos del FA, cifras no oficiales
manejan  la  incorporación  de  alrededor  de  50.000  hectáreas  más  al  ámbito  del  INC  a  2013,
alcanzando un total de aproximadamente 580.000 hectáreas, un 3,5% del territorio (Oyhantçabal
2013: 3).

No obstante, la creación del INC instaló (al menos así lo definía la ley) una herramienta de
acceso  a  tierra  para  productores  familiares  y  trabajadores  rurales.  Considerando  que  nos
encontramos en  un país  con el  100% del  área  colonizada,  sin  posibilidad  de  ampliación de la
frontera productiva y con un respeto absoluto por la propiedad privada como derecho, el único
medio de acceso a la tierra para los trabajadores pobres es el INC.

Como  se  mencionó,  en  la  última  década  en  el  marco  de  un  modelo  neodesarrollista,  con
creciente  mercantilización de la naturaleza3 y un rol activo del  Estado en el  avance del  capital

3 La profundización de la mercantilización de la naturaleza, si bien es un proceso de larga data en nuestro país, puede
observarse en datos del Censo General Agropecuario 2011, que por ejemplo indican que en los 10 años previos el
precio de la tierra se multiplicó por 9, producto de variados efectos. A su vez, desde 2002, 7 millones de hectáreas
habían sido vendidas, algo así como el 40% del territorio había cambiado de manos. “Dos factores dieron impulso al
proceso de concentración y extranjerización: por un lado un fenómeno global del siglo XXI enmarcado entre otras cosas
en la demanda de los países emergentes, los cambios tecnológicos, los precios de los alimentos y fibras, los precios de
la energía (biocombustibles).  Por otra parte,  los que significó la  particularidad de los cambios institucionales en el
Uruguay de comienzos de los noventa, entre ellos básicamente los beneficios otorgados por la ley forestal de 1987, la
modificación de la ley de arrendamientos (1994), el levantamiento de la inhibición a las Sociedades Anónimas (1999) y
la Ley de Promoción de las inversiones extranjeras (1998)” (Piñeiro 2011).
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transnacional,4 el INC ha incrementado su accionar y priorizado el acceso colectivo a tierra.
En ese marco, surge la pregunta de hasta dónde la política de acceso a tierra del INC de la

última década es una política de compensación o significa una apuesta política a otra forma de
desarrollo social y económico.

Para el organismo, la apuesta a los procesos colectivos en su política de acceso a tierra tiene que
ver con una doble intencionalidad: 

Los procesos asociativos tienen que ver con un mejor uso de los recursos. La tierra es un
recurso caro, y los productores y asalariados con los que trabajamos también tienen falta de
otros recursos, como capital, aunque sí tienen disponible su fuerza de trabajo(...) También
tiene que ver con que entendemos que la forma asociativa es una herramienta que permite
dar sustentabilidad en el  tiempo a la  producción familiar  y a  los asalariados  rurales que
acceden a la tierra. (declaraciones de la presidenta del INC, diario La República, 2/12/2013). 

Se  piensa  al  trabajo  asociativo  como  una  “nueva  tecnología  organizacional”,   buscando
maximizar  las  ventajas  comparativas  que  genera  la  sinergia  colectiva.  La  Economía  Social  se
promueve “como herramienta para generar procesos desarrollo local sostenibles y tendiendo a la
equidad social”.

No obstante, también aparece una clave del fomento de este tipo de economía en el marco de
los gobiernos progresistas de la región:  “Se promueve la política de producción asociativa como
política de empleo”, procurando “incidir en una transformación cualitativa de las condiciones de
trabajo para los beneficiarios y los territorios en donde se localizan los proyectos” (web del INC).

Como resultado, la formalización del asociativismo rural se da mayoritariamente en estos casos
como requisito para el acceso a la política pública.

Finalmente, es necesario considerar que por cada hectárea adquirida por el INC para el sector de
los pequeños productores o trabajadores rurales, en el mismo período se vendieron 83 hectáreas y se
arrendaron 108 hectáreas de este sector al agronegocio transnacional. 

Es decir  que en un contexto de alta concentración de tierras, la herramienta creada  “para
promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento
y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”, no solo
es insuficiente, sino que propone condiciones diferenciales para el acceso a la tierra, ya que 'fuerza'
procesos de agrupamiento de trabajadores para su acceso.

Las nuevas políticas de colonización de la última década promovieron los emprendimientos
asociativos y el surgimiento de los mismos,5 preferentemente en la  ganadería, lechería y caña de
azúcar,  “con  la  intención  de  incorporar  tecnología  aplicada  a  los  procesos  de  producción
(intensificar  la  producción  ganadera,  introducción  de  tecnologías  para  cosecha  en  rubros
agrícolas, etc.)”. (Web del INC)

Ello se observa en el siguiente cuadro, donde si bien no se puede saber que porcentaje de las
nuevas tierras han sido adjudicadas a formas asociativas, si queda claro el crecimiento exponencial

4 También el proceso de Extranjerización puede ser estimado a partir del Censo General Agropecuario 2011, siendo que
40% de la superficie uruguaya se encontraba en ese año en manos de personas jurídicas (principalmente sociedades
anónimas presumiblemente de capitales no uruguayos) contra 1% que representaba 10 años antes. Aquí se visualiza
otro rasgo de los modelos neodesarrollistas, y es el papel activo de los Estados en la atracción y permanencia de
capitales transnacionales (Santos et al, 2013).
5 Como señala el INC, “los sujetos y protagonistas principales de esta nueva etapa son grupos de trabajo, cooperativas
agrarias y de trabajo asociado, asociaciones y sociedades agrarias, sociedades de fomento rural, entre otras formas
jurídicas existentes conformadas principalmente por trabajadores rurales y pequeños productores familiares”.
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del número de estos emprendimientos en la última década.

Cuadro 1: Emprendimientos asociativos según período de inicio como colono (a junio 2015)

Fuente: INC.

Dentro del acceso colectivo a tierras, la amplia mayoría a sido en condiciones de explotación
directa, que pasaron de ser menos del 50% de los emprendimientos colectivos de acceso a tierras, a
casi 90% en la última década. (Para definición de Explotación directa e indirecta ver Anexo1)

Cuadro 2: Modalidades asociativas según período de inicio como colono (a junio 2015)

Fuente: INC.

2. Caracterización general de lo relevado: Emprendimientos preexistentes y formados para el 
accesos a la tierra.

Durante  el  mapeo  fueron  relevados  126  emprendimientos;  76  emprendimientos  colectivos
integrados a campos del INC, y 24 Organizaciones de Representación y Articulación (ORA) que
disponían de  predios del INC para uso común de sus asociados, totalizando 100 emprendimientos
relevados a través de encuesta completa. A esto hay que sumar 26 emprendimientos colectivos que
fueron contactados y a los cuales se les realizó encuesta parcial. Los casos vinculados a INC fueron
en total 141, con el detalle que se presenta en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Relevamiento de los emprendimientos vinculados a INC.

Encuesta completa Encuesta parcial Sin act. Econ. Rechazo Perdidos sin contacto TOTAL

100 26 8 1 6 141

71% 18% 6% 1% 4% 100%
  (*) En un caso según referente de la zona de INC, no funciona como colectivo, y en el otro se nos

dijo que solo 2 ha en propiedad de una SFR, que utilizan para silos no cree que sea de interés para el
estudio.

Estos datos de los emprendimientos fueron aportados por el propio INC.
Para el análisis de lo mapeado se excluirán los emprendimientos sin actividad, rechazos y sin

contactar, totalizando 126 los emprendimientos encuestados, aunque existe información que será

4

Total %
HASTA 1999 24 16%
2000-2004 2 1%
2005-2009 28 19%
2010-2014 93 62%
2015-2019 2 1%
Total 149 100%

Modalidad Asociativa Hasta 1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 Total
Explotación Productiva Directa 10 2 27 77 2 118
Explotación Productiva Indirecta 14 0 1 16 0 31

Total 24 2 28 93 2 149
% 16% 1% 19% 62% 1% 100%
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analizada a partir de las encuestas completas por lo cual el total de casos utilizados será de 100.  De
estos casos, 22 de ellos son Sociedades de Fomento Rural (SFR) vinculados a la Comisión Nacional
de Fomento Rural (CNFR).

Desde el punto de vista de la clasificación propuesta por el I.N.C. en términos de Explotaciones
Productivas Directas (EPD) y Explotaciones Productivas Indirectas (EPI) se realizó el esfuerzo de
clasificación6 de los emprendimientos en función de los parámetros propuestos en la definición. 

Si  bien  existen  diferencias  desde  lo  jurídico-formal  vinculadas  a  estos  2  tipos  de
emprendimientos (cuadros 2 y 3), no son determinantes a partir de esta característica. De cualquier
manera sus particularidades se analizan a continuación. 

Cuadro 2. Formas jurídicas de las EPI

Se puede observar ausencia de informalidad, la figura de Sociedad de Fomento Rural es la mas
frecuente  (58,6%),  aunque  existen  otras  formas  minoritarias,  como  cooperativa  (20,6%)  y
asociación civil (20,6%), estas últimas ligadas a entidades de representación gremial. 

Cuadro 3. Formas jurídicas de las EPD.

Entre  las  EPD  existen  figuras  jurídicas  mas  variadas,  acá  se  puede  observar  que  hay
predominancia de lo informal (40%). Entre los formalizados la figura de Cooperativa (26%, en los
anexos  se  presentan  discriminadas  por  modalidad),  y  la  sociedad/asociación  agraria  (15%) son
predominantes. 

De ambos cuadros se desprende, por la reiteración de figuras jurídicas en ambas modalidades,
que no es en la forma legal que adoptan los emprendimientos que radica un diferencial.  

2.2. Organizaciones y actores involucrados.
En este punto se buscará caracterizar a la población involucrada a los emprendimientos y desde

que  lugar  se  ubican  en  la  organización.  En  la  segunda  parte  se  intentará  avanzar  en  la

6 Se solicitó al INC el listado de los emprendimientos en función de esta clasificación, pero no fue posible acceder a la 
información. Los criterios considerados para la clasificación fueron;  cantidad de socios, relación socios activos/socios 
trabajadores, presencia de animales colectivos y actividad principal.

5

Figura jurídica EPI %

Sociedad de Fomento Rural 17 58,6%

Cooperativa 6 20,7%

Asociación Civil 6 20,7%

Total 29 100%

Figura jurídica EPD %

No tiene 38 40%

Cooperativa 25 26%

Sociedad Agraria 8 8%

Asociación Agraria 7 7%

Sociedad de hecho 7 7%

Sociedad de Fomento Rural 5 5%

Asociación Civil 2 2%

NS/NC 2 2%

Sociedad de responsabilidad limitada 2 2%

Total 96 100%
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caracterización  de  parámetros  comunes  entre  la  cantidad  de  asociados  y  modalidad  de
emprendimiento o forma jurídica.   

En el cuadro 4 se muestran las personas involucradas según su inserción en la organización. El
conjunto  de  emprendimientos  vinculados  a  tierras  del  INC,  involucra  a  4078 personas,  lo  que
representa un 2,8% de la población rural (144.383 personas) según el Censo General Agropecuario
2011 (CGA-11).

Cuadro 4. Personas involucradas, según cargo que ocupan en los emprendimientos.  

La amplia  mayoría  (93,3%)  son socios  de  sus  propios  emprendimientos.  Sin  embargo,  los
socios  que  trabajan  propiamente  en  los  emprendimientos  son  el  21,2%,  siendo  que  los  socios
activos representan el 87,2%.  Otro destaque es la baja cantidad de mano de obra contratada, la cual
representa solo el 5,6% del total de involucrados si consideramos que el 57% del trabajo rural es
asalariado según el CGA-11. 

Es lógico y en sintonía, que dada la finalidad de la Ley 11029 en su Art.1: 'A los efectos de esta
ley,  por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para
promover  una  racional  subdivisión  de  la  tierra  y  su  adecuada  explotación,  procurando  el
aumento  y  mejora  de  la  producción  agropecuaria  y  la  radicación  y  bienestar  del  trabajador
rural.', el sector involucrado no sea generador de mano de obra asalariada sino principalmente de
ocupación de trabajo propio. 

Fue observada una baja participación de las franjas etareas mas jóvenes, las personas de hasta
35 años representan el 12% de la población involucrada, considerando que la población rural en esa
franja es del 33,1% según el CGA-11. El resto de la población de mas de 35 años representan el
88%, un valor superior al ya alto 66,9% de personas mayores a 35 años que viven y trabajan en el
medio rural uruguayo según el CGA-11. 

En cuanto a la participación femenina en estos espacios, la misma es baja si consideramos de
los parámetros rurales determinados en el CGA-11, representando una pobre proporción, 14%, en
relación al 33% de población femenina a nivel rural nacional. Este valor de revierte en los cargos
asalariados, pasando a ser un 37% contra un 28% de referencia a nivel nacional rural. Esto puede
estar sobrevalorado por la existencia de trabajadores asalariados no rural (ejemplo supermercados
de cooperativas que gestionan campos del INC). De cualquier manera se puede sintetizar que la
participación femenina es de baja intensidad y en condición de dependencia.

¿Cómo son los emprendimientos en términos de cantidad de socios? En el siguiente gráfico se
muestra la distribución de los emprendimientos según cantidad de socios. Se destaca, por un lado la
alta variabilidad de cantidad de socios que existen, explicado principalmente por la modalidad de
emprendimiento a que hagamos referencia (EPD o EPI). 

6

Cant personas Porcentaje

Número de socios 3803 93,3%

Número de socios activos 3554 87,2%

Número de socios trabajadores 864 21,2%

Número de empleados 230 5,6%

Número trabajadores no remunerados 45 1,1%

TOTAL INVOLUCRADOS 4078
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Gráfico 2. Distribución de los emprendimientos según cantidad de socios y modalidad.

En términos generales, es notoria la predominancia de emprendimientos con pocos integrantes,
el  60%  de  los  emprendimientos  tiene  entre  3  y  10  socios,  mientras  que  el  75%  de  los
emprendimientos tiene menos de 25 integrantes. El pico de concentración de emprendimientos de 5
integrantes se debe sin lugar a dudas a que este es el número mínimo de socios legalmente necesario
para formalizar una cooperativa o asociación agropecuaria.

Las EPD se encuentran concentrados en las franja con menor cantidad de integrantes, el 50%
tiene menos de 7 integrantes, y 90% son emprendimientos con menos de 20 integrantes. Mientras
que las EPI tienen un mínimo de 18 integrantes por emprendimiento, pero el 75% de ellas tiene mas
de 50 integrantes, y el 90% tiene mas de 30 integrantes.

Es lógico pensar que los EPI con gran cantidad de integrantes representan casos donde el uso de
tierra del INC es una actividad complementaria a otras de la organización. Un caso extremo, que
debe  ser  remarcado  es  el  de  la  ANPL se  posee  1900  socios,  donde  solo  una  muy  pequeña
proporción de estos asociados, solo 30 es beneficiario de acceso a tierras del INC7. 

Buscando relacionar el tamaño de los emprendimientos con la política de priorización del INC
en estos últimos años de trabajadores asalariados y familiares al acceso de tierras, analizamos la
relación entre el tamaño de los emprendimientos, su modalidad y el año de su inicio de actividad
económica. En el Gráfico 2.1 se muestran los resultados.

7“Campo de recría “Montes”. Una experiencia distinta. Se trata de un campo de 450 hectáreas que la Asociación 
Nacional de Productores de Leche contrató en carácter de Colono con el Instituto Nacional de Colonización. El proyecto 
“Montes” beneficia a 30 pequeños y medianos productores socios del nordeste de Canelones y sur de Lavalleja. En 
este campo, además de la recría se produce forraje y grano para proveer al propio Campo y a los productores 
integrantes de la experiencia”. (Extraído de: http://www.anpl.org.uy)

7
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Gráfico 2.1- Cantidad de integrantes según modalidad y año de inicio de actividad económica.

Hay un comportamiento diferencial entre EPD y EPI. Las EPI con inicio de actividad previo a
2005 tienen mas cantidad de socios que las posteriores, lo que no se manifiesta para las EPD. Esto
puede deberse a que en las EPI como el campo es una actividad no directa de trabajo de los socios 8,
sino ejecutada por asalariados es posible incorporar mas socios con el paso del tiempo, por lo cual
es lógico pensar que cuanto mas antiguo el  emprendimiento mas socios pueda incorporar. Este
'efecto edad' no se da en las EPD ya que la cantidad de trabajo que puede sustentar la actividad
productiva, no cambia sustancialmente con el paso del tiempo para las actividades agropecuarias en
general.

 Por otro lado cabe la pregunta ¿Existe alguna relación entre la cantidad de asociados y la forma
jurídica del emprendimiento?

Gráfico 3- Cantidad de integrantes del emprendimiento según Figura Jurídica9

De los gráficos se desprende que la forma jurídica es un tema de difícil resolución para los
emprendimientos menores, todos los que están sin formalizar son emprendimientos chicos. A su vez
poseen diferente formas, como sociedad de hecho o cooperativas sociales y de trabajo y producción.

8 Sin mencionar que en muchos casos es una actividad complementaria a otros servicios que brinda la EPI.
9  Dentro  de  las  categorías  'Otras  Asociaciones  y  sociedades'  se  incluyen;  Asociación  Civil,  Sociedad  de  hecho,
Sociedad  de  Productores  y  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada.  En  'Otras  Cooperativas'  están  incluidas  las
Cooperativa sin especificar modalidad, Cooperativa de Trabajo y Producción y Cooperativa social.

8

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

15
16

17
18

19
20

22
23

26
30

36
45

46
50

52
60

65
70

72
90

100
120

150
170

180
200

243
250

360
1900

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

asoc/soc agraria NS/NC coop agraria SFR otra asoc/soc Otras Coop No tiene

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

15
16

17
18

19
20

22
23

26
30

36
45

46
50

52
60

65
70

72
90

100
120

150
170

180
200

243
250

360
1900

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

EPI+05 EPI-05 EPD+05 EPD-05

495



Las  Sociedades de Fomento Rural presentan tamaños medios, no siendo una alternativa para los
colectivos pequeños. 

¿Cómo se promovió el emprendimiento?
Como muestra el  Cuadro 5, la matriz de surgimiento principal de los emprendimientos,  es

ampliamente a partir de impulsos de los propios asociados. El 68% de los entrevistados manifestó
que el emprendimiento surge a iniciativa del propio grupo.

Cuadro 5. Origen del emprendimiento.

En  segundo  lugar  se  encuentra  la  promoción  Estatal  como  factor  de  origen  de  los
emprendimientos, esto abona la idea de la existencia de casos de la cooperación como requisito para
el acceso la política pública.  Por último se ubican las categorías de promoción de terceros con
identificación de clase (sindicatos, cooperativas o emprendimientos asociativos), con un global de
17%.

No es raro pensar que dentro de los emprendimientos que se identifican como creados por el
propio  grupo,  se  encuentren  casos  ocultos  de  promoción  Estatal,  ya  que  en  muchos  casos  la
respuesta dada era que el grupo resolvía formalizarse para poder inscribirse a los llamados del INC,
lo que debe asumirse como una forma de promoción Estatal. 

Finalmente resta caracterizar como ha sido  la evolución del numero de socios en los últimos
años.  En el gráfico que sigue se muestra como se ha dado este proceso en los últimos tres años.

Gráfico 4. Evolución de los socios en los últimos 3 años.

Para  el  análisis  de  esta  variable  se  utilizó  la  información  de  los  100  emprendimientos,  la
mayoría  de  los  emprendimientos  han  mantenido  los  niveles  de  participación  de  sus  asociados,
mientras que han crecido y decrecido en proporciones similares. 

9

Emprendimientos Porcentaje 

Cooperativa u otro emprendimiento asociativo 6 6%

Origen Gremial- Sindicato 11 11%

Por el propio grupo 68 68%

Por promoción estatal o municipal 19 19%

Total 99 100%
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 3. Distribución territorial  

En el siguiente mapa se muestra la distribución territorial de los emprendimientos vinculados al
I.N.C. 

Se observa que existe una gran concentración de casos en 'Litoral norte' del Rio Negro, donde
se encuentra casi la mitad (47%) de los emprendimientos. Las regiones 'Noreste' (17) y 'Centro-sur'
(16), concentran el 33% de los emprendimientros. El 'Litoral Sur' y el 'Este' concentran un 11% y un
9%  respectivamente,  siendo  las  regiones  costeras  las  que  presentan  menores  niveles  de
concentración (Colonia, San José, Maldonado y Rocha) concentran un total de 6 emprendimientos,
lo que representa solo un 5% de los casos relevados.

Mapa 1. Distribución territorial de los emprendimientos con tierras del I.N.C.

A continuación se presenta un gráfico que muestra el inicio de actividad económica, notándose
un claro incentivo de los gobiernos frenteamplistas (2006-2014) a la creación de emprendimientos
para el acceso colectivo a la tierra. 

Gráfico 1. Número de emprendimientos según año de inicio de actividad económica (1949-2014)
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 ¿Qué pasa si  cruzamos estos datos  del  año de acceso a  tierra  del  INC con su distribución
regional? Con la finalidad de identificar regiones y etapas de fomento del acceso a tierra de forma
colectiva por parte del estado es posible cruzar estas variables. En el periodo posterior a 2005 se dio
acceso a tierra a colectivos 3,6 veces mayor que en el período anterior.

Si concentramos regionalmente la adjudicación de tierras para los dos períodos establecidos
anteriormente, obtenemos los siguientes mapas:

En difinitiva podemos decir que hay 2 grandes efecto de la política de concesión de tierras de los
gobiernos frenteamplistas de la última década;
1- Existen mas adjudicaciones que antes de su ascenso al gobierno.
2- Existe un notorio corrimiento regional de las fracciones adjudicadas por el INC, trasladándose de
la región litoral oeste y norte, al norte-noreste.

4. Aproximación a los resultados económicos de los emprendimientos

Como muestra el cuadro 6, un 16% de los emprendimientos manifestó tener agricultura como
su actividad principal, un 41%  determinó que la Ganadería es su prinicipal actividad, mientras que
un 24% manifestó que la venta de servicio de apoyo es su principal actividad económica. Estos
representan  los  101  emprendimientos  que  manifestaron  tener  actividad  dentro  del  sector
agropecuario, habiendo 24 (19% del total) a los que no fue posible acceder a la información.

Cuadro 6. Clasificación de los emprendimientos según sub-sector productivo.
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Mapa 2- Distribución de emprendimientos 
con acceso a tierra pre-2005

 Mapa 3- Distribución de emprendimientos 
con acceso a tierra post-2005

Porcentaje

Agricultura 20 16%

Producción pecuaria 63 50%

Venta de servicios 28 22%

14 11%

Total 125 100%

N.º de emprend.

s/d
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Si consideramos que la mayoría de los servicios considerados dentro de ‘Venta de servicios’ son
de Recría ganadera, la actividad pecuaria alcanza un 72% de los emprendimientos que declararon su
actividad principal. Este porcentaje difiere al encontrado en la página web de INC que establece un
81% de las explotaciones productivas sean estas directas o indirectas se dedican a la producción
pecuaria, lo que es atribuible al gran numero de 'sin datos' que encontramos.

Si analizamos este dato para las EPD, obtenemos la información presentada en el  siguiente
cuadro.

Cuadro 7.  Clasificación de las EPD según sub-sector productivo y porcentaje del total.

En el cuadro se puede observar que tanto para la agricultura como para la pecuaria, las EPD son
responsables de la totalidad o casi totalidad de la participación. Un menor porcentaje de las EPD se
encuentran dedicadas a la actividad de venta de servicios, la mayoría de ellos servicios conexos a la
ganadería.  

En los cuadros 8 y 8.1, se presentan los emprendimientos en función de sus resultados globales
en el último año. El 82% de los emprendimientos manifestó haber tenido resultados positivos en
término económicos,  siendo que un 53% obtuvo algún excedente (ganancia) luego de cubrir sus
costos, un 29% si bien no obtuvo excedente, logró cubrir sus costos de producción con sus ingresos
(empata) mientras que solo un 7% de los encuestados manifestó no haber podido hacer frente a sus
egresos (pérdida) con ingresos productivos. 

Cuadro 8. Resultados globales en el último año.

Si  analizamos  discriminadamente  entre  EPD  y  EPI,  notamos  que  las  EPD  que  presentan
resultados positivos para el año 2013/14 cae al 79%. Por otra parte casi 10% tuvo pérdidas, siendo
que el 100% de las explotaciones con acceso a tierra del INC que tuvo pérdidas pertenecen a esta
modalidad, o lo que es lo mismo, ninguna EPI tuvo tuvo perdida.

12

EPD

N.º de emprend. Porc del total

Agricultura 20 100%

Producción pecuaria 58 92%

Venta de servicios 17 61%

s/d 1 7%

Total 96 77%

Frecuencia Porcentaje

Ganancia 65 53%

Empata 36 29%

Pérdida 9 7%

Ns/Nc 7 6%

No corresponde 6 5%

Total 123 100%
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Cuadro 8.1. Resultados globales en el último año de los EPD y EPI.

Surge a partir de esto la pregunta ¿la diferencia está vinculada a la modalidad de explotación o
al  sub-sector de actividad? Si tenemos en cuenta que todos los emprendimientos agrícolas están
calificados como EPD para este análisis, es posible pensar en una influencia del sub-sector. 

A continuación  analizamos  el  comportamiento  en  términos  de  resultado  global  para  cada
subsector, en el cuadro 9 se presentan los resultados para los subsectores Agrícola, Pecuario y de
servicios vinculados a predios del I.N.C.

Cuadro 9. resultado económico según sub-sector

Si analizamos los resultados por subsector para el período 2013-2014,  se nota un escenario
favorable  para  la  mayoría  de  los  emprendimientos.  Este  resultado  es  mas  variable  para  los
emprendimientos agrícolas, lo que podría estar explicado por la propia variabilidad de la actividad.
Un  análisis  por  rubro  de  actividad
dentro  de  la  agricultura,  no  arroja
resultados  que  determinen  la
influencia  de  un  rubro  particular
sobre  los  resultados  económicos,
sino que reafirma que la variabilidad es una característica del sub-sector.

Para  la  producción  animal  y  los  servicios  los  resultados  fueron  mayormente  positivo,  con
alrededor del 60% de los emprendimientos obteniendo ganancia. Para la producción animal, esto
está marcado por un escenario general de buenos precios y ausencia de episodios naturales extremos
en ese período. El resultado de los servicios está muy vinculado a la pecuaria, ya que la mayoría de
los casos incluidos aquí son campos de recría vacuna, por lo cual es esperable que acompañen los
buenos resultados de la ganadería.
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Agricultura Pecuaria Servicios
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Pierde

Ns/Nc

EPD EPI

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Ganancia 52 55% 13 46%

Empata 23 24% 13 46%

Pérdida 9 9% 0 0%

Ns/Nc 5 5% 2 7%

No corresponde 6 6% 0 0%

Total 95 100% 28 100%

Ganancia Empata Perdida NS/NC
Cereales 3 43% 3 43% 1 14%
Horti-fruticola 1 100%
Caña de azúcar 4 40% 2 20% 4 40%
Prod. Forraje 1 50% 1 50%

Agricultura Pecuaria Servicios Sin dato Total

Ganancia
7 38 16 4

65
35% 62% 57% 29%

Empata
7 13 8 8

36
35% 21% 29% 57%

Pierde
5 3 1 0

9
25% 5% 4% 0%

Ns/Nc
1 7 3 4

15
5% 11% 11% 14%

Total 20 61 28 16 125
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En el Cuadro 10 se muestra el resultado obtenido ante la consulta sobre la evolución de la
actividad económica del emprendimiento en los últimos 3 años. 

Cuadro 10.  Evolución de la actividad económica del emprendimiento en los últimos 3 años.

Un 39% de los consultados manifestó que la actividad del emprendimiento aumentó en los
últimos 3 años, mientras que el 20% determinó que su crecimiento mas que duplicó la actividad de
3 años atrás. Un 30% de los entrevistados manifestó que la actividad se mantuvo, un 12% planteó
que la actividad cayó, mientras que solo un 2% de los encuestados estableció que la misma cayó
mucho. 

En  el  siguiente  cuadro  realizamos  un  cruce  entre  los  resultados  económicos  globales  y  la
evolución  de  la  actividad  económica  de  los  emprendimientos.  En  el  mismo  se  analiza  el
comportamiento  de  los  emprendimientos  en  función  de  su  resultado  económico  global  para  el
ultimo año y la evolución de su actividad en los últimos 3 años.

Cuadro 11.Resultado económico global y evolución de actividad.

Puede notarse que un 75% de los emprendimientos que han tenido ganancia, han mantenido o
aumentado su actividad en los  últimos 3 años para  lograrlo,  mientras  que  un 13% de quienes
manifestaron  haber  tenido  ganancia,  lo  hicieron  aún  a  pesar  de  haber  tenido  un  caída  en  su
actividad. 

Por otro lado, de los emprendimientos que no obtuvieron pérdidas ni ganancias (EMPATA), el
33%  lo  hizo  debido  al  aumento  de  su  actividad,  mientras  que  un  6%  lo  logró  a  pesar  de
experimentar una caída en su actividad.  

De los emprendimientos que declararon no haber podido cubrir los egresos con sus ingresos, un
tercio de ellos lo hizo a pesar de haber aumentado su actividad, un 22% también tuvo pérdidas a
pesar de haber mantenido su actividad en los últimos 3 años,  mientras que un 44% manifiesta haber
tenido un decrecimiento de la actividad. 

En el cuadro 12 se muestra la importancia de los ingresos de las Explotaciones Productivas
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Ganancia Empata Pérdida Ns/Nc NC TOTAL

Duplicado o mas 15 23% 3 8% 2 22% 4 33% 1 33% 25 20%

Menos que duplicado 12 18% 9 25% 1 11% 2 17% 0 0% 24 19%

Mantenido 22 34% 10 28% 2 22% 2 17% 1 33% 37 30%

Caído un poco 7 11% 1 3% 4 44% 1 8% 0 0% 13 10%

Caído mucho 1 2% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2%
No corresponde 7 11% 10 28% 0 0% 0 0% 1 33% 18 14%

Ns/Nc 1 2% 2 6% 0 0% 3 25% 0 0% 6 5%

TOTAL 65 36 9 12 3 125

52% 29% 7%

Frecuencia Porcentaje

Duplicado o mas 25 20%

Menos que duplicado 24 19%

Mantenido 37 30%

Caído un poco 13 10%

Caído mucho 2 2%

No corresponde 18 14%

Ns/Nc 6 5%

Total 125 100%
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Directas para sus socios, ya que podemos asumir que en las Explotaciones Productivas Indirectas
esta variable presenta poca relevancia.

Cuadro 12. importancia de los ingresos para los socios de los EPD

El cuadro muestra que en un tercio de los EPD la actividad representa la principal fuente de
ingreso  de  los  socios,  mientras  que  mayoritariamente  complementa  otras  actividades  laborales,
económicas o pasividades. Existe un alto número de emprendimientos que no respondieron a la
consulta. 

5- Algunos aspectos sobre los recursos y las tecnologías

Las tierras del I.N.C., vinculadas a las EPD presentan el siguiente uso del suelo (dato disponible
para 66 casos). 

Cuadro 13. uso del suelo de las EPD

El promedio de superficie es de  385 has/emprendimiento, con una variabilidad muy alta, en
términos de cantidad (máximo registrado 1793 has y mínimo 1 ha) y calidad. Como se observa en el
cuadro  y en  el  gráfico,  y  lógicamente  en  relación  a  que  la  pecuaria,  principalmente  ganadería
extensiva,  y  sus  servicios  conexos  son  predominantes  en  los  emprendimientos,  3  de  cada  4
hectáreas del suelo (75%) es dedicado a pasturas. 

Se  consultó  acerca  de  cual  es  la  percepción de  calidad  de  los  recursos  disponibles  por  lo
emprendimientos, en relación al suelo, el agua y la vegetación.
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% / resp obtenidas % / total

La principal fuente de ingresos de los socios 20 28%

Complementa Otras actividades laborales o económicas 37 52%

Complementa Jubilaciones o pensiones 3 4%

NC 7 10%

NS/NC 4 6%

total de respuestas obtenidas 71 100% 74%

Sin Dato 25 26%

TOTAL  96

Campo natural

Bosques

Cultivos

Tierras im-
productivas

Pasturas arti-
ficiales

Barbechos y 
rastrojos

Sin dato

Uso de Suelo EPD

Has Porcentaje

Campo natural 18512 73%

Bosques 1691 7%

Cultivos 1375 5%

Tierras improductivas 1100 4%

Pasturas artificiales 564 2%

Barbechos y rastrojos 486 2%

Sin dato 1699 7%

Total 25427
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Cuadro 14. Percepción de la calidad de los recursos para las EPD

Agua- sobre la calidad del agua la consulta se dirigía a 2 aspectos, disponibilidad y calidad,
solo el 18% de los consultados manifestó disponer de agua suficiente de buena calidad. Un 54%
manifestó disconformidad en relación a alguno de los 2 aspectos. Finalmente un 25% manifestó que
este recurso no satisfacía sus necesidades. 

Vegetación- en este ítem se consultaba acerca de la percepción acerca de la calidad de la base
forrajera  en  los  casos  de  ganadería  extensiva  y  de  la  restante  vegetación  para  los  casos  de
agroecosistemas mas modificados, como los agrícolas. En un 21% de los casos se consideró que
este recurso es de alta calidad, un 52% cree que la vegetación es de media calidad y un 21% la
considera de mala calidad.

Suelo-  Un 15% de los encuestados manifiesta  que la  calidad del  suelo donde desarrolla  la
actividad su emprendimiento, es alta; un 64 % la considera de calidad media, mientras que cerca de
un 18% considera que la calidad del suelo es baja para el desarrollo de su actividad productiva. 

En  términos  de  manejo  y  conservación  de  los  recursos,  un  53% de  las  EPD  encuestadas
manifestó  realizar  practicas  de conservación de suelo.  Un 39% de los  mismos dijo  no realizar
medidas de manejo de suelo. 

Cuadro 15. Medidas de conservación de suelo de las EPD

Dentro de las medidas de conservación de suelos, se mencionaron una o mas de  las siguientes
prácticas por parte de los encuestados.

16

Calidad del agua EPD Calidad de la vegetación EPD Calidad de la tierra/suelo EPD

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Alta 12 18% Alta 14 21% Alta 10 15%

Media 36 54% Media 35 52% Media 43 64%

baja 17 25% baja 14 21% baja 12 18%

Nc 1 1% Nc 1 1% Nc 1 1%

Ns/Nc 1 1% Ns/Nc 3 4% Ns/Nc 1 1%

sub total 67 70% sub total 67 70% sub total 67 70%

S/d 29 30% S/d 29 30% S/d 29 30%

Total 96 100% Total 96 100% Total 96 100,0%

Prácticas de conservación de suelo

EPD Porcentaje

Realiza 30 53%

No realiza 22 39%

NC 4 7%

Ns/Nc 1 2%

Total 57
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Cuadro 16. Practicas de conservación realizadas por las EPD

La  incorporación  de  residuos  de  cultivos  y  la  rotación  de  cultivos  son  las  medidas  mas
practicadas  por  los  emprendimientos,  mientras  que  la  incorporación  de  compost  y  el  uso  de
biofertilizantes aparecen como las menos mencionadas.

Ante  la  consulta  acerca  del  uso  de  métodos  agroecológicos  y  antagónicamente  del  uso  de
transgénicos se observa que ninguna de las tecnologías es utilizada mayormente. Un 53% manifestó
no utilizar métodos agroecológicos en el proceso productivo, mientras y 60% lo hizo en relación a
los transgénicos como lo muestra el Cuadro 17. 
Cuadro 17. Uso de métodos culturales 

En relación a las soluciones tecnológicas demandadas, los emprendimientos manifestaron lo
expresado en el Cuadro 18. La principal demanda planteada fue la de maquinaria para el trabajo,
seguramente muy vinculada a la otra demanda mas mencionada referente a la disponibilidad de
forraje y los medios para su manejo. Si a esto le agregamos la demanda por agua, se conforma un
núcleo de demandas típico de la ganadería (alimentación y agua) en términos de tecnologías para el
manejo de los rodeos. 
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Uso de métodos Agroecológicos Uso de Transgénicos

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Utiliza 6 8% Utiliza 13 17%

No utiliza 41 53% No utiliza 47 60%

Nc 5 6% Nc 7 9%

Ns/Nc 1 1% Ns/Nc 3 4%

Sin datos 25 32% Sin datos 8 10%

Total 78 100% Total 78 100%

Prácticas de conservación de suelo EPD

Frecuencia Porcentaje

Rotación de cultivos 13 18%

Incorporación de abonos verdes 6 10%

Incorporación de residuos de cosecha 16 26%

Período de barbecho 4 6%

Incorporación de compost 0 0%

Abonado con estiércol del predio 2 3%

Abonado con estiércol de fuera del predio 4 6%

Ferilizantes foliares 9 15%

Biofertilizantes o preparados biodinámicos 1 2%

Otros 7 11%

Total 62 100%
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Cuadro 18. Necesidades de tecnológicas demandadas 

Existen demandas mas puntuales en relación a mejora de la genética, la asistencia técnica o
electrificación. Sin embargo, hay que destacar la ausencia de otro tipo de demandas de carácter
'alternativo'  en  relación  a  la  organización  del  trabajo  asociado  o  vinculado  a  la  característica
colectiva de los emprendimientos. 

8- A modo de síntesis

A partir de retomar algunas consideraciones generales del informe y reflexiones en torno a  la
política de tierras de la última década cabrían algunas lineas de análisis. 

En la  totalidad  de  los  emprendimientos  colectivos  que  han accedido a  tierra  del  INC,  nos
encontramos  mayormente  emprendimientos  con  pocos  socios,  si  bien  el  promedio  es  de  40
integrantes, la mediana de 5 socios por emprendimiento hace notar la concentración en los grupo
mas pequeños.

Las  Explotaciones  Productivas  Indirectas  en  términos  generales  presentan  mas  cantidad  de
asociados que las directas, lo que abona la hipótesis que el campo es una actividad complementaria
en estos casos. Esto se encuentra altamente correlacionado con los colectivos mas grandes cuyas
figura jurídicas son asociaciones civiles (gremiales de productores), SRL o Cooperativa. 

Los emprendimientos con menos gente no están formalizados, o presentan formas jurídicas de
gestión simple (cooperativa social y de trabajo, sociedad de hecho), lo que sugiere la reflexión sobre
la (in)disponibilidad de un repertorio de posibilidades jurídicas adecuadas a su realidad con que
cuentan los colectivos a la hora de asociarse. 

Los emprendimientos han sido mayormente generados a partir de impulso de los propios socios,
pero sobre todo para los que accedieron a tierra en el ultimo periodo es esperable que haya casos de
promoción estatal no identificados como tal por el colectivo.

La mayoría de los emprendimientos han mantenido el nivel de participación, solo 1 de cada 4
ha disminuido sus asociados y 1 de cada 5 ha aumentado la cantidad de asociados. A su vez la
evolución de su actividad económica ha sido predominantemente positiva para el período 2013/14,
siendo  mas  influenciada  por  el  sub-sector  económico  que  desarrollaron  que  su  modalidad
productiva.

¿Como se han dado los procesos de cara a la promoción de una  'racional subdivisión de la
tierra' en este período? ¿existe una 'adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la
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Necesidad 1 Necesidad 2 Total

Grupo cantidad Grupo cantidad
Insumos 2 Insumos 2 4

Agua 13 Agua 4 17

Electricidad 2 Electricidad 2 4

Pasturas y alambre 17 Pasturas y alambre 11 28

Maquinaria 20 Maquinaria 8 28

Genética 7 Genética 3 10

Asistencia técnica 2 Asistencia técnica 2 4

Otros 3 Otros 1 4

Total 66 Total 33 99
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producción agropecuaria', que haya sido apropiada por parte de los trabajadores que accedieron a la
tierra?, estas políticas ¿han aportado en la línea de 'la radicación y bienestar del trabajador rural'
en el medio rural? 

Si bien existen más adjudicaciones en la etapa frenteamplista que en todas las anteriores,   la
población involucrada representa una muy pequeña fracción, entorno al 2,8%, de la población rural.
El carácter puntual y la poca significación en relación a la población rural involucrada, ilustra los
alcances y limitaciones de estas experiencias que son de carácter testimonial. 

Si pensamos que estamos analizando la política de tierras del país, los datos relevados arrojan
que nos encontramos ante 'Potreros' de asociativismo en la extensividad del campo uruguayo. No
existe una red en términos de emprendimientos colectivos en pro de otra forma de desarrollo, sino
que se trata de experiencias aisladas, con predominio de hombres en edad adulta, con muy pocos
jóvenes  y  mujeres  y  que  mayormente  ocupa  trabajo  propio.  El  carácter  testimonial  de  las
experiencias  colectivas  impulsadas  en  relación  a  las  políticas  de  colonización,  deja  entrever  la
necesidad  de  una reflexión  acerca  de  como  se  vinculan  estos  colectivos  a  otras  experiencias
asociativas  que  existen  en  sus  localidades  y  regiones  si  se  pretende  una  forma  alternativa  de
desarrollo a nivel de los trabajadores rurales.

Si bien esta característica de no ser un sector generador de mano de obra asalariada, puede ser
vista con buenos ojos en términos del objetivo de radicar a los propios trabajadores en el medio
rural, esto es expresivo de la combinación de trabajo que se produce en estas experiencias colectivas
en que los socios complementan ingresos,  comparten trabajos o subcontratan en función de los
requerimientos y las estacionalidades de los diferentes rubros. No es menor el dato que solo en un
29% de los emprendimientos la actividad desarrollada representa la principal fuente de ingreso de
los socios, mientras que en un 54% complementa otras actividades laborales o económicas. 

A pesar  del  predominio  de experiencias  con baja  intensidad del  vínculo cooperativo,  y  del
carácter complementario de los ingresos provenientes de estas experiencias, la importancia que esos
ingresos puedan crecer en el futuro y contar con estrategias de financiamiento, genera un potencial
que  implica  contar  con  experiencias  colectivas  activas  que  promuevan  niveles  crecientes  de
asociatividad  en  otros  planos.  Una  limitante  a  ser  abordada  está  dada  por  la  baja  articulación
existente entre las experiencias entre sí y con otras organizaciones tanto del medio rural como en
general.

En relación al predominio de la asociatividad en la ganadería y las dificultades para promover
lo asociativo en otros rubros,  puede observarse que existe un claro corrimiento regional de las
fracciones adjudicadas por el INC, trasladándose de la región litoral oeste y norte, al norte, noreste.
Cabe preguntarse acerca de la influencia del precio de la tierra sobre la política de adjudicación de
tierras  del  INC. Si se mapeara el  norte  del  país,  región con mayor impulso de la  adjudicación
colectiva de tierras por parte del INC, ¿como sería colonización en relación a la productividad del
suelo?

Por ultimo es necesario destacar que en términos de aplicación de tecnologías y métodos de
producción no existen grandes diferenciales para los emprendimientos en relación al resto de las
explotaciones  agropecuarias.  A su  vez,  del  análisis  de  las  conquistas  y  necesidades,  podemos
observar  que  al  igual  que cuando se  habló  de  necesidades  tecnológicas,  no  surgieron aspectos
novedosos.  Aunque  en  términos  de  necesidades  surge  la  adecuación  de  la  forma  jurídica  y  el
accesos a los derechos de la protección social  como problema vinculado a este tipo de modelo
organizacional de los trabajadores.
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ANEXO 1
Los emprendimientos colectivos  promovidos por el  INC presentan dos  modalidades asociativas
básicas respecto a la explotación de la tierra y la vinculación de los beneficiarios:

• Explotaciones  productivas  directas  (EPD):  aquellos  donde  se  da  alguna  de  las  tres

situaciones:  i)  alguna  modalidad  de  capital  colectivo  (semovientes,  cultivos,  tierra,
maquinaria,  etc.),  ii)  trabajo  en  conjunto  directo  por  parte  de  los  socios,  y  iii)  gestión
económico-productiva directa por parte de los socios. Siendo excluyente la presencia de las
variables  ii)  y  iii).  A su vez,  las  organizaciones  que conforman esta  modalidad cuentan
generalmente  con  un  padrón  de  socios  de  hasta  15  integrantes,  en  su  totalidad  son
beneficiarios del campo. Siendo que el peso de los ingresos monetarios provenientes del
emprendimiento en los hogares de los beneficiarios es significativo.

• Explotaciones  productivas  indirectas  (EPI):  se  caracterizan  solo  por  presentar

eventualmente alguna modalidad de capital colectivo (puede ser maquinaria, tierra, algún
tipo de dotación  en  semovientes).  El  principal  objetivo de esta  modalidad asociativa es
brindar  un  servicio  al  socio/integrante  (pastoreo,  recría,  servicios  de  maquinaria,
comercialización  conjunta,  entre  otras).10 La  mayoría  de  estos  emprendimientos  son
desarrollados por SFR y algunas cooperativas agrarias limitadas. El padrón de socios por lo
general supera los 16 integrantes, siendo éste mayor a la cantidad de beneficiarios del campo
colectivo.  Se  incluyen  en  esta  categoría  a  los  grupos  de  maquinaria.  En  ningún  caso
constituyen la actividad principal de los beneficiarios.

Esta  distinción  es  muy  relevante,  dado  que  tal  como  surge  de  su  descripción  previa,  sus
características son muy distintas. Así lo muestra también el siguiente gráfico.
Cuadro 3: Datos de Emprendimientos según Modalidad Asociativa (a junio 2015)

Fuente: INC.
Se trata así de casi 150 emprendimientos asociativos, que abarcan 74.500 hectáreas y poco más

de 2.000 beneficiarios directos, conllevando a un promedio de 37 hectáreas por beneficiario (que
según el rubro van de 8 en el hortícola a 63 en el ganadero-ovino).

Dicha superficie representa el 13% de las aproximadamente 580.000 con las que contaba el INC
en 2013, y algo menos de 0,5% del territorio nacional.

Ahora bien, pese a que los emprendimientos de explotación indirecta son solo el 21% del total,
alcanzan a 53% de los beneficiarios, siendo el promedio de estos por emprendimiento muy superior
al  de  las  explotaciones  directas  (34  y  8  respectivamente).  En  cuanto  a  las  hectáreas,  las
explotaciones indirectas cuentan con el 34% de las mismas, si bien en el promedio por beneficiario
alcanza solo a  menos del  50% de las correspondientes a  los  beneficiarios de las  explotaciones
directas (24 y 51 respectivamente).

10 En buena medida estas últimas son campos de recría, modalidad en el uso en común de las tierras que fue iniciada
por el INC en los ochenta (primariamente solo para lechería, actualmente también para la ganadería en general). 

20

Modalidad Asociativa Emprendimientos Beneficiarios Sup (há) Ben/Empr Há/Ben
Explotación Productiva Directa 118 954 48964 8 51
Explotación Productiva Indirecta 31 1060 25458 34 24

Total 149 2014 74422 14 37
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar inovações de viés 

agroecológico, na cadeia produtiva do leite de uma cooperativa de agricultores assentados 

da reforma agrária no Paraná. A pesquisa foi realizada levantando dados da produção de 

leite e de operações comerciais realizadas no período 2015 e 2016 pela cooperativa, além 

de observação participante das práticas produtivas ali realizadas nos mesmos anos e em 

2017, e entrevistas em 2017 com diretores e agricultores, visando o aprofundamento de 

questões pertinentes. O estudo evidenciou o desenvolvimento de práticas que apontam 

para inovações na cadeia produtiva de leite. Identificamos melhorias na estrutura de 

armazenamento, coleta, instalações, sala de ordenha, higiene, melhoramento de pastagens, 

suplementação alimentar com silagem e piqueteamento. Contudo, práticas como 

homeopatia e o pastoreio racional Voisin (PRV) ainda são o grande desafio das famílias 

produtoras de leite, cujas técnicas precisam ser implementadas com mais eficiência. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo objetivou identificar e analisar inovações (sociais, 

organizacionais e tecnológicas), de viés agroecológico, na cadeia produtiva do leite da 

Cooperativa de Comercialização Camponesa Vale do Ivaí LTDA – COCAVI, localizada 

no Assentamento Oito de Abril, no Município de Jardim Alegre, região norte central do 

Paraná. Esta cooperativa possui 274 famílias associadas, das quais 166 comercializam 

aproximadamente 2,6 milhões de litros de leite/ano. A produção de leite a pasto é 

importante indicador de produção agroecológica. O uso desta prática, juntamente com 

outras técnicas de produção agroecológica, como a Homeopatia, Pastoreio Racional 

Voisin (PRV), dentre outras, permitem ampliar níveis de qualidade no leite, bem como, 

reduzir custos de produção.  

 O estudo verificou se as alternativas tecnológicas e organizacionais implementadas 

pela cooperativa COCAVI apontam para uma efetiva transição agroecológica.  Procurou 

responder a seguinte pergunta: Quais inovações tecnológicas e organizacionais 
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permitiriam à cooperativa e seus associados avançarem no processo de transição 

agroecológica na cadeia produtiva de leite? 

 O artigo está organizado, além desta introdução, uma descrição metodológica de 

como se implementou a pesquisa de campo, com uma revisão teórica sobre os sistemas 

agroalimentares, sua relação com a produção de leite e suas influências sobre as dinâmicas 

de inovações nos assentamentos visando a agroecologia; os resultados e discussões, onde 

são abordadas questões relativas aos avanços e limites no desenvolvimento de inovações 

tecnológicas e organizativas visando a agroecologia na cadeia produtiva de leite da 

cooperativa COCAVI; e por fim, encontram-se as conclusões do estudo. 

 

METODOLOGIA 

 Realizou-se pesquisa documental durante o período 2015 a 2016 na cooperativa 

Cocavi e na Cooperativa Central de Reforma Agrária do Paraná - CCA-PR, a quem a 

cooperativa COCAVI é filiada. Ainda, realizou-se observação participante das práticas 

produtivas ali realizadas nos mesmos anos e em 2017, e entrevistas em 2017 com diretores 

e agricultores, visando o aprofundamento de questões pertinentes. Para Godoy (1995), os 

estudos denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e analise 

do mundo empírico em seu ambiente natural. Nesta abordagem valoriza-se o contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada. 

O pesquisador deve aprender a usar sua própria pessoa como o instrumento mais confiável 

de observação, seleção, analise e interpretação dos dados coletados. 

 Segundo Minayo (2002), a metodologia deve contemplar a exploração de campo, 

mas também contribui com definição de instrumentos e procedimentos para análise dos 

dados. Esta pesquisa tem caráter exploratório e metodologia qualitativa. Utilizamos em 

alguns momentos métodos quantitativos para levantamento de dados, os quais foram 

organizados em tabelas e gráficos na plataforma Excel 97X2003.  

 Desenvolvemos observação participante em diversos momentos: em reuniões da 

diretoria, reunião com os sócios, reunião com a assistência técnica, planejamento, reuniões 

com as demais cooperativas, reuniões com órgãos do governo estadual e federal 

(EMATER – PR; Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB – PR; 

Instituto INCRA – PR; Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, etc), visando 

analisar a evolução da cooperativa nos aspectos organizacionais e tecnológicos. 

 

SISTEMA AGROALIMENTAR E A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

LEITE NO CONTEXTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 O mercado de alimentos tem passado por grandes transformações ao longo dos 

últimos anos. De um lado observa-se a concentração da comercialização e 

agroindustrialização em grandes complexos que determinam formas de produzir e 

comercializar. Noutro, observa-se o surgimento de associações e cooperativas da 

agricultura familiar que organizam estes processos mediante um distanciamento dos 

padrões produtivos e comerciais convencionais, propondo outras bases para o 

desenvolvimento rural e geral. Segundo Volles et al (2010) o cooperativismo é uma 

alternativa para os pequenos produtores se contraporem ao modelo agropecuário 
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dominado pela globalização agroalimentar no Brasil, no qual muitos pequenos agricultores 

são excluídos. 

Em meio a este processo de estruturação e reestruturação dos mercados para 

produtos alimentícios, muitos agricultores familiares encontraram na produção de leite 

maior segurança de mercado e estabilidade na renda. Neste contexto, a produção de leite é 

a principal linha de produção dos agricultores assentados da reforma agrária do estado do 

Paraná/Brasil. Pleien et al (2014) afirmam que a produção e comercialização de leite na 

agricultura familiar  é uma das principais atividades desenvolvidas pelos agricultores com 

o propósito de auferir rendimentos mensais. Essa atividade se intensificou nos anos 1990 

devido a inviabilidade em pequena escala de produção de outras culturas como milho e 

soja. 

 A necessidade de se avançar na organização cooperativada, aumentar a produção e 

diminuir custos de produção é essencial para que os produtores de leite possam se manter 

na atividade. Volles et al (2010) ressaltam que para compreender o mercado do leite 

devemos levar em conta a existência de mercados territoriais, que  cooperativas em geral 

são formas peculiares a um território específico e em relação às cooperativas de leite, 

existem interações complexas de agentes que compartilham pressupostos científicos, 

padrões culturais, regras e interações sociais. 

 A busca pela diminuição de custos e desenvolvimento de práticas ecológicas tem 

levado produtores a adotar formas de produção que levam em conta princípios da 

agroecologia, priorizando fontes de alimentação local, como as pastagens. Associado a 

isto, destaca-se a busca constante no melhoramento do manejo e da sanidade dos animais, 

medidas que contribuem para a redução no consumo de produtos químicos utilizados no 

controle de enfermidades e parasitas. Segundo Machado Filho & Machado (2014) a 

produção agroecológica pressupõe a otimização dos recursos endógenos e uso intensivo de 

energia solar. Trata-se de uma proposta de conhecimento-intensivo em contraposição aos 

sistemas de capital-intensivos. A produção agroecológica faz com que os custos de 

produção sejam muito menores, exigindo porém a necessidade de ampliar técnicas como 

Pastoreio Racional Voisin (PRV), a sobresemeadura
4
 o uso de homeopatia, fitoterapia e 

cuidados específicos com o manejo dos animais. 

 Para Machado Filho (2007, p. 60), “o PRV pode ser definido como um método 

racional de manejo do complexo solo - planta – animal”. Consiste no pastoreio direto e em 

rotação das pastagens. Essa técnica foi desenvolvida pelo cientista francês André Voisin. 

 Para Hotzel et al (2007, p.25): 

Atualmente tem se utilizado uma infinidade de produtos químicos na 

produção animal, como carrapaticidas, vermífugos e antibióticos que, 

além de sobrecarregar o ambiente, deixam resíduos no leite e na carne 

dos animais que consumimos. A homeopatia e a fitoterapia são 

terapêuticas que utilizam produtos que não deixam resíduos nos animais 

e no ambiente. A maioria deles pode ser feito em casa, diminuindo os 

gastos com medicamentos. 

                                                             
4 SOBRESSEMEADURA: As forrageiras de sementes podem ser sobressemeadas no pasto, sem mexer no solo. A técnica 

consiste em deixar as vacas pastando durante o dia, com isso elas promovem um rebaixamento do pasto. Antes de levá-las para 

ordenha, fazemos a sobressemeadura sobre o pasto e trazemos as vacas para posarem na área (MAIER, 2007). 
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 Os resultados econômicos positivos de atividades agropecuárias são essenciais para 

o estímulo e permanência dos agricultores no campo, motivo pelo qual se faz necessário 

pensar em sustentabilidade das atividades. Corroborando, Gliessman (2001), aponta que: 

A agricultura é basicamente uma atividade econômica. Uma atividade de 

produção que, se não for economicamente viável, não existirá por muito 

tempo. Não obstante, se fatores econômicos – definidos de forma estreita 

– permanecerem sendo os critérios mais importantes para determinar o 

que é produzido e como é produzido, a agricultura nunca poderá ser 

sustentável a longo prazo. 

 Para Machado (2010) uma das formas de guardar o excedente de produção de 

pasto seria transforma-lo em feno ou silagem, assim a sobra de pasto que há no verão pode 

suprir a necessidade no inverno. 

A boa alimentação é importante para uma boa produção, assim como manter 

animais saudáveis. Para Richter et al (2013), a principal recomendação para fazer controle 

sanitário é subministrar uma boa alimentação em quantidade e qualidade adequada, junto a 

medicamentos ou manejos profiláticos. Há que evitar o estrés nos animais, pois este causa 

supressão do sistema imunológico, limitando sua capacidade de defesa às doenças, além 

de outros distúrbios fisiológicos. Um animal estressado estará mais susceptível a 

problemas sanitários.  

 Para Rodrigues (2007) O modo de gestão e a promoção da inovação social 

aparecem na literatura como conceitos relacionados, pois se reconhece a inovação à 

medida que estas conseguem transformar o estilo de vida do individuo, seja ela na 

organização do trabalho na sua participação e da influencia nas decisões que podem afetar 

o seu destino. No entanto, as inovações sociais não ocorrem apenas por questões 

relacionadas à modelo de gestão organizacional.  

Neste sentido Rodrigues (2007, p.126) propõe que os modelos de gestão e 

inovação social:  

 Podem ocorrer intencionalmente ou emergir de um processo de mudança social sem 

planejamento prévio; e podem ocorrer em três níveis: indivíduos, organizações e 

instituições; São indicadores de inovação social em indivíduos práticas relevantes para 

desenvolvimento de autonomia, co-responsabilidade, participação de populações 

excluídas e aumento da qualidade de vida [...], [...] nas organizações, estruturas 

organizacionais e de governança que promovam formas de divisão e coordenação do 

trabalho democráticas e que favoreçam aprendizagem e autonomia;[...] nas instituições 

mudanças nos ambientes legal, político, social e econômico que favoreçam a 

universalização de direitos, o surgimento de legislações, as quais promovam inclusão 

social e defesa de minorias; 

 

As inovações sociais vão além da inovação tecnológica, pois incluem o fator social 

como um importante fator a ser avaliado. Para Neumeier (2012) ha duas formas de 

abordar as inovações tecnológicas: a primeira é o  modelo tradicional que vê “como o 

resultado de uma pesquisa interna e desenvolvimento realizado em uma empresa ou 

instituição que permite a introdução de um novo produto, serviço ou tecnologia do 

mercado” (NEUMEIER, 2012 p.58); e a segunda a inovação aberta sugere que “idéias 

valiosas podem vir de dentro ou fora da empresa também. Influxos intencionais e saídas 

de conhecimento aceleram a inovação interna a expandir o mercado para uso externo da 

respectiva inovação” (CHESBROUGH 2006, p. 1 apud NEUMEIER, 2012). Diante do 
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exposto concordamos com Bignetti (2011) que afirma  que mesmo que a inovação 

tecnológica e a inovação social possuem caracteristicas distintas, é indiscutível que muitas 

inovações tecnológicas possuem caráter social. Neste sentido reafirmamos que as 

inovações na área da agroecologia, devem buscar tecnologias que possibilite uma maior 

inclusão dos agricultores na organização da produção e comercialização da cadeia 

produtiva do leite. 

 

Agroecologia, produção e comercialização de leite nos assentamentos do Paraná 

 

A partir dos anos 2000 houve dedicação dos integrantes do MST na construção da 

agroecologia nos assentamentos de reforma agrária do Paraná. Destaca-se a construção de 

cursos de agroecologia em parceria com instituições de ensino publico; a luta por serviços 

de assistência técnica e extensão rural (ATER) com orientação para agroecologia e 

produção orgânica; o fortalecimento das ações da Rede Ecovida de Agroecologia, 

mediante criação de núcleos de certificação participativa e, a organização das Jornadas de 

Agroecologia
5
, dentre outros.  

Neste processo foram realizados intensos debates e trocas de experiências. Em 

algumas regiões que concentram assentamentos de reforma agrária no estado do Paraná 

houve grandes avanços no sentido de organizar a produção agroecológica e a certificação, 

porém, noutras regiões do estado há maior dificuldade de adesão e avanços neste sentido. 

Isto se deve a uma maior ou menor influência do agronegócio nos territórios destes 

assentamentos e a questões políticas de organização social. Contudo, observa-se que 

houve avanços no processo de formação da consciência dos agricultores sobre os 

malefícios dos agrotóxicos para a saúde humana e ambiental. Neste contexto Bignetti 

(2012, p.11) aponta que: 

Os movimentos sociais se apresentam como empreendimentos coletivos 

que emergem nos espaços deixados pela retirada ou pela inação do 

Estado, sendo estes, precursores de inovações sociais, promovem novas 

soluções para necessidades e aspirações sociais. Essas inovações são 

principalmente inovações radicais, pois levam a mudanças estruturais e 

culturais profundas que se refletem em toda a sociedade. 

 Neste contexto a produção de leite é a principal cadeia produtiva em 

desenvolvimento nos assentamentos do Paraná e caracteriza-se como estratégia técnica e 

social para sobrevivência das famílias agricultoras no campo, em face da 

insustentabilidade socioeconômica da produção em pequena escala de outras cadeias 

produtivas, a exemplo da soja e milho. Com isso, ganham força questões ligadas a 

agroecologia, como exemplo, a produção de leite a pasto e forragens (produzido na 

propriedade) e a consequente redução de imputs externos aos processos produtivos, junto 

aspectos de manejo e bem estar animal.  

 Neste sentido, conforme dados coletados em dezembro de 2016 por meio de 

formulário eletrônico destinado às diversas cooperativas, constatamos que 100% das 

famílias assentadas do Paraná que atuam na cadeia de leite utilizam o sistema de produção 

                                                             
5
 JORNADA DE AGROECOLOGIA- Evento que acontece anualmente no estado do Paraná, que hoje está em sua 15ª edição. 

Seu objetivo é discutir contradições do modelo convencional, fortalecer o debate entorno da agroecologia e a troca de 

experiência entre agricultores, instituições governamentais e ONGs. O evento é organizado pelo Movimento Social Via 

Campesina em conjunto com outras organizações sociais e governamentais.  
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à base de pasto. Para Hotzel et al (2007), no manejo de bovinos em um sistema 

agroecológico a pastagem é base da alimentação animal. O correto manejo dela é 

determinante para o sucesso da atividade leiteira. O sistema de Pastoreio Racional Voisin, 

o PRV, tem se mostrado o mais rentável para assentados e agricultores familiares no Sul 

do Brasil.  

 A produção de leite nos assentamentos do Paraná é feita por cerca de 70% das 

famílias assentadas. Sua comercialização é realizada em laticínios locais e cooperativas 

dos assentados que foram criadas com o propósito de auxiliar os agricultores em suas 

operações comerciais. Conforme registro interno das cooperativas, organizados na base de 

dados da CCA/PR, anualmente é comercializado aproximadamente 16 milhões de litros de 

leite, somando as vendas realizadas por seis cooperativas. No entanto, segundo Rodrigues 

(2015) os assentamentos do Paraná comercializam anualmente 145 milhões de litros de 

leite, que são absorvidos principalmente por empresas privadas locais.  

 

Inovações no contexto da cooperativa COCAVI 

   

A pesquisa in loco evidenciou o uso e desenvolvimento de tecnologias que 

corroboram para o processo de transição agroecológica na produção de leite. 

Aproximadamente 80% da dieta alimentar dos animais é realizada a partir de pastagens e 

forragens. Esta medida permite redução de custos de produção e de trabalho.  Há o uso de 

piqueteamento (sendo uma média de 3 a 5 piquetes e, em alguns casos, chegando a 20 

piquetes por unidade familiar). Percebeu-se que há um processo contínuo de 

enfraquecimento de pastagens ao longo dos meses do ano, sendo que no período de 

inverno há um agravamento da situação, que resulta em queda acentuada na produção de 

leite, como pode ser observado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Produção de Leite por meses do ano: 2015 e 2016 . 

 
FONTE: Autores (2017), elaborado a partir dos controles administrativos da Cocavi. 

  

 No gráfico acima podemos ver que o período considerado mais crítico para 

produção de leite começa em Abril e se estende até Agosto, cujas razoes se devem 
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principalmente a escassez de pastagens. Este fato evidencia falta de planejamento nas 

propriedades. Diante deste quadro, Edelcino Lopes, diretor da referida cooperativa 

destaca: É necessário estabelecer um planejamento técnico direcionado aos produtores 

que apresentam maior dificuldade em organizar a produção de pastagens. Destaca 

também, que a redução na produção de leite devido a escassez de pastagens eleva os 

custos operacionais. Assim como a necessidade de melhoria de qualidade do leite, estes 

aspectos colocariam a cooperativa em uma melhor condição no processo de 

comercialização. 

 Atualmente, como medida mitigadora aos problemas de escassez de pastagens, a 

cooperativa promove a venda de rações aos produtores, e estimula o cultivo de aveia. 

Contudo, o uso de rações podem gerar dependência do mercado e encarecem o processo 

produtivo, demandando ações que contribuam de forma significativa para maior 

estabilidade das pastagens, o que seria possível através da disseminação de técnicas 

agroecológicas como o PRV, sistema silvopastoril
6
, banco de proteínas

7
, sobresemeadura, 

cana de açúcar, dentre outras. Nesta perspectiva, Edelcino Lopes destaca: É necessário 

que cooperativa difunda o sistema de piqueteamento e financie ao produtor os materiais 

necessários à instalação. Afirma também que hoje a cooperativa tem colocado a 

disposição dos sócios equipamentos (trator, grade, ensiladeira) para implantação de 

pastagens e forragens e lavoura destinada a suplementar estes períodos críticos.  

É importante destacar a necessidade de acompanhamento técnico visando o 

planejamento produtivo com foco para agroecologia e produção orgânica. Com esse 

propósito, criou-se na COCAVI, no início do ano 2017, uma equipe de trabalho composta 

por três médicos veterinários, uma zootecnista, um tecnólogo em agroecologia e um 

agrônomo para o planejamento de ações com foco na produção de leite em sistema 

agroecológico. Trata-se de uma estratégia da cooperativa para disseminar práticas de 

produção que possam elevar os níveis de produtividade e qualidade do leite produzido nas 

propriedades dos agricultores. As principais práticas atualmente difundidas pela equipe de 

trabalho são: sistema Pastoreio Racional Voisin (PRV); piqueteamento simples; 

sombreamento de pastagens; cultivo de pastagens; cultivos de forrageiras; difusão de 

métodos homeopáticos de controle de enfermidades e parasitas; assistência técnica 

individual e capacitação técnica coletiva. O agricultor Aroldo Rodrigues de Andrade 

ressalta: já usei a homeopatia nos animais e obtive bons resultados. É preciso que a 

cooperativa veja uma forma de ter estes medicamentos para vender para nós. Em relação 

às pastagens ele ressalta: temos que ver o custo para fazer o piqueteamento, colocar agua 

e sombra, mais com a orientação dos técnicos e se vai melhorar e manter a produção 

durante o ano todo. Sendo assim vamos seguir as orientações técnicas para melhorar. 

 Durante o ano de 2015 o acompanhamento técnico na produção foi realizado pela 

ATER (assistência técnica e extensão rural) via Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agraria - INCRA, o que não teve seqüência no ano de 2016 devido às alterações 

nas prioridades das políticas publicas do governo federal. Uma inovação nesta área é que 

através da organização da rede de cooperativas foram estabelecidas parcerias com 

universidades, as quais permitem estágios nas cooperativas e assentamentos, assim como a 

                                                             
6
 Sistema Silvopastoril – Sistema que inclui arvores nas pastagens, que serve como sombra e/ou  para pastoreio.  

7 Banco de Proteínas – Consiste em plantar plantas leguminosas (plantas com alto teor de proteína) em piquetes separados, que 

são fornecido aos animais conforme a sua necessidade de suplementação de proteínas.  
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abertura de cursos que possibilitam a formação de integrantes da comunidade para 

contribuir no desenvolvimento das ações das cooperativas e assentamentos.  

 O gráfico 02 apresenta a participação de cada setor nas operações comerciais ao 

longo do ano 2016.  Podemos ver a importância da cadeia produtiva de leite no contexto 

da cooperativa. O comércio de leite in natura representou 79% das receitas. Para isso 

foram comercializados aproximadamente 2,6 milhões de litros de leite. 

 

Gráfico 2- Receitas Cocavi- 2016 

 
FONTE: Autores (2017), dados fornecido pelo contador responsável da cooperativa- Valdir Braun. 

  

 A venda de leite in natura, no período 2015 e 2016, foi realizada a um lacticínio 

local e à Cooperativa de Comercialização União Camponesa – COPRAN, sediada em 

Arapongas PR, distante 150 km da COCAVI, a qual também faz parte da rede de 

cooperativas da reforma agrária do Paraná, cuja parceria em rede possibilita maior 

segurança comercial. No ano 2016 iniciaram-se a venda de derivados lácteos (leite 

pasteurizado integral, iogurte e bebida láctea) via Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, cuja industrialização ocorre mediante contrato de terceirização firmado 

com a cooperativa COPRAN, o que possibilita a venda de produtos lácteos em 63 escolas 

estaduais distribuídas em 12 municípios que integram o território chamado Vale do Ivaí, 

no estado do Paraná. 

 Além do mercado institucional representado pelo PNAE, a cooperativa COCAVI 

deu início em 2016 ao comércio de produtos lácteos (iogurte, bebida láctea, queijo 

mussarela, manteiga) diretamente no varejo, em aproximadamente 150 estabelecimentos 

comerciais de pequeno porte como padarias, lanchonetes, pizzarias, e supermercados. As 

vendas de frutas, legumes, produtos lácteos no mercado institucional e a entrada da 

cooperativa no mercado varejista com inserção dos lácteos, é uma estratégia de inovação 

comercial que visa ganhar espaço no mercado local e reduzir a dependência de receita 

proveniente da venda de leite in natura, assim como, elevar a renda e diversidade de 

produção das famílias associadas, promovendo avanços nos agroecossistemas por meio da 

diversificação produtiva e comercial.  

 Visando promover a agroecologia e produção orgânica, em novembro de 2016 foi 

criado na Cooperativa COCAVI o setor de agroecologia. Uma de suas funções é promover 

a comercialização de produtos orgânicos e agroecológicos no sistema de venda direta ao 

consumidor, por meio de cestas. 
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 Atualmente o leite comercializado pela cooperativa é produzido por métodos 

convencionais, embora apresente intrinsecamente atributos de qualidade superior, devido 

ao processo de transição agroecológica que as famílias estão realizando nos sistemas de 

produção. Estes elementos aqui elencados corroboram com o estudo realizado no âmbito 

desta rede por Rover & Riepe (2016) que destacam que: 

O desenvolvimento produtivo e comercial no contexto destas organizações 

assumem formas heterogêneas, conciliando práticas agroecológicas e práticas 

convencionais de produção, visto que estas organizações e seus agricultores/as 

sofrem influencia das determinações do sistema agroalimentar hegemônico, que 

limitam e/ou impedem avanços na perspectiva da agroecologia. Essas 

organizações, em sua totalidade, se propõem como empreendimentos solidários e 

de autogestão. Elas buscam a melhoria das condições de vida dos agricultores 

assentados da reforma agrária, mediante a organização da produção e 

comercialização de alimentos, em um processo de distribuição equitativa dos 

benefícios gerados. 

Na esfera organizacional, no que tange à gestão e à organização da cooperativa, 

existe um coletivo composto por diretores, técnicos e ex-diretores, e há uma preocupação 

constante de que a diretoria tenha acesso a elementos técnicos e administrativos, e que 

todos se envolvam na gestão da cooperativa. As decisões do cotidiano da cooperativa são 

tomadas em reunião semanal deste grupo e as decisões mais complexas levadas a uma 

reunião dos sócios, que acontece uma vez ao mês. No inicio do ano 2017 a Cooperativa 

Central de Reforma Agrária do Paraná - CCA-PR em convênio com a Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC implantou um sistema de gestão, denominado Agrotitan 

da empresa Viasof, que possibilita ter maior controle e informações do financeiro e 

contábil. O mesmo tem auxiliado na organização dos processos administrativos da 

cooperativa, fornecendo mais elementos para o entendimento e decisões dos diretores e 

associados.  

Os trabalhadores da cooperativa são todos sócios e a diretoria busca um diálogo 

constante com os coordenadores de setores para que eles possam ajudar na melhoria dos 

processos e procedimentos administrativos, estimulando maior participação, para que os 

produtores possam melhor compreender os desafios postos pelo mercado na cadeia 

produtiva de leite. Rover (2013, p.100) disserta que “saber valorizar e qualificar a 

agricultura familiar e processos horizontais de cooperação são, certamente, elementos que 

poderão ampliar o potencial de desenvolvimento da produção agroecológica”.  

A relação com a COPRAN está em construção a partir da rede das cooperativas 

afiliadas a CCA-PR, necessitando ajustes nas transações comerciais de inter-cooperação, 

sejam na distribuição de sobras e tomadas de decisões coletivas que beneficiem o conjunto 

da rede, e não apenas aquelas que conseguem a transformação de produtos 

(agroindustrialização). 

Verificou-se que o acompanhamento pela CCA-PR em conjunto com outras 

parcerias, permitem aos gestores e técnicos ir se qualificando nestes processos de gestão 

por meio de cursos, reuniões, seminários. Da mesma forma, a interação em rede permitiu 

o desenvolvimento de um projeto com o MDA e a SEAB-PR, avançando na infraestrutura 

para os associados da cooperativa. Este projeto viabilizou 105 resfriadores, 4 caminhões e 

dois veículos, permitindo melhorar o aspecto do resfriamento e qualidade do leite na 

armazenagem e transporte, e na comercialização tem possibilitado a melhoria e ampliação 
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da quantidade de alimentos fornecidos ao PNAE, assim como a abertura de novos 

mercados para derivados lácteos. No âmbito das parcerias com a comunidade do 

assentamento e prefeitura de Jardim Alegre foi adquirido, via convênio com a prefeitura 

um trator equipado que contribui na plantação de aveia no inverno e na produção de milho 

para silagem ou fornecimento como parte da ração dos animais.  

  

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa evidenciou o desenvolvimento de práticas que corroboram para a 

transição agroecológica na produção de leite realizada por sócios da cooperativa 

COCAVI. A prática principal em uso, evidenciada pela pesquisa, é a produção de leite a 

pasto, a qual é realizada por 100% das famílias. Cabe, no entanto, aprimoramento desta 

prática para que possa render melhores resultados. 

   Evidenciamos que há consenso entre os diretores e agricultores da cooperativa 

quanto à importância da transição agroecológica para elevar a qualidade do leite e reduzir 

custos de produção ao produtor. Também constatamos que há preocupação quanto à 

importância da adoção de medidas preventivas de doenças mediante melhoria da higiene e 

manejo dos animais na ordenha, assim como, quanto à necessidade de melhoria das 

pastagens, através da introdução de novas variedades e repouso de áreas, disponibilidade 

de água e sombreamento nos piquetes para o bem estar animal.  

Verificou-se que há dificuldade em estimular tecnologias agroecológicas na 

produção de leite, como os fitoterápicos e homeopatia (embora estes sejam 

comercializados na agropecuária da cooperativa, porém sem a devida ênfase). 

A baixa produção no período de inverno que ocorre devido ao enfraquecimento de 

pastagens, poderá ser superada com técnicas de produção agroecológica, como o PRV 

com sobresemeadura de aveia, azevém e trevo, produção de silagem, cana de açúcar e a de 

milho para suplementação.  

Para o avanço do processo de transição agroecológica na cadeia do leite é 

necessário melhorar a posição das cooperativas no processo de comercialização dos 

produtos, ampliando o contato entre produtores e consumidores. Outro aspecto importante 

é melhorar o processo organizacional na gestão das cooperativas e na relação com seus 

associados, com um planejamento e construção de um programa envolvendo os 

agricultores, técnicos (aproveitar melhor o coletivo disponível) e dirigentes das 

cooperativas, com a ampliação das técnicas agroecológicas já testadas pelas cooperativas 

da rede que estão em um estágio mais avançado na agroecologia.  

O funcionamento em rede e a produção com novos atributos de qualidade no leite e 

seus derivados são fundamentais para o bom andamento das cooperativas. Neste sentido, 

se faz necessário difundir, de forma planejada, inovações tecnológicas e organizacionais 

capazes de promover a qualificação dos processos produtivos, bem como o acesso a 

mercados para produtos diferenciados, possibilitando diferenciar-se do mercado 

convencional controlado por grandes empresas.  
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo esboçar uma análise comparativa da produção orgânica 

acreditada de forma participativa entre as regiões Nordeste e Sul do Brasil. Estas regiões 

correspondem aos contextos de maior ocorrência de estabelecimentos familiares no país. 

Ademais, também respondem pela maioria dos estabelecimentos orgânicos acreditados.  A 

abordagem teórica utilizada nesta análise corresponde à teoria do capital social. No contexto 

analisado, os tipos de acreditação participativa têm mobilizado uma forte articulação entre os 

grupos organizados com instituições públicas, privadas e organizações não governamentais. 

Percebe-se que as acreditações por Organismos de Controle Social são mais representativas 

da Região Nordeste, e que as certificações por Organismos Participativos de Avaliação da 

conformidade Orgânica apresentam maior destaque na Região Sul. Estas diferenças indicam 

que apesar da existência de capital social em ambos os contextos, esse recurso – o capital 

social – desencadeia diferentes processos, em diferentes níveis de abrangência. 

 

 

Introdução 

O desenvolvimento de regiões dinâmicas e as limitações de outros recortes 

geográficos (menos desenvolvidos) podem ser analisados sobre as condições institucionais 

em que cada recorte territorial é constituído (ABRAMOVAY, 2000).  Esta afirmação põe em 

evidência a crítica às propostas de desenvolvimento orientadas pelas perspectivas liberais da 

economia neoclássica, concepção que defende a atuação individualizada dos atores segundo a 

racionalidade instrumentalista e movida pelos interesses individuais (SCHNEIDER; 

ESCHER, 2011). Neste contraponto, as incrustações das estruturas sociais e a geração de 

confiança entre os atores devem ser vistas como recursos que um coletivo social pode utilizar 

(leia-se capital social), melhorando conjuntamente suas condições de vida (ABRAMOVAY, 

2000). A negação desta intrínseca relação entre o social e o econômico materializada nas 

estratégias de desenvolvimento dos últimos anos tem causado uma série de consequências não 

pretendidas.  

No campo agroalimentar, segundo Ploeg (2008), o modelo chamado pelo autor de 

Impérios Agroalimentares, tem gerado a desconexão da agricultura com os três segmentos 

que a torna tão essencial à humanidade. Desconecta-se da sua estreita relação com a 
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segurança alimentar e nutricional da sociedade, tendo o alimento se aliado à concepção de 

mercadoria e consequentemente estando disponível para quem dispõe de recursos para 

adquiri-los. Há uma segunda desconexão relativa ao risco de não permanência dos 

agricultores na atividade agrícola, tendo suas heranças culturais e sua reprodução 

socioeconômica interrompida. Em terceiro lugar, neste modelo a agricultura tem se 

desconectado com o meio ambiente, expondo uma série de problemas (ambientais) que 

tornam visíveis a insustentabilidade do ordenamento do agroalimentar.  

O modo de organização da produção e do abastecimento alimentar reflete a estratégia 

de desenvolvimento preconizado por um país e ou região. Essas determinantes conformam as 

condições em que a população acessa os alimentos, em termos de qualidade, disponibilidade e 

dos preços (MALUF, 2004; TRICHES; SCHNEIDER, 2015). O modelo de abastecimento 

alimentar hegemônico, estabelecido sob uma série de condições políticas e institucionais 

“favoráveis”, caracteriza-se pela centralização da produção em poucas organizações em larga 

escala, padronizada, orientadas para transformação e distribuição a nível global. Como 

consequência, tem provocado nos consumidores certa desconfiança sobre a qualidade dos 

produtos ofertados e a (in)segurança no consumo desses produtos, provocados por escândalos 

alimentares, tais como a contaminação alimentar pelo uso de agrotóxicos e o uso de 

organismos geneticamente modificados. Do mesmo modo, têm excluído economicamente 

agricultores de menores escalas produtivas, caso da agricultura familiar, e gerado problemas 

relacionados à conservação dos recursos naturais e do meio ambiente (PLOEG, 2008; 

WILKINSON, 2008). 

Nesse contexto, a agricultura orgânica apresenta-se como um exemplo de estratégias 

de produção e abastecimento alternativos ao modelo hegemônico – um dos muitos casos 

empíricos das denominadas internacionalmente Alternative Food Networks (GOODMAN; 

GOODMAN, 2009). Ela tem se mostrado uma alternativa viável de inclusão produtiva para 

agricultores familiares devido aos benefícios ambientais e ao crescimento de uma demanda 

que valora esta forma de produção e de produtos (NIEDERLE, 2014a). Além disso, pode ser 

visualizada como uma estratégia que amenize a ineficiência competitiva da agricultura de 

baixa escala, pois adiciona aos produtos um preço mais elevado em comparação aos mesmos 

produtos produzidos convencionalmente (NIEDERLE, 2014b; ORMOND et al., 2002). Desse 

modo pode aumentar os rendimentos dos produtores familiares caracterizados principalmente 

pela posse de pequenos estabelecimentos de produção (WILKINSON, 2008). Esse sobrepreço 

adicionado corresponde aos atributos de qualidade que esses produtos têm recebido, 

sobretudo fruto de uma virada para a qualidade (GOODMAN, 2004) que decorre dos 

problemas socioeconômicos e ambientais que o avanço do modelo convencional de 

abastecimento alimentar tem provocado. Os produtos orgânicos caracterizam-se pela ausência 

do uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos sintéticos, transgênicos e/ou radiações ionizantes 

em qualquer fase dos processos de produção, transformação, distribuição e/ou consumo 

(BUAINAIN; BATALHA, 2007).  

Segundo o último relatório anual da IFOAM (International Federation of Organic 

Agriculture Movements), mundialmente são 179 países que apresentam dados de produtores 

certificados, o que corresponde a cerca de 2,4 milhões de produtores orgânicos. Quanto à 

superfície agrícola usada para a produção orgânica, há em todo o mundo 50,9 milhões de 

hectares de terras sendo manejadas conforme as práticas orgânicas de produção. A Austrália é 
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o país com maior área com 22,7 milhões de hectares, seguido da Argentina com 2,1 e dos 

Estados Unidos com 2,0 milhões de hectares. Por sua vez, o mercado de orgânicos tem 

movimentado cerca de U$81,6 bilhões.  Estados Unidos, Alemanha e França são os principais 

mercados consumidores destes produtos, movimentando juntos cerca de U$55,3 bilhões em 

vendas (IFOAM, 2016). 

No Brasil, a regulamentação da produção orgânica ocorreu através da lei nº 10.831, 

em 23 de dezembro de 2003. Em decorrência de reinvindicações de movimentos sociais, além 

das certificações realizadas por auditorias de empresas de terceira parte, foram 

regulamentadas também formas de acreditação que se operacionalizam mediante a articulação 

dos agricultores e do corpo sociotécnico que atua em contato com estes produtores. Essas 

formas de acreditação “alternativas” visam principalmente reduzir os custos de certificação e 

assim garantir a entrada de produtores menos capitalizados da produção orgânica. Entretanto, 

para desenvolver tais formas de acreditação orgânica é necessário o estabelecimento de fluxos 

de cooperação e controle social entre os atores sociais inseridos nas organizações, elementos 

que teoricamente compõem a noção de capital social (MARTELETO; SILVA, 2004). 

O objetivo deste trabalho é traçar um panorama comparativo da produção orgânica 

entre as regiões Nordeste e Sul do Brasil, analisando a articulação entre os atores sociais em 

torno da acreditação orgânica participativa. Para tanto, utiliza-se como ferramenta analítica a 

noção de capital social. O estudo baseia-se em análise de dados secundários, a partir do 

Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos – CNPO (MAPA, 2017). Especificamente, o 

estudo foca no levantamento dos números de organização de acreditação orgânica de caráter 

participativo – os Organismos Participativos de Avaliação de Conformidade Orgânica 

(OPAC) e os Organismos de Controle Social (OCS).     

Justifica-se a escolha das regiões analisadas pelo fato de que ambas são as principais 

regiões brasileiras em termos de estabelecimentos com produções orgânicas. Ademais, 

segundo o Censo Agropecuário (2006), Nordeste e Sul são as regiões com maior número de 

agricultores familiares no país – seguindo a definição da lei n° 11.326 de 24 de junho de 2006 

– com 2.187.295 e 849.997 estabelecimentos agropecuários, respectivamente.  

Para além desta introdução, o artigo está dividido em quatro seções. A primeira 

discute a noção de capital social, identificando o lugar da confiança na construção de 

processos orientados pela cooperação e ação articulada. A segunda seção resgata o contexto 

histórico da institucionalização da produção orgânica no Brasil, aprofundando o entendimento 

dos modelos de acreditação orientados pela participação dos atores sociais envolvidos no 

processo. A terceira apresenta o contexto da agricultura orgânica nas regiões analisadas, 

discutindo à luz da reflexão teórica sobre suas similaridades e discrepâncias. E por fim 

apresentam-se algumas considerações sobre a análise apresentada e indicação de sugestões de 

novas pesquisas.  

   

Confiança e capital social na construção de processos econômicos coletivos 

O uso da noção de capital social poder ser observada em uma série de projetos de 

desenvolvimento de diversas organizações de atuação global (MILANI, 2004). Esse conceito 

ganhou força nos debates sobre o desenvolvimento nas últimas décadas, sobretudo pela crítica 

às ideias de que o desenvolvimento corresponde a um processo unilateral e universal capaz de 
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ser operacionalizado em qualquer contexto, ou seja, desconsideram-se as configurações 

institucionais, políticas e culturais de cada território (ABRAMOVAY, 2000).  O capital social 

está associado às redes de relações sociais, sob a circunscrição de um conjunto de normas e 

mecanismos de controle social que coordena o comportamento e as atitudes dos indivíduos, e 

potencializa ações coordenadas que melhorem as condições dos atores envolvidos em 

determinados grupos sociais (MARTELETO; SILVA, 2004; MILANI, 2004).  

Na perspectiva de Wanderley (2000), a noção de capital social baseia-se 

fundamentalmente na crítica à interpretação da economia neoclássica de que a sociedade se 

resume a um conjunto de indivíduos que agem de forma independente, movidos por seus 

interesses individuais. Para Abramoway (2000, p. 4) “a noção de capital social permite ver 

que os indivíduos não agem independentemente, que seus objetivos não são estabelecidos de 

maneira isolada e seu comportamento nem sempre é estritamente egoísta”  

Pierre Bourdieu (1930-2002), um dos principais estudiosos do tema na Europa, 

argumenta que o capital social é um dos tipos de recursos que indivíduos e grupos sociais 

podem acessar. Os demais tipos seriam: o capital econômico, simbólico, histórico e cultural. 

O capital social, na perspectiva deste autor, representa o conjunto de redes de relações sociais 

e de ajuda mútua que podem ser utilizadas, de forma articulada, em benefício do indivíduo ou 

da classe social à qual este pertence. Neste sentido, o capital social pertence tanto ao 

indivíduo quanto ao grupo social, e representa uma base de acumulação de recursos que 

permite determinados indivíduos destacarem-se em contextos de competição social (MILANI, 

2004).   

Robert Putnam, por sua vez, aplicou a noção de capital social no entendimento de 

como a participação e o engajamento da sociedade modificam as instituições democráticas e 

seus efeitos sobre os governos em várias regiões italianas (MARTELETO; SILVA, 2004). 

Este autor, que também possui destacada contribuição nesse campo analítico e propositivo, 

define capital social como um “conjunto de recursos reais ou potenciais resultantes do fato de 

pertencer [...] a redes de relações de conhecimento mútuo e gera benefícios individuais para a 

classe social a que pertencem os indivíduos beneficiados” (MILANI, 2004, p. 104). 

Na perspectiva de Marteleto e Silva (2004, p. 44), “o capital social é definido por 

normas, instituições e relacionamentos compartilhados que permitem a cooperação dentro ou 

entre os grupos sociais”. Esses relacionamentos podem ser conhecidos como relações do tipo 

“cola” ou bonding (relações entre os indivíduos dentro dos grupos) e do tipo “ponte” ou 

bridging (as relações entre grupos e/ou entre estas e outras organizações) (PATULNY, 2009). 

Para Marteleto e Silva (2004), entender como este recurso se constitui pode possibilitar a sua 

utilização em processos socioeconômicos, desencadeando dinâmicas de desenvolvimento e de 

inclusão social, principalmente das comunidades.  

O elemento comum das diferentes visões apresentadas é que esse recurso 

potencializaria processos coletivos que sem ele não ocorreriam. Esta inovação se daria através 

das dimensões propostas por Jones e Woolcock  (2005): grupos organizados e redes; 

confiança e solidariedade; ação coletiva e cooperação; coesão social e inclusão; informação e 

comunicação; e empoderamento e ação política. Estas dimensões estão baseadas na 

determinação de normas compartilhadas e o uso dessas normas para atingir objetivos comuns. 

Para Fukuyama (2001), essas iniciativas de ação coletiva e articulação se dão, em alguns 

casos, a partir dos efeitos das políticas de globalização, as quais fazem com que os indivíduos 

524



busquem a cooperação para se fortalecer. O autor destaca que na esfera econômica o capital 

social favorece redução dos custos de transação, ou seja, os custos que implicam a negociação 

e logística. 

Os tipos de acreditação orgânica de caráter participativo requerem mobilizar a 

cooperação, a organização social e a interação entre produtores, consumidores, e organismos 

públicos, em torno da geração de confiança para garantir a ‘qualidade’ orgânica do produto. 

Esta articulação se baseia na confiança, a partir da qual se constrói o tecido das organizações, 

a coesão e a ação política, as quais são dinâmicas e se renovam constantemente. (CASIERI; 

NAZZARO; ROSELLI, 2010). Segundo Gambeta apud Svendsen e Svendsen (2009, p. 23) a 

confiança corresponde a “um nível particular da probabilidade subjetiva com a qual um 

agente avalia se outro agente ou grupo de agentes irão realizar uma ação particular". Neste 

caso, a confiança entre agricultores sobre o proceso honesto de produção chega ao 

consumidor com alguma garantia adicional do que ele esta comendo. A confiança na 

certificação participativa é o motor sobre o qual se vão construindo o capital social em torno 

dos produtos orgânicos. A seção seguinte apresentará brevemente a institucionalização da 

acreditação participativa dos produtos orgânicos brasileiros que, dessa forma, requerem e são 

ativadores de processos que geram confiança entre produtores, consumidores e demais 

agentes interessados neste modo de produzir. 

 

A institucionalização da certificação participativa no Brasil 

O Brasil destacou-se dos demais países quanto à regulamentação da acreditação 

orgânica, reconhecido por ser o primeiro em colocar a certificação participativa dentro da lei, 

com a mesma importância que a certificação por auditoria (MEIRELLES, 2010). O caminho 

para a institucionalização da agricultura orgânica começou em 1980 com o surgimento de 

movimentos sociais ligados à agroecologia no Sul do Brasil, motivados majoritariamente por 

ONGs e por seguimentos da Igreja Católica. Em 1994, iniciam-se reinvindicações dessas 

organizações frente ao Estado para a regulamentação de formas alternativas de certificação 

contrarias as formas convencionais, custosas e burocráticas de certificação (FONSECA, 2009; 

MEIRELLES, 2010).  

No fim da década de 1990, foi publica a Instrução Normativa nº 007/99 do MAPA 

(BRASIL, 1999), no entanto esta instrução reconhecera a certificação da agricultura orgânica 

apenas por auditoria de entidades de terceira parte. Nesse sentido, as lutas dos movimentos 

mantiveram-se e intensificaram-se, sobretudo devido ao acúmulo de experiência de 

certificação participativa desenvolvida por organizações no Sul do Brasil. Ou seja, além de 

demandarem do Estado formas de acreditação alternativa e mais adequadas às realidades dos 

agricultores familiares, esses atores sociais materializaram iniciativas alternativas às propostas 

de regulamentação orgânica, apresentadas desde então. Ressalta-se o papel central da Rede 

Ecovida de Agroecologia na articulação e mobilização dos atores sociais em torno da 

formulação dessa iniciativa (ROVER, 2011), à época inovadora; representando a dimensão de 

empoderamento e ação política do capital social.  

Em 2002, no Rio de Janeiro, ocorreu o Primeiro Encontro de Agroecologia (PAE), do 

qual nasceu o Grupo de Agricultura Orgânica (GAO) conformado por agricultores, ONGs, 

comerciantes, certificadoras e gestores públicos. Esta nova organização iniciaria um novo 
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caminho na formulação da proposta para a materialização das reinvindicações dos 

movimentos sociais, pela demanda de uma lei que reconhecesse as outras formas de 

acreditação orgânica, para além das auditorias por terceira parte (FONSECA et al., 2008; 

MEIRELLES, 2010).  

Segundo Meirelles (2010) os argumentos e demandas das organizações civis eram a) 

ter um sistema de certificação que esteja em sintonia com a realidade social, cultural e 

econômica dos agricultores familiares e camponeses locais; b) evitar que a certificação seja 

um obstáculo para a comercialização orgânica local; e c) a inexistência duma objeção para os 

sistemas participativos de garantia na legislação nacional.  Sob esses argumentos e as pressões 

dos atores sociais organizados, logrou-se em dezembro de 2003 a publicação da lei 10.831, 

que estabelece os procedimentos para a produção e comercialização de produtos orgânicos. 

Essa lei foi regulamentada em dezembro de 2007 com a publicação do Decreto Nº 6.323 e, 

desde 2008 com várias Instruções Normativas de procedimentos específicos sobre a produção 

orgânica, em acordo com a Lei 10.831 e com o Decreto 6.323. 

A partir das regulamentações formulou-se o Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade Orgânica (SisOrg) que regula duas formas de certificação dos produtos 

orgânicos: a certificação por auditoria e a certificação participativa por um Organismo 

Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC), cujos produtos recebem um selo padrão 

reconhecido a nível nacional. Além dos dois tipos, também se reconhece na lei a acreditação 

ou credenciamento por um organismo de controle social (OCS), sem o uso do selo e que 

permite o reconhecimento dos produtos orgânicos da agricultura familiar exclusivamente para 

venda direita.  

 

A certificação por auditoria é operacionalizada por uma terceira parte com 

reconhecimento internacional, através de contratos firmados entre os agricultores e uma 

empresa certificadora, não cria uma relação direta com o produtor, assim como com o 

processo produtivo e de distribuição do bem, devido a sua ação especifica de monitoramento 

(BRASIL, 2003). Esta forma de acreditação da conformidade orgânica não será aprofundada 

no presente artigo, no entanto será utilizada para, em termos comparativos, realizar-se as 

discussões sobre as acreditações de conformidades orgânicas participativas.  

 

As outras duas formas de acreditação, tanto a reconhecida como certificação 

participativa quanto os Organismos de Controle Social, apresentam-se como oportunidades de 

inclusão dos agricultores familiares devido aos seus menores custos, menos burocracia e aos 

processos de organização social que exigem este tipo de Sistemas Participativos de Garantia 

(SPG).  Os SPG são os processos de garantia de conformidade em que participam diversos 

atores envolvidos na produção, comercialização, transformação e consumo (MAY, 2008). 

Entre os principais elementos de seu funcionamento estão a participação ativa de uma 

diversidade de atores, visão compartilhada do projeto, transparência, horizontalidade nas 

responsabilidades e nas decisões (FONSECA et al., 2008; MAY, 2008), e a confiança como 

aspecto central no processo (MAY, 2008; ROVER; PUGAS, 2016). A questão da confiança 

possui tanta centralidade, que se um agricultor acreditado por essas vias descumpra o 

regulamento corre-se o risco de todos os produtores serem penalizados, podendo até perder a 

certificação ou o registro de conformidade (ROVER; PUGAS, 2016). Este elemento da 
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confiança está diretamente relacionado às abordagens do capital social, para as quais a 

confiança entre os atores sociais envolvidos seria o cimento que ligaria suas relações. 

Por outro lado, a certificação participativa envolve a troca de conhecimentos e 

aprendizagem compartilhada no processo de avaliação, já que se realizam visitas cruzadas 

entre membros da organização, mas de diferentes grupos que a compõem, o que garante o 

monitoramento cruzado e a transparência do processo; as trocas são de conhecimentos, 

técnicas e até de sementes em alguns casos (ROVER; DE GENNARO; ROSELLI, 2016). 

Estas ações de cooperação e ação coletiva constroem e fortalecem o capital social das 

organizações.  

Para o caso da lei brasileira, a certificação participativa é operacionalizada por uma 

segunda parte denominada Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) 

que “é uma organização que assume a responsabilidade formal pelo conjunto de atividades 

desenvolvidas num Sistema Participativo de Garantia”. Neste caso o SPG está conformado 

pelo OPAC e por membros divididos em fornecedores (produtores, distribuidores, 

comercializadores) e colaboradores (consumidores, ONGs, técnicos, organismos públicos e 

privados), que em conjunto tomam decisões e definem as normas. As organizações que 

assumem o papel de colaboradores ajudam os grupos no estabelecimento de estruturas 

jurídicas, na definição de estratégias de comercialização e no melhoramento do planejamento 

da produção, além de apoiar com recursos financeiros  (BLANC; KLEDAL, 2012).  

Para a sua acreditação, os OPAC tem que ter elaborado os atos constitutivos, assim 

como no manual de procedimentos e as normas de produção orgânica que serão contempladas 

nas avaliações (BRASIL, 2009). Esses processos exigem uma articulação entre diferentes 

atores envolvidos na produção, comercialização e consumo de orgânicos.  

Os estabelecimentos acreditados por OPAC conseguem vender de forma indireta e 

direta, os principais canais de comercialização são vendas direitas, vendas para varejo, 

compras institucionais, restritos legalmente ao nível nacional. Mundialmente, os SPG têm se 

disseminado por vários países, chegando a 113 projetos organizados em redes de agricultores, 

que envolvem 43.280 produtores, principalmente no Brasil, Índia e Costa Rica (SACCHI; 

CAPUTO; NAYGA, 2015).   

Finalmente, o credenciamento via OCS, mesmo não se tratando de certificação (uso de 

selo), registra o agricultor familiar num organismo de controle (MAPA), de acordo com as 

exigências da lei que o habilita comercializar seus produtos diretamente aos consumidores. 

Segundo o Decreto N° 6.323, este tipo é um “grupo organizado de geração de credibilidade a 

partir da interação de pessoas ou organizações, sustentada na participação dos indivíduos, 

comprometimento, transparência e confiança, reconhecido pela sociedade”. Para o cadastro 

deverão ter o registro de agricultores do grupo, o manual de procedimentos de avaliação da 

produção e comercialização orgânica e a comprovação de serem agricultores familiares 

(BRASIL, 2009). Os principais canais de venda direta para a certificação por controle social 

são: feiras, vendas na propriedade, entrega para consumidores e venda a consumidores 

organizados (FONSECA, 2009); apresentando-se este tipo de certificação como uma 

estratégia interessante e de rápida execução para os agricultores familiares, podendo ser um 

primeiro passo de experimentação para a seguir conseguir a certificação participativa.  

O trabalho inicial como OCS ajudam a construir e formar laços sociais e reforçar a 

solidariedade entre consumidores e produtores, e entre os próprios produtores de uma 
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organização (BLANC; KLEDAL, 2012), vão qualificando o seu capital social através de 

coesão social, ação coletiva e confiança.   

Para um controle nacional dos estabelecimentos orgânicos, a lei define que o MAPA 

deve manter o cadastro de produtores orgânicos atualizado periodicamente. Esta medida 

objetiva que todos os interessados na agricultura orgânica possam ter acesso às informações 

dos produtores acreditados legalmente em todo o país. No Brasil estão cadastrados 15.275 

estabelecimentos, dos quais 3.912 estão certificados por OPAC e 3.959 dentro de OCS 

(BRASIL, 2017). Na figura 1 pode-se identificar a distribuição das unidades em cada uma das 

regiões brasileiras, segundo suas diferentes modalidades de acreditação. 

 

 

Figura 1. Distribuição dos modelos de acreditação dentre as regiões brasileiras. 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados de Brasil (2017). 

 

As organizações de acreditação participativa (OPAC e OCS) representam a adoção de 

estratégias de desenvolvimento local orientadas por ações públicas, governamentais e da 

sociedade civil que promovem a inserção produtiva de agricultores de baixa escala de 

produção, sendo a agricultura familiar a principal categoria produtiva beneficiada. Neste 

sentido, entende-se que quanto maior o número de estabelecimentos orgânicos acreditados ou 

de organizações que acreditam esses estabelecimentos, maior mobilidade do capital social 

entre o corpo de atores em torno da regulação da agricultura orgânica. Na próxima seção, 

apresenta-se uma análise panorâmica sobre os estabelecimentos e organizações orgânicas no 

Sul e Nordeste brasileiro. Busca-se, com isso, analisar comparativamente a capacidade de 

cooperação e articulação entre organizações sociais desses dois distintos contextos. 

 

Comparando números de acreditação participativa entre Nordeste e o Sul do Brasil 

O panorama das acreditações participativas na Região Nordeste 

A produção orgânica acreditada por organizações participativas representa, no 

Nordeste brasileiro, um número expressivo, comparado ao número total de estabelecimentos 

orgânicos acreditados nesta região. A certificação por auditoria de terceira parte ainda 
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representa a maioria dos orgânicos acreditados, com 2.631 produtores (conforme a figura 1), 

porém o número de agricultores regularizados por entidades participativas – seja por OPAC 

ou por OCS – representam 43,6% dos produtores orgânicos da região, o que demonstra 

destacada representatividade. 

Os Organismos de Controle Social se destacam comparados aos Organismos 

Participativos de Avaliação da Conformidade – com 1.782 e 256 agricultores acreditados, 

respectivamente. São 118 entidades que operam a acreditação de agricultores via Organismos 

de Controle Social – OCS. Esse quantitativo viabiliza o credenciamento para comercialização 

direta de produtos orgânicos de 1.782 agricultores, distribuídos em 07 dos 09 estados da 

região. Isto equivale a 11,5% de todos os estabelecimentos acreditados no país. Quanto ao 

total de estabelecimentos orgânicos do Nordeste, esse tipo de entidade responde pela 

acreditação de 38,1% dos agricultores orgânicos desta região.  

 

Tabela 1. Ranking das principais Organismos de Controle Social de orgânicos do Nordeste 

brasileiro (com mais de 30 agricultores).   

Entidades de acreditação pelos organismos de controle social 

da região 

N° 

agricultores 
Estado(s) 

Cooperativa das Associações dos Agricultores e Pecuaristas 
Familiares de Mirandiba – COOAFAM 

125 
PE 

Associação dos Agricultores e Agricultoras Agroecológicos do 

Compartimento da Borborema 
114 

PB 

Associação de Desenvolvimento Rural Sustentável da Serra da 
Baixa Verde 

82 
PE 

Associação dos Agricultores/as Agroecológicos de Bom Jardim 78 PE 

Associação de Produtores e Produtoras da Feira Agroecológica de 
Mossoró – APROFAM 

57 
RN 

Associação Comunidade Negra Senhor do Bonfim 48 PB 

Associação de Moradores e Plantadores da Fazenda Barroca de 

Cima e Adjacências 
44 

BA 

Amigos orgânicos 44 RN 

Associação Agroecológica Sertão do Pajeú 43 PE 

Associação dos Produtores Agroecológicos de Monteiro 43 PB 

Coletivo Regional das Organizações da Agricultura Familiar 39 PB 

Cooperativa de Produção e Desenvolvimento Rural e Urbano – 

CONDRUP  
39 

PE 

Associação das famílias agroecológicas de São Severino e seus 

Arredores 
35 

PE 

Organismo de Controle Social dos produtores Orgânicos de 

Estancia 
31 

SE 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de Brasil (2017). 

 

Apenas os estados do Ceará e Maranhão não possuem organizações que acreditem a 

produção orgânica via OCS. Entre os demais, possuem destaque os estados de Paraíba e 

Pernambuco que, juntos, respondem por cerca de 50% dos agricultores acreditados por este 

tipo de entidade. Em média, cada organização possui aproximadamente 15 agricultores 
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acreditados. Conforme a tabela 1, das 10 principais entidades de acreditação OCS, quatro 

estão localizadas no estado de Pernambuco. Ao todo, este estado possui 27 entidades OCS, o 

que corresponde ao credenciamento para a comercialização direta de alimentos orgânicos de 

579 agricultores – ou seja, 32,4% dos agricultores orgânicos acreditados via OCS na região. 

Essas organizações cumprem o importante papel de estabelecer fornecimento de alimentos 

orgânicos para consumidores de forma direta. Esses atores por estarem envolvidos em 

sistemas de acreditação que licenciam a produção para a comercialização direta promovem a 

estruturação de sistemas de aprovisionamento de alimentos de qualidade, com certa 

proximidade do mercado consumidor (DAROLT et al., 2016). 

Quanto aos Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade, a região não se 

destaca na mesma proporção dos Organismos de Controle Social. A região conta atualmente 

com 256 produtores acreditados desta forma, o que corresponde a apenas 5,4% do total de 

unidades orgânicas acreditadas na região, e a 14,3% das duas formas de acreditações 

participativas. Segundo os dados do CNPO, apenas quatro estados nordestinos possuem 

entidades que realizam esse tipo de certificação – sendo eles, Pernambuco, Cerará, Rio 

Grande do Norte e Piauí. 

Em toda a região, seis entidades realizam a operacionalização da certificação dos 

estabelecimentos produtivos via OPAC. Em termos de número de agricultores, a maior 

representatividade encontra-se nos estados de Ceará e Pernambuco, com duas organizações de 

certificação participativa cada. Estes estados respondem conjuntamente por 57% dos 

produtores orgânicos certificados via OPAC, através das 04 organizações regularizadas. 

Entretanto, a representatividade das OPAC nordestinas, em nível nacional, ainda apresenta-se 

reduzida. Essas organizações respondem por apenas 6,5% dos estabelecimentos certificados 

via OPAC no país.  

 

O panorama das acreditações participativas na Região Sul  

As acreditações participativas da Região Sul apresentam disparidades em relação ao 

Nordeste, sobre as quais vale aprofundar o entendimento. Com relação às OCS, ao comparar 

com o panorama descrito na região anterior, percebe-se que o Sul apresenta menor relevância 

(em termos de números de agricultores) e abrangência (em termos de número de entidades 

que operacionalizam estas duas formas de acreditação). São 424 agricultores credenciados 

através desta forma, o que corresponde a 8% de todos os estabelecimentos acreditados na 

região. Esse valor é 84% menor que o número de certificações OPAC da região Sul e 76,3% 

inferior ao número de OCS no Nordeste brasileiro (figura 1). Ademais, esta região dispõe de 

23 organizações que operacionalizam a acreditação de produtos orgânicos para a venda direta 

aos consumidores.  

Comparado ao Nordeste (que dispõe de 118 organizações), o número de organizações 

OCS no Sul é 80,5% menor. Já a média de produtores acreditados por organizações é 

superior, correspondendo a 18,4 agricultores por entidade OCS, o que se explica devido ao 

número expressivamente menor dessas entidades de acreditação. Essa menor expressividade 

em termos de números de estabelecimentos acreditados, poderia ser justificada pelo menor 

número de estados dessa região comparado ao Nordeste, no entanto, essa explicação mostra-
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se contraditória quando se analisa o contexto das organizações de acreditação participativa, 

via OPAC.    

O estado de Santa Catarina é o único na região que não apresenta agricultores 

acreditados via OCS. O com maior participação nesta forma de acreditação é o Rio Grande do 

Sul (RS), contabilizando 288 produtores acreditados. Os demais estabelecimentos acreditados 

localizam-se no estado do Paraná, o qual detém 136 estabelecimentos. A principal entidade 

que credencia os produtores é a Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio Grande do 

Sul – OCS COCEARGS – ligada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 

Essa organização responde por 37,2% das unidades orgânicas acreditadas. 

A tabela 3 apresenta o número de entidades e estabelecimentos acreditados via OPAC. 

As OPAC, em contraste ao apresentado no Nordeste, possuem representatividade elevada em 

comparação ao total de estabelecimentos acreditados na região e até mesmo no país. Essas 

acreditações representam 17,2% do total de estabelecimentos orgânicos regularizados no 

Brasil. Esse número chega a 67,4% em se tratando de todas as OPAC do país. Comparando 

com o peso das demais acreditações, as OPAC representam 49,5% de todas acreditações na 

Região Sul. Comparando-as à certificação por auditoria (que certificam 2.259 

estabelecimentos na região), elas apresentam um número de estabelecimentos acreditados 

16,8% superior. Ou seja, no contexto desta região, as OPAC apresentam representatividade 

mais elevada que as realizadas por empresas de terceira parte. 

 

Tabela 2. Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade Orgânica da Região Sul  

Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade  
N° de 

agricultores 
Estado(s) 

Associação Ecovida de Certificação Participativa 2.466 PR, SC, RS.  

Cooperativa Central dos Assentamentos do Rio Grande do 

Sul – COCEARGS  
174 RS 

OPAC Litoral Norte 24 RS 

Associação dos Produtores da Rede Agroecológica 

Metropolitana – RAMA 
21 RS 

    Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de Brasil (2017).  

 

Quatro organizações operacionalizam este tipo de certificação na Região Sul (tabela 

2). A principal delas é a Associação Ecovida de Certificação Participativa, pertencente à Rede 

Ecovida de Agroecologia, que viabiliza a acreditação de 93,4% das unidades certificadas via 

OPAC na região. Essa organização é a principal responsável pelas certificações participativas 

do país, respondendo por 62,9% de todos os estabelecimentos orgânicos certificados por este 

tipo de entidade. A rede Ecovida é uma das organizações mais antigas do Brasil que 

certificam de forma participativa (mesmo no período anterior à institucionalização deste tipo 

de entidade) e foi um dos atores chaves na construção da regulamentação deste tipo de 

certificação (ROVER, 2011), portanto a sua experiência está refletida nos dados de maior 

abrangência das OPAC no sul.  
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A sua abrangência estende-se aos três estados da região (180 municípios), o que 

corresponde à articulação de um amplo contingente de atores sociais envolvidos em todas as 

etapas da produção e comercialização de produtos orgânico-agroecológicos (LAMPA, 2014; 

ROVER; LAMPA, 2013).  A Rede Ecovida está organizada em 28 grupos regionais 

(núcleos), conformados por mais de 300 associações de agricultores e grupos de 

consumidores, cerca de 100 mercados ecológicos, 30 ONGs (SACCHI; CAPUTO; NAYGA, 

2015). Apresentaram crescimento de 345 agricultores familiares em 1999 para 4500 

atualmente, resultado de seu processo integrador e articulador (ROVER; DE GENNARO; 

ROSELLI, 2016).   

Comparando os contextos analisados, ao contrário do observado no caso das OCS, no 

Sul as OPAC apresentam maior expressividade em relação às certificações participativas da 

região Nordeste. O número de certificações deste tipo de entidade na região é 90,3% superior 

em comparação à outra região analisada. 

 

Tabela 3. Número de organizações e estabelecimentos orgânicos (produtores) acreditados por 

OCS e OPAC nas regiões Nordeste e Sul do país. 

  OCS OPAC Total  

Região Estados 
Número 

organizações 

Número 

produtores 

Número 

organizações 

Número 

produtores 

Número 

produtores 

N
o
rd

es
te

 

AL 15 95 -- -- 109 

BA 08 88 -- -- 88 

CE -- -- 02 124 124 

MA -- -- -- -- -- 

PB 18 400 -- -- 400 

PE 27 579 02 76 655 

PI 05 23 01 23 46 

RN 23 337 01 33 370 

SE 22 260 -- -- 260 

Total  118 1.782 06 256 2.038 

S
u

l 

PR 08 136 01 1.168 
1.304 

RS 15 288 04 788 1.076 

SC -- -- 01 684 684 

Total  23 424 4 2.640 2.462 

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados de Brasil (2017). 

 

A acreditação por OCS, além de atestar a qualidade dos produtos, é ativadora de 

mecanismos de aproximação relacional através da venda direta entre quem produz os 

alimentos e quem irá consumi-los (MARSDEN; BANKS; BRISTOW, 2000). Nesse sentido, 

lógicas de reciprocidade são geradas na medida em que o interesse coletivo na acreditação 

promova a articulação entre os atores sociais envolvidos no abastecimento alimentar 

(CASSOL; SCHNEIDER, 2015). Além disso, esse mecanismo pode vir a reduzir as distâncias 

percorridas pelo alimento, de onde foi produzido até o consumidor final, reduzindo custos 
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logísticos e ambientais, caracterizando-se como circuitos curtos de comercialização 

(DAROLT; LAMINE; BRANDENBURG, 2013). 

No contexto analisado, os tipos de acreditação participativa têm mobilizado uma forte 

articulação entre os grupos organizados (capital social de cola) e deles com instituições 

públicas, privadas e organizações não governamentais (capital social de ponte); que 

promovem os processos de produção orgânica ao fornecer apoio na formação técnica, 

organizativa e auxiliam na captação de recursos para a sua materialização. Ademais, a análise 

regional desses processos corrobora que o estabelecimento da oferta e demanda de alimentos 

orgânicos, em dimensões e formatações territorializadas, favorece a valorização dos alimentos 

locais e a diversificação produtiva dos estabelecimentos agropecuários. Neste sentido, esses 

mecanismos de acreditação são centrais na manutenção e/ou promoção da agrobiodiversidade, 

garantindo maior capacidade de resiliência dos agroecossistemas a perturbações provenientes 

a eventos climáticos externos (ROVER; PUGAS, 2016). 

 

Considerações finais  

Conforme discutido ao longo deste trabalho, o capital social relaciona-se diretamente 

com a interação entre indivíduos de um grupo ou entre grupos de forma que se construa 

constantemente confiança e comprometimento entre os membros envolvidos. Esta confiança, 

ao passo que aumenta, favorece o desenvolvimento de novas ações coordenadas que 

consequentemente tendem a melhorar as condições de vida dos atores sociais. Isto torna ainda 

maior a confiança e favorece a resoluções de problemas enfrentados por este coletivo, ao 

aumentar a capacidade de ação articulada. 

A partir dos dados analisados se percebe o desenvolvimento de capital social em 

ambas as regiões. Essa observação fica clara ao se verificar, na seção anterior, a importância 

das acreditações participativas nas regiões. Entretanto, algumas diferenças fundamentais 

devem ser destacadas. O fato de o Nordeste ter maior representatividade em se tratando de 

OCS e o Sul ter maior expressão nas acreditações via OPAC, abre um leque de possibilidades 

interpretativas que os diferenciam. Entretanto, destaca-se que em ambos os contextos existe 

um capital social em desenvolvimento (embora em distintos estágios) capaz de potencializar 

dinâmicas de desenvolvimento rural com inclusão social.  

De um lado, estão as OCS em destaque nos estados nordestinos, que favorecem a 

construção de sistemas de abastecimento que beneficiam a interação entre produtores e 

consumidores. A habilitação da venda direta, neste sentido, possivelmente pode fomentar a 

construção de circuitos curtos de comercialização de alimentos e valorização da produção 

local, ao passo que aumenta a confiança entre os atores envolvidos, sejam da esfera de 

produção ou de consumo. Essa relação direta entre produção e consumo pode aumentar os 

rendimentos dos agricultores pela maior apropriação das margens de valor que, em circuitos 

longos, seriam de intermediários. Em contrapartida os consumidores podem acessar alimentos 

orgânicos a menores preços, o que favorece a aquisição desses produtos por consumidores de 

menor poder aquisitivo, além de acessarem alimentos possivelmente mais frescos. 

No caso das OPAC, em destaque no Sul, a dinâmica em torno da acreditação ganha 

contornos diferentes. Nesse contexto, a maioria das certificações se dá numa mesma 

organização que atua, de forma decentralizada, nos três estados da região. Como exposto 
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acima, é a articulação de um corpo de agricultores, técnicos e organizações que operam a 

acreditação de um número expressivo de estabelecimentos orgânicos. Nesse contexto, a 

construção relações em rede ganha destaque e a diferencia do contexto nordestino que, por 

sua vez, apresentam um conjunto de organizações atuando em articulações mais localizadas.  

Com base nessas considerações, algumas limitações desta análise apresentam espaços 

para potenciais pesquisas. Sugerem-se aqui dois questionamentos a fim de avançar no 

entendimento acerca da temática em questão: o que justificaria o avanço das OCS no caso 

nordestino e, de outro modo, das acreditações via OPAC no Sul, de formas tão específicas? 

Como mobilizar os atores, em contextos como o do nordeste, para a construção de uma 

articulação ampliada, tal como se apresenta o caso da certificação participativa da Rede 

Ecovida no Sul do Brasil? 
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Resumo 

 O presente resumo consiste em abordar um trabalho de reflexão sobre  a experiência 

da Associação Bem da Terra a partir de uma perspectiva de gênero, ou seja, refletir e 

compreender o envolvimento e o espaço ocupado por mulheres dentro da Associação e como 

ocorre este debate dentro da Bem da Terra. 

Palavras-chaves: Mulher, Bem da Terra, Economia Solidária, Gênero  

 

Introdução  

 

Ao longo dos anos, vimos percebendo uma forte inserção das mulheres na 

economia solidária, sobretudo no espaço urbano, a economia solidária vem se 

constituindo como uma forma de inserção produtiva das mulheres no mercado de 

trabalho. Tendo em vista os princípios e valores da economia solidária, esta pode ser 

compreendida como uma alternativa para a redução da desigualdade de gênero, uma vez 

que na economia solidária, além do trabalho e da gestão coletiva não há distinção de 

gênero, idade, raça, permitindo assim que a decisão de todos tenham o mesmo peso. 

Estes fatores se tornam importantes quando tanto se fala em uma dupla jornada da 

mulher, pois para além de atividades no âmbito público e no trabalho remunerado, cabe 

ainda os afazeres domésticos e familiares, que em sua grande maioria, ainda são 

delegados ao sexo feminino. Esta realidade é vivenciada por grande parte das mulheres 

brasileiras, ressaltando ainda dificuldade da mulher que possui filhos estar no mercado 

de trabalho tradicional e ainda a grande disparidade de mulheres em cargos de chefia. 

Assim, a economia solidária não só é um espaço importante de “empoderamento” da 

mulher, como também um espaço significativo de entrada para muitas mulheres que são 

colocadas à margem do mercado de trabalho pelo sistema econômico vigente. Nesse 

sentido,  a economia solidária pode e deve ser uma opção para  mulheres, visando a 

construção coletiva de um espaço digno de trabalho, a construção de uma consciência 

política, sem deixar de considerar as necessidades particulares das associadas. 

 Associação Bem da Terra objeto de estudo desta pesquisa, percebe-se  uma 

mudança de paradigmas a partir da forte inserção de mulheres neste espaço,  já que nos 

últimos quatro anos as instâncias de gestão (duas coordenações eleitas) foram 

compostas, em sua maioria, por mulheres. Da mesma forma, nota-se uma maior 

participação de mulheres nas Assembleias, considerando que este é um importante 

espaço político de tomada de decisão do coletivo.  Outro elemento que merece destaque 

é  a operacionalização e realização das feiras que ocorrem na região, e ainda a feira 

virtual que são gerenciados pelas mulheres da Associação. Assim, percebe-se que  as 

mulheres do Bem da Terra não lidam apenas com as questões operacionais de 

comercialização, mas estão intimamente ligadas às importantes tomadas de decisões, 
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organização jurídica, orçamentária e ainda a colaboração com a gestão do coletivo como 

um todo.   

 Dessa forma, parece haver uma nova concepção sendo construída sobre o lugar 

da mulher nos empreendimentos econômicos e solidários que  valorizam o trabalho da 

mulher para além da esfera do mundo privado, para além da tradicional esfera do 

mundo doméstico e familiar. O interesse deste trabalho é compreender estas possíveis 

mudanças de representações sociais acerca da relação entre as mulheres e a economia 

solidária a partir da prática diferenciada que a autogestão e a participação coletiva, 

potencializadas pela economia solidária, vem permitindo.  Deste as perguntas que 

orientam esta reflexão, destacamos: O que muda para a mulher a partir de uma relação 

com o poder partilhado (espaço de fala e espaço decisório)? Quais posicionamentos 

políticos dessas mulheres? Como essas mulheres passam se compreender como cidadãs 

de direito e deveres?      

A experiência do Bem da Terra é uma experiência de grande valor, mas não 

deixa de ter seus problemas e desafios a serem superados. Reconhecendo a grande 

importância dessa numerosa participação feminina na Associação, cabe aqui também a 

reflexão por qual razão esse espaço se torna em sua maioria feminino? Como esta 

inserção feminina muda a forma do coletivo  pensar e ver a mulher? . Para a 

real  construção de uma outra economia e para que um novo mundo possível seja de fato 

construído, é preciso falar sobre gênero e, portanto, é necessário fazer a reflexão dos 

papéis das mulheres dentro dos empreendimentos e associações para que a equidade 

seja real e a construção desse novo mundo seja efetiva. 

As raízes do Bem da Terra 
 

No ano de 2007 o  Núcleo de Economia Solidária e Incubação (NESIC) da 

Universidade Católica de Pelotas(UCPel)  começa a pensar  na elaboração de um 

projeto voltado  aos agentes da economia solidária de Pelotas, inicialmente com 4 

apoiadores e 15 empreendimentos de variadas áreas se começa a se discutir 

uma  organização para buscar formas e estratégias de comercialização partindo dos 

princípios de economia solidária, desta forma, se constitui o grupo de pesquisa-ação “ 

Alternativas de comercialização para Economia Solidária na Região Sul do Sul do RS”. 

Durante dois anos (NOV 2007 a AGO 2009) aconteceram 19 encontros nos quais os 

grupos compartilham suas experiências de comercialização convencional  e também 

uma análise sobre o comportamento dos consumidores solidários.  

Partindo desse projeto buscando a viabilidade de comercialização em conjunto 

com as parcerias surge então a Associação Bem da Terra no qual em Setembro de 2009 

é oficialmente formado . Desta forma o Bem da Terra (BT) incorpora neste mesmo 

ano  cooperativas e coletivos solidários, associações grupos e entidades de apoio  a fim 

de somar e fortalecer a busca de renda por meio da economia solidária. 

Já no ano seguinte se inicia o primeiro fruto desse projeto coletivo, as chamadas 

Feiras Itinerantes nas quais ocorrem mensalmente, num primeiro momento essas feiras 

eram realizadas em frente  ao Campus I da  UCPel, com o decorrer do tempo, convites 

foram surgindo para realizar feiras por vários pontos da cidade e região.Outros espaços 

de comercialização foram conquistados como a Banca 71 no Mercado Público de 

Pelotas importante ponto histórico e turístico da cidade, levando a ES para um ponto 

central da cidade. E mais recentemente  a Feira Virtual Bem da Terra no qual é feita a 
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comercialização de produtos de empreendimentos de ES  para consumidores 

previamente cadastrados através da plataforma Cirandas. 

 

Estudo e metodologia 
  

Ao participar e buscar envolvimento   ao processo junto ao  NESIC/UCPel, 

acompanhando as reuniões conjuntamente ao coletivo da Associação, colaborando com 

o processo juntamente a coordenação 2017/2018 é possível  perceber o grande número 

de mulheres dentro do BT  entendendo essa particularidade que vai em contraposição ao 

mundo do trabalho tradicional  como algo a ser valorizado,trago  esta particularidade 

como forma de compreender o espaço da Associação Bem da Terra e como esta 

especificidade opera na vida dessas mulheres e como estas mulheres implementam 

mudanças ocupando este espaço.   

Na Associação Bem da Terra  sempre foi uma realidade bem presente o grande 

número de mulheres  ainda que nunca tenha se pautado como uma associação de viés 

feminista onde naturalmente  espera, e há  em grande número a presença de mulheres. 

Deve-se destacar ainda  que nos últimos quatro anos as instâncias de gestão (duas 

coordenações eleitas) foram compostas, em sua totalidade, por mulheres. Da mesma 

forma, nota-se uma maior participação de mulheres nas Assembleias, considerando que 

este é um importante espaço político de tomada de decisão do coletivo.  Outro elemento 

que merece destaque é  a operacionalização e realização das feiras que ocorrem na 

região. 

Para pensar a valorização desse espaço construído por mulheres  e pautar 

questões de gênero,  início o trabalho de pesquisa  Associação Bem da Terra uma 

leitura a partir de uma perspectiva de gênero  realizando uma breve abordagem 

exploratória, para além do processo de participação empírica, que se dá neste primeiro 

momento apenas às associadas da atual coordenação, tendo em vista , o curto período de 

tempo para realização das entrevistas, que buscam elencar algumas  questões a serem 

abordadas . 

Para tanto, o trabalho aqui proposto é resultado de uma abordagem qualitativa 

que tem a observação participante como principais métodos. Este levantamento se deu a 

partir do processo de incubagem do Núcleo de Economia Solidária e Incubação de 

Cooperativas (NESIC) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). A partir deste 

processo, se teve contato direto com os avanços e dificuldades que ocorrem dentro da 

Associação Bem da Terra. Partindo dessa vivência, empenha-se em fomentar 

essa  reflexão e discussão, compreendendo a economia solidária através de uma 

leitura  da  perspectiva de gênero. 

A presente reflexão aqui relatada está organizada da seguinte forma. 

O primeiro capítulo fará uma breve exposição e contextualização do conceito 

gênero  que aqui será utilizado em seguida no capítulo seguinte como esse conceito se 

relaciona com o mundo do trabalho tradicional. O terceiro capítulo tratará  a hipótese de 

a ecosol ser uma estratégia de empoderamento para as mulheres e um meio para a busca 

da equidade de gênero, contará também com a apresentação de alguns dados do 

mapeamento nacional da região sul do Brasil, demonstrando um pouco do panorama 

geral da região sul sobre o qual o Bem da terra está inserido. E por fim o terceiro e 

último capítulo fará exposição sobre  as experiências do Bem da Terra.         

 

539



 
¹ Graduanda de filosofia na Universidade Católica de Pelotas 
²Doutora pelo programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 

Gênero  como análise histórica 
 

Partindo do conceito de gênero apresentado por Joan Scott no texto Gênero: 

Uma categoria útil de análise  histórica  onde a autora fará um resgate histórico do 

termo gênero, do seu princípio através de pesquisadoras feministas onde pautavam e 

compreendiam que o estudo sobre as mulheres  demandaria, uma reflexão sobre os 

pressupostos  do trabalho científico, posteriormente se transforma em um conceito onde 

“gênero”  se torna sinônimo para “mulher “ com o intuito de trazer uma objetividade, 

neutralidade do qual o termo “mulher “ por sua associação ao feminismo não possuía. 

Scott apresenta um nova significação para o conceito de gênero, desta forma 

concebe   “ (1) gênero  é um elemento constitutivo  de relações  sociais  baseadas na 

diferenças percebidas  entre sexos (2) gênero é uma forma primária de dar 

significação  às relações de poder” (SCOTT,1995, p.86) procedendo dessa significação 

Scott (1995) apresenta ainda quatro princípios que se  relacionam: A primeira sendo  a 

representação simbólica  que parte daquilo que se apresenta nos costumes de 

determinada comunidade   ou povo, o que simboliza ser mulher ou homem. O segundo 

elemento será o  conceito normativo,  interpretações objetivas das representações 

simbólicas  que se internalizam no campo político, social,científico e religioso e definirá 

de forma clara a oposição entre o que é ser homem e o que ser mulher. 

A autora concebe ainda mais dois elementos, um  que constitui no espaço  

político, que transcende as concepções de gênero que eram elaboradas partindo, apenas 

do ambiente familiar  e busca elaborar “gênero” no campo das instituições políticas, 

econômicas e educacionais; Outro elemento se fará na identidade subjetiva, 

compreendida de uma ótica histórica, ou seja entender que esse conceito se da na 

constituição de relações que sao historicamente contextualizadas e especificas. 

Todos esses elementos se relacionam buscando desvendar esse complexo 

conceito  tornando-o  como forma de análise de um contexto específico entre as relações 

e diferenças entre os sexos e como estes se cristalizam em alguns contexto e ao mesmo 

tempo sofrem mudanças com estes mesmo contextos. 

 

Uma reflexão sobre a estruturação de gênero no mercado de trabalho tradicional 
 

Após as duas Grandes Guerras quando a mão de obra masculina estava no 

campo de guerra e por consequência a falta desta, abria portas para a entrada mais 

generalizada de mulheres no mercado de trabalho e principalmente nas indústrias. A 

mulher só adentra o mundo do trabalho remunerado  para “substituir” ou ainda na 

atualidade para complementar a renda familiar  que deve ser provida pelo homem, 

sendo assim este espaço onde há geração de renda não seria “próprio” da mulher,  assim 

essa inserção se caracterizaria por instável, que ocorre por motivos específicos, precária 

e secundária, espaço  que naturalmente  seria adequado a mulher será aquele destinado 

ao mundo privado. Durante muito tempo e de certa forma de outro modo ainda hoje esta 

perspectiva se encontra presente na sociedade, esta cisão clara entre o publico e o 

privado, do espaço produtivo e do reprodutivo. O trabalho reprodutivo aquele que se da 

na esfera do privado, dentro de casa e nas questões relacionadas à subsistência  durante 

muito tempo não se configurava nem mesmo como uma tarefa, fazer parte deste 

universo privado havia um status de inatividade não havia o reconhecimento desse 

espaço. 
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O espaço reprodutivo só ganha o seu reconhecimento quando o conceito trabalho 

passa a ganhar uma maior abrangência além do campo profissional/especializado. 

“Foi com a tomada de consciência de uma “opressão” específica que teve 

início o movimento das mulheres: torna-se então coletivamente “evidente” que 

uma enorme massa de trabalho é efetuada gratuitamente pelas mulheres, que 

esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas mesmas, mas para outros, 

e sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno.” (Hirata, 2007, 

p.597) 

 

Assim dando esse caráter de “trabalho reprodutivo” e ganhando espaço para ser 

compreendido, é possível desta forma se tornar mais claro a relação entre o trabalho 

reprodutivo e trabalho produtivo  . De acordo com Hirata (2007) esta relação  de divisão 

se dá de duas formas a primeira por meio do princípio da separação, há espaços que são 

destinados propriamente aos homens e espaços próprios e destinados às mulheres  e 

ainda o princípio da hierarquização onde o desempenho e atuação em determinado 

espaço possui um prestígio maior que outro, sendo assim o espaço reprodutivo 

destinado pertencente a mulheres sempre se encontra desvalorizado. E apesar de serem 

relacionados a questões biológicas, como o femino aquele que dá luz é aquele que deve 

também se ocupar  do universo privado se tornarem  legitimados e vistos como fatos 

dados esse espaços não se configuram como tal. 

Assim sendo é possível entender a motivação do mercado de trabalho tradicional 

de encarar o trabalho feminino como algo secundário e precarizado, ou ainda o grande 

números de mulheres que exercem seus trabalhos remunerados no âmbito doméstico 

Apesar de na atualidade já haver algumas mudanças neste quadro como o 

feminino não ser delegado exclusivamente ao âmbito privado, a profissionalização de 

mulheres em áreas anteriormente vistas como masculinas, ainda sim a sociedade como 

um todo, estruturada num mercado de trabalho capitalista que traz em suas bases de 

forma engessada essa desvalorização do privado.  Consequentemente  nos setores 

tradicionais da economia tradicional a mulher sempre está um passo atrás “justificando” 

as diferenças de salários entre homens e mulheres, a dificuldade de mulheres com filhos 

estarem no mercado de trabalho.   

 

A Ecosol e suas perspectivas para as mulheres 
 

Como o histórico e  a literatura sobre economia solidária apontam, os 

empreendimentos de economia solidária tem sua origem em massas falidas ou 

desindustrialização dos então países subdesenvolvidos nos quais deixavam uma grande 

quantidade de desempregados. 

 

“Em grande medida, as empresas solidárias sao resultado dos direitos a falência 

de firmas capitalistas, da subutilização do solo por latifundiários(..) e do 

desemprego em massa. “ (SINGER, , 2002, p113)   

 

  Singer (2002) entende a ecosol nao como mera resposta às crises capitalista, mas 

sim a compreende como uma alternativa que irá superar as contradições do capital 

oferecendo uma forma de vida melhor que transcende a ideia de consumo pelo capital 

em prol de uma vida mais orgânica, baseadas em autonomia na participação plena de 
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decisões, no respeito e reciprocidade ao outro .   Com essas características em sua 

definição a Ecosol se aproxima muito de movimentos sociais e feministas. Esta 

aproximação com o movimento feminista será fundamental para pautar  e refletir as 

relações de gênero dentro da ecosol,  considerando  os dados apresentados que apesar de 

o número de homens atuantes EES   ser maior de homens é bem próximo ao número de 

mulheres conforme o quadro outro ponto a ser ressaltado é que os sócios dos 

empreendimentos possuem em geral de 40 a 50 anos,  tendo um quadro de pessoas mais 

experientes atuando em seus empreendimentos, conforme quadro a seguir elaborado a 

partir dos dados do SIES/SENAES por  Kuyven (2016) para sua tese de doutorado 

Efeitos da economia solidária sobre a geração de renda e a redução  da pobreza : Um 

estudos dos dados nacionais.   

 

 

Outros dados relevantes sobre a participação das mulheres EES do II 

mapeamento (2013) da região Sul realizado pela SENAES em parceria com UNISINOS 

é a maior participação de mulheres em empreendimentos de menor porte em EES de até 

10 sócios é (67%) já em empreendimentos de acima de 50 sócios o percentual de 
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mulheres cai para  30% e homens  70%.

 
Esta expressiva presença feminina demonstra a necessidade dessa discussão ser 

feita, apesar do respeito e valorização do outro ser parte daquilo que define a ecosol a 

ideia de uma conciliação com o mercado capitalista e a própria relação da ecosol que se 

contextualiza num mercado de capital tende a reproduzir algumas dessas disparidades 

relacionadas ao gênero, algumas críticas feministas corroboram nesse sentido como 

observando o trabalho no dia-a-dia  dos EES a grande participação e presença de 

mulheres ainda que os resultados das pesquisas realizadas demonstrem  um número 

maior de homens, nesse sentido o movimenta pauta a questão da invisibilidade do 

trabalho feminino, principalmente no âmbito rural. Conforme Cheferm (2014) analisa 

em sua tese sobre Consubstancialidade de gênero, classe e raça no trabalho 

coletivo/associativo, na coleta de dados realizada pela SENAES não há um 

detalhamento sobre o trabalhos desenvolvidos por essas mulheres, e não demonstram 

interesse de expandir essa pesquisa a uma ótica de gênero. 

Contudo a possibilidade de diálogo e construção para essas discussões por meio 

da ecosol se mostram mais abertas um grande exemplo foi a IV Plenária do Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária onde foi elaborada uma carta pelas mulheres 

presentes, a seguir o documento elaborado:   

         

Nós mulheres que somos a grande maioria na Economia Solidária, que 

participamos do movimento de mulheres, do movimento feminista, do 

movimento agroecológico, da luta pela terra, pela reforma urbana e rural, 

trabalhadoras da Economia Solidária do campo e da cidade, negras, 

índias, extrativistas, brancas, jovens, lésbicas, de todas as crenças e de 

todas as regiões desse país. 

Nós, mulheres que contribuímos com a construção de um nova sociedade 

com igualdade e justiça para todos as mulheres e homens, que somos 

responsáveis pela produção e reprodução da vida, e pela soberania 

alimentar e conservação da biodiversidade do planeta.Queremos registrar 

a nossa indignação pela invisibilidade das mulheres no documento base 

da IV Plenária, pela inteira ausência das nossas falas, questões e 
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propostas vindas dos nossos estados e territórios .Reafirmamos um 

espaço próprio de auto organização das mulheres no FBES, 

reconhecendo e valorizando a participação das mulheres enquanto 

sujeitos políticos e econômicos em todas as instâncias e processos dos 

Fóruns, municipais, estaduais e regionais 

Luzania, 29 de Março de 2008. 

Ao mesmo tempo que esse simbólico manifesto provoca e chama atenção para a 

discussão do trabalho da mulher dentro da Ecosol, também demonstra a possibilidade de 

diálogo e de frutos para essa discussão. Essa carta irá resultar que o GT Gênero passe a 

se denominar GT Mulheres um grupo exclusivo de auto-organização de mulheres, é 

possível notar na carta elaborada  as demandas levantadas  e a relação entre o trabalho 

produtivo e reprodutivo realizados por essas mulheres. 

A caracterização da Economia Solidária como uma economia vertical,e uma 

estrutura que  dá ênfase na autonomia, autogestão, solidariedade e respeito pelo outro 

seja o campo mais fértil para as discussões que pautam o espaço, emancipação 

economia, intelectual nesse sentido o horizonte para as discussões de gênero dentro da 

ecosol se encontram em voga e fortalecidas, construindo uma sólida perspectiva de 

futuro para as mulheres dentro da economia solidária.   

 

As experiências do Bem da Terra dentro de uma perspectiva de gênero  

 

Conforme o histórico já demonstrado no capítulo sobre o Bem da Terra, esta 

iniciativa se forma partindo de um ideal de comercialização por meio da união de 

cooperativas, coletivos e associações dentro do contexto da economia solidária. Como 

alguns autores apontam quando um EES com o propósito de comercialização existe 

uma forte tendência e uma maior dificuldade  em manter as práticas da Ecosol já que 

muitos desses ideários se desvirtuam durante o processo de consolidação para a 

comercialização, em algumas falas das entrevistadas é possível notar que no início da 

construção do processo conceitos como a autogestão e cooperatividade eram mais 

presentes 

 

“ Eu era uma liderança comunitária e tínhamos muitos líderes 

comunitários. Era mais fluente essa parte associativa,essa parte 

colaborativa a cooperação era melhor , flui melhor esse aspecto (...) Nós 

fazíamos o planejamento para o mês, então temos que ir em tal setor e 

fazer isso então fulana e fulano  já vinham automaticamente  e se 

reuniam. ” Entrevistada 1.    

 

Demonstra também a importância de lideranças já inseridas nas comunidades 

para ajudar a articular o processo de organização desses empreendimentos de economia 

solidária. No início desse processo o BT contava com coordenações mistas  e ao longo 

do tempo a tendência foi dessas gestões se tornarem principalmente femininas.Fica 

claro no que inicialmente havia uma clara insegurança por parte das mulheres em liderar 

esse processo ainda que contasse com algumas associadas que iam a frente com a 

articulação, nesse sentido inicialmente era importante para essas mulheres terem uma 

gestão mista formada por representantes masculinos e femininos     
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“ Eu estava acostumada desde pequena a tomar decisões 

ou  tomava decisão ou ninguém fazia, mas para as mulheres que tinham 

o companheiro (..) tinham uma cultura de o homem é o braço forte, ta 

protegida. “ Entrevistada 1. 

 

Como falecimento de uma importante figura masculina da associação 

reconhecido como líder comunitário,  há um um momento de reformulação para o BT, 

primeiramente o impacto da perda desse símbolo e então a saída de alguns sócios,  e a 

instabilidade de tomar decisões e a frente do processo a falta de reconhecimento dessas 

mulheres como símbolos para ajudar a gerenciar a associação, tanto internamente 

quanto externamente, há relatos de discriminação também “Chegar em autoridade e não 

ser  reconhecida como capaz e liderança”.   

   Nesse momento de instabilidade surge em 2012 o projeto em parceria  com 

SENAES / MTE / PRONINC/ CNPQ. e NESIC  para a elaboração de uma coleção de 

artesanato intitulada “Elementos da Terra”   com a elaboração de um novo EES ligada a 

Associação de nome Núcleo de Produção buscando o destaque para a identidade e flora 

local do município de Pelotas, a partir das oficinas que abrangiam não só o artesanato 

mas também decoração, acessórios de cozinha, higiene, entre outros se inicia um 

processo de união e promoção de autonomia por parte da mulheres da Associação, com 

essas oficinas foi possível identificar a insegurança dessas mulheres e também trabalhar 

na autoestima  e estimular a criatividade; “Quando elas viram todas aquelas amostras 

prontas elas comentavam __ Nossa, nós somos capazes.” 

É importante demonstrar que a partir de oficinas de artesanato que ocorre essa 

tomada de consciência das capacidades produtivas dessas associadas ainda que o 

artesanato seja extremamente ligado ao espaço reprodutivo, já que ele é exercido no 

privado e  majoritariamente por mulheres, um segmento tradicionalmente feminino que 

se dá em grupo que parece ser mais uma característica na qual atrai muito a essas 

mulheres, existe o trabalho coletivo para geração de renda e também o apoio destas para 

superar as dificuldades da vida   doméstica,  como a flexibilidade de horários para 

“conciliar” a dicotomia entre produtivo e reprodutivo.Umas das entrevistadas traz um 

questionamento pertinente 

 

“ Tenho um dia na loja do mercado, dois dias na 

sala  da costura, cuidado ainda da sogra e da minha mãe 

(..) e o tempo pra nós? “ Entrevistada 3. 

 

O que mantém essas mulheres nesse ritmo, conforme os relatos é 

principalmente  o prazer e a satisfação de participar desses espaços de comércio, 

reuniões e atividades e a ainda  troca de experiências que são reconhecidas como 

relevantes para essas mulheres, mas ainda há essa questão do gerenciamento do tempo 

para realizar as atividades do coletivo e ainda o gerenciamento da vida pessoal.Não foi 

feito um estudo de grande abrangência sobre a questão da divisão de tarefas em casa, 

mas há tanto entrevistadas que comentam sobre a falta de apoio dos familiares para 

realização das atividades em harmonia da associação e de casa, como aquelas que 

relatam que possuem sim, tanto a divisão de tarefas com marido e filhos dentro de casa 

quanto o apoio para deslocamento e realização das tarefas ligadas à Associação. 
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Sobre as avaliações  das entrevistadas sobre uma coordenação formada por 

mulheres há relatos de que há uma flexibilidade e sensibilidade maior por parte dessa 

coordenação 

 

“ Quando é dividido as responsabilidades com mulheres, (..) 

temos mais afinidades por sermos mulheres, pelas mesmas experiências 

de mulheres porque acho que pensamos mais parecidas, a mulher vê 

mais os problemas da família principalmente, temos mais os olhos de 

mãe, de amizade tem uma compreensão maior sentimental que já não é o 

caso de homem, ela ja nao tem muito molejo.”  Entrevistada 4 . 

 

Já apresentado o conceito de gênero podemos identificar mais claramente sobre 

o conceito da simbologia, “ a mulher ela tem uma compreensão sentimental” e ainda a 

normatividade “afinidade por sermos mulheres, pelas mesmas experiências”. É 

interessante notar como essa simbologia e normatividade está impregnada na 

compreensão de mundo dessas mulheres. Conforme as entrevista foi possível perceber 

que muitos dos posicionamentos dessas mulheres eram possíveis ser agregados por 

faixa etárias, conforme a idade mais avançada e uma maior vivência se colocam de 

forma mais seguras nos seus posicionamentos e com posicionamentos mais fechados e 

estáveis e mulheres mais jovens projetam mais sonhos e a busca por objetivos a ser 

conquistados e avançar com o processo, esse embate de ideias muitas vezes acaba 

dificultando o aprendizado do coletivo, dificultando mudanças. Apesar dessas 

dificuldades   há uma forte valorização desse espaço coletivo, há um certo grau de 

compreensão sobre a importância desse das medidas tomadas ali e sobre o que se luta 

para  tentar construir em conjunto com as várias mulheres da associação.   

 

 

Conclusão 

 

Refletindo sobre o dia-a-dia e ainda sobre as entrevistas das associadas do Bem 

da Terra, que apesar de participarem e ocuparem um espaço de decisão de uma 

associação, e mais de um espaço deliberativo e organizativo que é uma coordenação, 

pouco ou quase nada se pondera  os espaços que estas mulheres gerem , ou ainda como 

essa gestão partindo de um grupo composto primordialmente por associadas reflete no 

BT.  

No entanto é possível notar as diferenças nos próprios relatos de quando elas 

entraram para um espaço onde se  pratica  economia solidária, e hoje, onde elas já 

possuem um histórico dentro da Associação, e as práticas da ecosol, onde há a exigência 

da autonomia, autogestão que em algum grau contribuem para promoção da 

emancipação dessas mulheres dentro e fora das práticas da Associação e da Economia 

Solidária.   

Sinalizando assim a prática da Economia Solidária como um espaço que pode 

buscar também a mudança na forma em que essas mulheres se compreendem e na sua 

importância dentro desses espaços contribuindo e refletindo conforme suas 

experiências.  

 

 

 

546



 
¹ Graduanda de filosofia na Universidade Católica de Pelotas 
²Doutora pelo programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
 

 

 

 
 

Referencial Teórico 

 

CHERFEM, Carolina Orquiza. Consubstancialidade de gênero, classe e raça  no 

trabalho Coletivo/associativo. Campinas, SP. 2014.  

 

SCOTT, Joan.  Gênero: Uma categoria útil de análise histórica. 

Educação&Realidade 71-99. 1995.  

 

SINGER, Paul Introdução à Economia Solidária,São Paulo: Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2002. 

 

Kuyven,Patricia Sorgatto. Efeitos da economia solidária sobre a geração de 

renda e a redução  da pobreza : Um estudos dos dados nacionais. UNISINOS. São 

Leopoldo, RS. 2016. 

 

 

547



Quilombo, cantos e tambores: As mulheres nos Grupos Ganga Zumba e Herdeiros do 

Banzo – Ponte Nova / MG 
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Resumo 

O do artigo teve como objetivo identificar os sentidos da emancipação feminina a partir da 

inserção na economia solidária por meio das vivências e narrativas das mulheres negras 

participantes dos grupos Ganga Zumba e Herdeiros do Banzo da Comunidade Quilombola de 

Fátima, em Ponte Nova, Minas Gerais. As organizações buscam fortalecer, por meio de 

diferentes atividades, espaços de discussão e informação relacionados às questões étnico-

raciais. A pesquisa foi realizada por análise documental e entrevistas semiestruturadas. As 

principais conclusões do estudo são que as mulheres participantes dessas iniciativas têm 

trajetórias marcadas pela discriminação e que a participação nos empreendimentos permite a 

ressignificação de suas relações sociais e seu empoderamento.   

Palavras-chave: Economia Solidária; Mulheres negras; Território Quilombola; 

Empoderamento; Outras Economias. 

 

1. Introdução. 

Esta pesquisa é parte dos resultados das ações de extensão universitária realizadas pela 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal de Viçosa 

(ITCP-UFV). A Incubadora desenvolve atividades de assessoria e acompanhamento aos 

empreendimentos econômicos solidários, desde 2003, buscando a emancipação social, 

financeira e administrativa dos grupos associativos incubados. Dentre as iniciativas apoiadas, 

destacam-se as ações realizadas com Associação Quilombola Herdeiros do Banzo e, 

posteriormente, Grupo Quilombola Ganga Zumba. No âmbito dessas experiências, 

evidenciou-se a importância do papel das mulheres dentro desses coletivos o que motivou o 

presente estudo
3
. 

As mulheres são as primeiras nas práticas de economia solidária que pode representar 

oportunidades inéditas para o avanço contra as desigualdades entre os sexos (GUÉRIN, 2005. 

p. 13). De forma específica, as mulheres negras lutam diariamente por mudanças não somente 

em suas vidas, mas também na vida de suas comunidades, já que carregam as marcas 
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profundas do período colonial. Para superar um cotidiano repleto de opressões, essas 

mulheres trabalham em rede e ressignificam o conceito de emancipação (CUNHA, 2015).  

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo geral identificar os sentidos da 

emancipação feminina e as características das "outras economias" a partir das vivências e 

narrativas das mulheres do território Quilombola de Fátima, em Ponte Nova, Minas Gerais
4
, 

participantes dos grupos Ganga Zumba e Herdeiros do Banzo.  

Os procedimentos metodológicos da pesquisa buscaram privilegiar a fala dessas 

mulheres por meio de entrevistas semiestruturadas acerca de suas trajetórias de vida a partir 

de um roteiro que, segundo Manzini (2003), serve para auxiliar o pesquisador a conduzir a 

entrevista para o objetivo pretendido. Trata-se de um estudo qualitativo, englobando mulheres 

das organizações previamente referidas. Foi realizado ainda o levantamento de materiais 

fotográficos e documentais a fim de possibilitar a afirmação de fatos históricos que possam 

estar em conformidade, ou não, com os relatos orais.  

 

2. Economia Solidária: Espaços de proximidade, convívio, e emancipação feminina. 

 No contexto de reconhecimento e organização coletiva das comunidades quilombolas 

rurais e urbanas também estão presentes iniciativas do que denominamos como economia 

solidária. Essas experiências, em geral, caracterizam-se pela autogestão e solidariedade, 

especialmente na organização do trabalho em diferentes segmentos econômicos. Como 

contraponto a lógica empresarial capitalista, essa economia engloba associações, 

cooperativas, grupos informais, clubes de troca, bancos comunitários, entre outros (SINGER, 

2003). Nessa seção, buscaremos refletir sobre a inserção das mulheres nesses espaços.  

Dessa forma, uma primeira questão importante é chamar a atenção para a construção e 

reprodução de processos sociais baseados nas diferenças de gênero, em que as mulheres têm 

estado à margem do sistema, e historicamente vem se mantendo submetidas à pobreza, a 

exclusão do mercado formal de trabalho e, por consequência, o desemprego. Ainda que nos 

últimos anos as mulheres tenham alcançado mudanças, é indiscutível a discrepância entre 

homens e mulheres (COSTA, 2007). Além disso, as questões raciais contribuem para o 

aprofundamento dessas desigualdades. Segundo dados do IPEA (2008) “as jovens de 16 a 17 

anos apresentam taxas de ocupação significativamente menores em relação às mulheres de 

outras faixas etárias. Em 2007, somente 69,4% daquelas jovens estavam ocupadas, 

comparadas a 81,1% dos jovens do sexo masculino” (PINHEIRO, [et al.], 2008, p. 25). 

Nesse contexto, a economia solidária, segundo Guérin (2005), tanto conceitualmente 

quanto operacionalmente, pode ser uma resposta na medida em que possibilita a reformulação 

de algumas relações sociais. As mulheres estão muito presentes nessas experiências, fazendo 

avançar oportunidades inéditas de luta contra condições de opressão. A partir da participação 

nos processos ligados à economia solidária, as mulheres transformam e ressignificam o seu 

                                                           
4
 A inspiração para o trabalho partiu do livro "Women inPower Women: outras economias criadas e lideradas 

por mulheres no Sul não-imperial" de Teresa Cunha (2015), em que autora, a partir da narrativa de mulheres, 

busca estabelecer uma crítica pós-colonial ao desenvolvimento capitalista e a ausência de visibilidade a outras 

economias. 
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próprio cotidiano e o seu próprio “eu” e assim são capazes de falar sobre o próximo, sobre sua 

comunidade e necessidades, mas acima de tudo retomar a capacidade de falar sobre si.  

Cunha (2015) corrobora os argumentos de Guérin chamando a atenção para o que 

denomina como “outras economias”. Nessa construção criada e liderada por mulheres, 

permite-se pensar sobre as práticas e conceitos contra-hegemônicos a partir de uma nova 

perspectiva. É nelas que aparecem desmontamento ou contorno das práticas hierárquicas tão 

fortemente instituídas pelo patriarcado, capitalismo e colonialismo. As mulheres ao longo de 

suas trajetórias de vidas ressignificam o conceito de emancipação, resistindo e buscando 

instrumentos que viabilizem o enfrentamento diário as opressões patriarcais e capitalistas. 

“São mulheres que trabalham em rede, nomeadamente com as suas parceiras de família e da 

comunidade e, por isso, não se emancipam sozinhas emancipam-se umas com as outras” 

(CUNHA, 2015. pág. 12). 

     É nesse sentido que se pode entender a economia solidária como formato que contribui 

para a emancipação dessas mulheres em suas vidas econômicas e sociais. Assim, segundo 

Guérin (2005), as mulheres geralmente estão no centro das iniciativas de desenvolvimento 

local e comunitário que se apresentam como estratégias que permeiam a vida privada-

doméstica e a vida pública.  

 Entender a economia solidária por uma perspectiva do sujeito feminino é entender a 

efetiva participação dessas mulheres e sua constante influência na vida social de sua 

comunidade, na participação e na construção de atividades emancipatórias individuais e 

grupais que vão além das restrições que lhes são impostas na vida cotidiana, mas na 

reelaboração e afirmação de um sujeito historicamente invisibilizado, que compreende para 

além de suas necessidades individuais, as necessidades de seus próximos. Na próxima seção, 

essas questões serão aprofundadas a partir da pesquisa realizada. 

3. Trajetórias, motivações e impactos: Os grupos Herdeiros do Banzo e Ganga Zumba 

pela narrativa das mulheres. 

 Os debates sobre comunidades quilombolas e sobre o protagonismo das mulheres em 

organizações coletivas de economia solidária são complexos e evidenciam, como afirma 

Cunha (2015), pontos fundamentais para a luta contra as opressões manifestas por meio do 

patriarcado, capitalismo e colonialismo. Nesse sentido, buscar-se apresentar, a partir das 

narrativas de participantes dos Grupos Ganga Zumba e Herdeiros do Banzo, aprendizados 

quanto à possibilidade de interseção dessas temáticas.  

Destaca-se que tanto o Grupo Ganga Zumba quanto o Grupo Herdeiros do Banzo 

realizam variadas atividades, conforme exposto anteriormente. Buscou-se centrar a análise 

naquelas em que as ações da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares estavam 

mais focadas. Nesse grupo, participam um total de 13 pessoas, dentre as quais 9 são mulheres 

e 4 são homens. As entrevistas foram realizadas com cinco (5) mulheres que participam de 

forma mais ativa, sendo duas que estavam no processo de fundação e formalização das 
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associações e três que se inseriram mais recentemente. As entrevistas aconteceram entre o 

período de maio e junho de 2017
5
, conforme quadro a seguir: 

Entrevistadas Perfil 

Entrevistada 1 (E1) Aposentada, 66 anos, participa dos grupos há 4 anos. Realiza atividades de 

percussão, canto, dança e violão. 

Entrevistada 2 (E2) Aposentada, 65 anos, participa dos grupos há 3 anos. Realiza atividades de 

dança e canto.  

Entrevistada 3 (E3) Aposentada, 58 anos, participa dos grupos há 29 anos. Realiza atividades de 

canto e dança.  

Entrevistada 4 (E4) Aposentada, 56 anos, participa dos grupos há 29 anos. Realiza atividades 

percussão, canto, dança e compõe a diretoria da associação.  

Entrevistada 5 (E5) Aposentada, 67 anos, participa dos grupos há 3 anos. Realiza atividades 

canto, dança e percussão.  

 

 Para análise dos dados coletados, as entrevistas foram transcritas e organizadas por 

categorias e subcategorias seguindo as premissas da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2009) a partir da: (1) pré-análise, (2) exploração do material, (3) tratamento dos resultados 

obtidos, e (4) interpretação. 

3.1. Comunidade Quilombola de Fátima e os grupos Herdeiros do Banzo e Ganga 

Zumba. 

 Os Grupos Ganga Zumba e Herdeiros do Banzo estão localizados no bairro de Fátima, 

em ponte Nova Minas Gerais. O bairro em 2007 recebeu o título de território quilombola pela 

Fundação Cultural Palmares
6
. Trata-se de uma comunidade constituída, segundo os 

moradores, por meio de negros antes escravizados que trabalhavam nas fazendas 

principalmente de cana de açúcar de Ponte Nova e região. Muitos foram morar na localidade 

depois de pararem suas atividades laborais quando idosos ou com problemas de saúde. 

Inicialmente, as casas eram construídas de sapê e, por algum tempo, o território era conhecido 

por esse nome. A comunidade está localizada em um local alto onde os moradores podiam 

observar quase toda a cidade e os perigos que a mesma oferecia. Como citado anteriormente, 

os territórios quilombolas urbanos guardam especificidades quanto à sua formação, embora 

também representem de forma muito significativa à luta de resistência desses povos. O 

reconhecimento da comunidade ocorreu em 2007 e foi precedido da organização coletiva de 

                                                           
5
 As entrevistas foram realizadas após a devida aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Viçosa (CEP) que teve parecer final favorável no dia 

11 de Maio de 2017 sob o número 2.057.498. 
6
 A fundação Cultural Palmares é instituída pela Lei n° 7.668, de 22.08.88 “com a finalidade de promover a 

preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da 

sociedade brasileira”. (BRASIL, 1988). 
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seus moradores em princípio pelo grupo Ganga Zumba, em 1988, e, posteriormente, pelo 

grupo Herdeiros do Banzo, em 2003.  

O Grupo Ganga Zumba nasceu da experiência de um grupo de mulheres a partir de 

uma apresentação de dança num evento local, em 1988. A atividade foi organizada buscando 

reforçar a diversidade e a cultura afro-brasileira por meio de músicas e danças. Essa primeira 

organização impulsionou o aprofundamento desse resgate e deu início à associação. O grupo, 

protagonizado por mulheres, percebeu que era possível transformar a realidade social local 

por meio de atividades culturais e artísticas com enfoque nas tradições e afirmação da 

identidade negra. 

 

Arquivo Ganga Zumba. 1988. Primeira reunião realizada para a apresentação. 

As atividades desenvolvidas pelo grupo envolvem crianças e adolescentes, jovens e 

idosos em diversas áreas, como oficinas de corte e costura, oficinas de dança Afro-brasileiras, 

a música, dança, oficinas de Capoeira, Maculelê Percussão e Coral Folclórico. Tendo em vista 

os relevantes serviços prestados à comunidade do bairro onde se encontra localizada, no dia 

30 de setembro de 1999, a instituição foi declarada pela Lei nº 2.361/1999 da Câmara 

Municipal de Ponte nova, como utilidade pública municipal, o que garantiu recursos 

destinados diretamente a Associação para a manutenção de suas atividades ao longo do ano. 

 A Associação Quilombola Herdeiros do Banzo por sua vez foi oficializada no dia 12 

de maio de 2006 após três anos do início das suas atividades. As ações realizadas pelo grupo 

também compreendiam o resgate de sua ancestralidade a partir da arte e de oficinas que 

trabalham as temáticas étnico-raciais. O grupo teve inicio a partir de uma dissidência de 

alguns participantes do Ganga Zumba, embora, atualmente, os dois realizem atividades 

conjuntamente novamente. 

O Projeto de Lei Nº 17/2009 da Câmara Municipal de Ponte Nova no dia 17 de agosto 

de 2009 declarou de Utilidade Pública Municipal a Associação Quilombola Herdeiros do 

Banzo, tendo em vista sua importante contribuição e serviços prestados à comunidade ligados 

ao incentivo de manifestações culturais afro-brasileiras, contribuindo efetivamente para a 

afirmação quanto à igualdade racial e social de sua comunidade. 
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É possível perceber que a trajetória dos dois grupos está fortemente marcada pela 

iniciativa e protagonismo das mulheres que buscaram mudanças em suas comunidades por 

meio da valorização da cultura afro-brasileira. A organização coletiva nos remete ao que 

Cunha (2015) e Guérin (2005) ressaltam em relação à economia solidária ou “outras 

economias”. A participação feminina nesses espaços seja por meio dos projetos culturais ou 

de geração de renda é determinante na história desses grupos em busca por transformação da 

realidade local.  

 

Arquivo ITCP-UFV. 2015. Ensaio fotográfico “A beleza negra que resiste” 

4.1. As Mulheres e os grupos: Narrativas e empoderamento.  

 

 Conforme abordado anteriormente, os grupos Ganga Zumba e Herdeiros do Banzo 

organizaram-se a partir da temática da cultura afro-brasileira e muitas das atividades 

desenvolvidas estão relacionadas ao resgate de tradições, dança e cantos. As mulheres 

entrevistadas para a pesquisa apresentam perfis bem diferenciados quanto às suas trajetórias 

individuais e nos grupos. Nessa seção, busca-se abordar esses caminhos e os impactos em 

suas vidas.  

Um primeiro ponto que nos chama a atenção é que todas as mulheres já se encontram 

aposentadas, por isso, as atividades vinculadas aos empreendimentos estão mais voltadas ao 

lazer, afirmação identitária e socialização. Embora algumas realizem trabalhos de artesanato 

que podem gerar algum tipo de renda, esse não é o foco principal para participação do grupo, 

o que ajuda a compreender e, talvez, ampliar a concepção de economia solidária, conforme 

será abordado mais à frente. Parte das ações, inclusive, é realizada em parceria com serviços 

sociais de saúde e assistência social do município.  

Outro ponto importante refere-se às suas trajetórias. A maior parte das entrevistadas 

viveu em zonas rurais quando crianças e enfrentou duas realidades nesse período: o trabalho 

precoce e a dificuldade de acesso à educação ou interrupção dos estudos. O trabalho se 

apresenta ainda quando criança, por volta de 6 a 8 anos de idade e, em alguns casos, quando 

adolescentes a partir de pelo menos três situações distintas. A primeira relacionava-se ao 

trabalho no campo nas tarefas relacionadas ao cultivo de plantas, atividades de criação de 
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animais e colheita de café, cultura comum na região. Essa obrigação de “ajuda” nas tarefas 

denominadas por elas como “trabalho da roça” somava-se com os trabalhos domésticos. Uma 

segunda situação envolvia o trabalho de “ajuda” no trabalho doméstico e também na profissão 

especificamente da mãe, assim como o cuidado com familiares adoecidos o que marca a 

trajetória feminina no que se relaciona aos afazeres domésticos e de cuidado familiar.  

Por fim, principalmente quando adolescentes, parte das mulheres entrevistadas se 

inseriam numa trajetória laboral bem comum para mulheres negras no Brasil: “trabalho em 

casa de família”. Em pelo menos 3 casos, o acesso ao espaço da “cidade” se dava por meio do 

trabalho como doméstica ou babá em residência de famílias de “doutores”. As famílias para as 

quais trabalhavam viam muitas delas crescerem em função da precocidade do trabalho, 

conforme relata a Entrevistada 1. Parte delas residia com os patrões e lá permaneciam, 

geralmente, até o casamento.  

O trabalho precoce implicou no falta de acesso à educação e na continuidade dos 

estudos, mas, além disso, a ideia de que as mulheres não precisavam estudar era muito 

comum entre as famílias. Para elas, inseridas já em atividades laborais e na condição 

feminina, a escola não poderia ser uma prioridade.  No entanto, um dos pontos mais 

marcantes nas narrativas de parte das entrevistadas foi o reconhecimento da escola como um 

espaço de forte discriminação, o que contribuiu para se distanciarem do espaço do ensino. A 

convivência diária com essas situações degradantes transformou a vida dessas mulheres, que 

foram obrigadas desde muito cedo a criarem resistência e enfrentamento a essas atitudes. 

Apesar de todas as dificuldades encontradas ao longo de sua trajetória, as mulheres 

dos grupos estão desde muito cedo no enfrentamento e na luta para construir uma sociedade 

mais humana, mais sensível, mas, principalmente mais igualitária. Conforme narrado 

anteriormente, parte dessas mulheres se organizou para coletivamente buscar enfrentar o 

patriarcado, em função de serem mulheres, e o racismo. Cunha (2015) permite evidenciar que 

essas organizações ajudam a compreender como é possível resistir à violência, ao patriarcado 

e a própria pobreza, reconstruindo relações de reciprocidade e enfretamento coletivo.  

As mulheres se organizaram através do Grupo Afro Ganga Zumba para, por meio das 

atividades artísticas e culturais, mudarem suas realidades. Guérin (2005) nos possibilita 

entender essa necessidade em transformar as realidades de suas comunidades a partir da 

concepção de justiça de proximidade em que as mulheres compartilham diversos fatores em 

que as questões pessoais e a própria preocupação com o outro se misturam. Dessa forma, as 

mulheres se tornam sujeitos essenciais na reformulação das vidas coletivas e sociais de sua 

comunidade. Pelos princípios da justiça de proximidade e da medição elas são capazes de 

identificar e inferir alternativas e soluções para os processos que cercam o âmbito público, 

mas também privado. Nas palavras de uma das entrevistas o grupo foi visto como a 

possibilidade de transformar a realidade das pessoas, lutando contra a discriminação do povo 

negro. 

As mulheres reconhecem, a partir da convivência em grupo, o respeito ao próximo 

para a construção de uma sociedade mais igualitária para as mulheres e para a transformação 

de seu meio de convívio social. É a inclusão das próprias mulheres como atrizes de 
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modificação desse meio social e da construção de alternativas menos excludentes que 

transformam as relações ali construídas. Nas falas de uma das fundadoras, a participação vem 

como processo de emancipação da sua vida em sociedade, se apresenta como um fator 

essencial de inserção. 

Olha o Ganga é inclusão, é a minha inclusão no meio em que eu... O 

meio social onde eu vivo, mas que leva a gente a tá participando em 

outra, com outras é... Outra dimensão social, né? Porque eu faço parte 

e eu fazendo parte do Ganga eu me sinto incluída na sociedade. (E3) 

O grupo traz também a possibilidade do crescimento pessoal e do entendimento do 

papel da mulher negra e do conhecimento acrescido a sua vida a partir dessas relações. 

[...] o crescimento da gente, o meu crescimento como pessoa e 

entendimento da situação que a mulher... que a mulher tem... que a 

mulher negra tem na sociedade de Ponte Nova, por exemplo. Seria 

muito de difícil a gente, e como é, e eu acho que seria bem mais difícil 

ser inserida nessa sociedade. Às vezes a gente se vê melhor através do 

conhecimento que a gente tem, teve e vai tendo através do trabalho 

social do Ganga. (E3) 

É a partir do trabalho coletivo que essas mulheres se empoderam, adquirem 

conhecimento e se transformam, tornam-se líderes de suas comunidades e sentem orgulho de 

quem são, pelo trabalho que desenvolvem, pela possibilidade do reconhecimento. E assim 

“elas encontram espaços de poder para realizarem os seus sonhos, mas também serem 

reconhecidas e escolhidas para exercer poderes públicos de grande amplitude e relevância.” 

(CUNHA, 2015. pág. 66). Na palavra de uma das entrevistas vemos a construção do saber, a 

valorização desse saber adquirido no coletivo e para o coletivo, saber que é adquirido a partir 

da luta contra os preconceitos e as discriminações por ser negra e por ser mulher. 

Hoje em Ponte Nova falou de movimento afro eu que sou a referência. 

Todo mundo me conhece e me procura porque eu não sei muita coisa, 

mas o pouco que eu sei... Era isso que eu queria, né? O que eu sofri 

antes com a discriminação, aí tô vendo que hoje tá valendo a pena eu 

mostrar pro pessoal que não é o que eles pensavam, que no colégio a 

gente sofreu mesmo e muito. (E4) 

         Quando indagadas sobre como se sentiam antes e após a participação nos grupos, as 

mulheres se referiram principalmente às transformações que permeiam os saberes adquiridos, 

as melhoras quanto às condições físicas e mentais. Todas percebem transformações. A 

possibilidade de mudança de convívio, de esperança e autovalorização. 

Quem eu fui? Uma menina tímida, medrosa e hoje uma mulher rica 

em espírito, em sabedoria que eu acho que eu sei muito e eu só não sei 

explicar e... feliz, né? Por ter... tomado tanto quando era mais nova, 

por ter sido tão castigada quando era mais nova e hoje eu sou quem eu 
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sou! Feliz, rica e bonita, mas rica não em dinheiro, né? Mas rica, eu 

sou rica em felicidade, bem ou mal a gente é feliz. Pelos amigos, 

família, né? E rica em espírito, sou rica! (E4). 

Sei lá a gente fica assim, sei lá meu modo de agir mudou muito. Cê 

sabe... porque antes eu tinha vergonha de falar com os outros, eu não 

falava com os outros de jeito nenhum (E5). 

Mais que um medicamento, mais do que um remédio, mais que um 

remédio, porque eu antes eu pesava cento e poucos quilos, e com essas 

caminhada com os exercícios que eu fazia é, tomava remédio, tomava 

oito qualidade de remédio (E2). 

Segundo Cunha (2015) “é a possibilidade de enfrentar o medo que é a maior arma de 

toda a exploração seja ela colonial, patriarcal e capitalista” (CUNHA, 2015, pág. 141). Ainda 

segundo a autora é neste sentido que as mulheres ressignificam seu trabalho e enfrentam o 

pensamento capitalista e patriarcal, que traz contatos dolorosos e muito difíceis, pois vêm 

impregnados de violência e desprezo pelas mulheres. Assim, é a partir dos grupos que elas se 

especializam, elas se emancipam econômica e socialmente, são transformadas pelo coletivo, e 

pela solidariedade que permeia a convivência entre elas. Caminham lado a lado e se 

reconhecem nessas histórias, dividindo conhecimentos e aprendizados. É a inclusão das 

próprias mulheres como atores de modificação desse meio social e da construção de 

alternativas menos excludentes que transformam as relações que são construídas a partir e 

pelo coletivo. 

Cunha (2015) permite entender que a cidade ao longo de sua formação histórica vem 

sendo palco para as mais diversas formas de exploração e invisibilização dos sujeitos tidos 

como subalternos. Isso pode ser ainda mais evidente em territórios historicamente 

invisibilizados, como os territórios quilombolas. E é assim que se sustentam as possibilidades 

de naturalização do trabalho inferior em algumas esferas, fazendo com que o mesmo ganhe 

ares de reprodução natural, atribuindo a eles baixa capacidade de intelecto e força física, 

reflexos de uma sociedade colonizada, principalmente com relação ao poder e do saber. Mas 

também é nesse espaço que surge a necessidade e a inspiração para a mudança, para a 

transformação social.  

 E é nessa esfera social, em seus grupos coletivos, que Cunha (2015) nos permite 

verificar que as mulheres desenvolvem singularidades que permeiam os sistemas vigentes 

dominantes e que surgem novas relações de poder, de autoridade e a constante sensibilidade 

para a resolução dos conflitos. Para elas, a emancipação parte de uma troca, não é ensinar, 

mas aprender em suas diversas possibilidades, pois ninguém é capaz de ensinar ninguém, mas 

as aprendizagens devem ser mútuas a partir de uma autoridade partilhada. 

4. Considerações finais. 

 A partir das discussões que permeiam os conceitos de “outras economias” e da 

participação das mulheres na economia solidária possibilitadas pelos trabalhos de Cunha 
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(2015) e Guérin (2005), buscou-se neste trabalho realizar uma análise sobre as trajetórias de 

vida e a participação das mulheres nos grupos coletivos Ganga Zumba e Herdeiros do Banzo. 

Para isso, buscamos evidenciar a formação do Território Quilombola de Fátima trazendo a 

história dos Grupos e do próprio espaço, seguidos do estudo a partir dos relatos das mulheres 

sobre suas trajetórias. 

Assim, trabalhou-se a caracterização da história de constituição dos Grupos 

registrando as narrativas das mulheres e identificando a partir das mesmas o sentido da 

participação nos empreendimentos coletivos, compreendendo os processos de emancipação 

presentes em suas práticas. Procurou-se no trabalho perceber as narrativas das mulheres 

entrevistadas, a criação de seus espaços coletivos de trabalho e convívio social, e como elas 

ressignificam a sua existência a partir desses empreendimentos. E, principalmente, como 

essas mulheres estão contribuindo para seu fortalecimento e emancipação por meio do 

trabalho coletivo liderado por elas em suas comunidades. 

Compreende-se que a partir das relações e das transformações pessoais possibilitadas 

pela atuação em um grupo coletivo que são capazes de se transformar, de se reinventar, sem 

abandonar suas atividades familiares, por entenderem que as mesmas também são 

importantes. Ao mesmo tempo, superam os limites de seu núcleo familiar e alcançam suas 

comunidades e sua cidade. 

 Foi possível perceber que a economia solidária se mostra uma oportunidade de 

transformação e de se afirmar frente à sociedade que exclui as mulheres. A partir dessas 

ações, elas ganham a liberdade de se expressar, de falar, principalmente, sobre si, retomando 

não só a capacidade de mudanças com relação ao trabalho, a geração de renda, mas 

principalmente a capacidade de ser porta voz do seu próprio ser, como sendo capaz de 

transformar, rearticular, identificar e contribuir para uma sociedade menos desigual. 
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La ponencia abordará conceptualmente la relación entre la economía feminista (EF) y la economía

social y solidaria (ESS), retomando algunos datos generales e incipientes debates que comienzan a

darse en el contexto uruguayo de las organizaciones de la ESS acerca de las relaciones de género.

Según Quiroga (2009) ante la crisis de reproducción actual, la EF y la ESS comparten fundamentos

críticos sobre la economía hegemónica capitalista, sostenida tanto desde el sistema patriarcal como

de  la  racionalidad  utilitarista  en  donde  se  prioriza  la  maximización  de  la  ganancia  sobre  la

reproducción de la vida. Partiendo de dicho planteo, las preguntas que guiarán la presente ponencia

serán: ¿Cuales son estos fundamentos críticos? ¿Cuáles podrían ser las luchas en común entre el

feminismo y  la  economía  social  y  solidaria?  ¿Son  los  contextos  laborales  de  la  ESS espacios

privilegiados para romper con los patrones culturales que estructuran los roles de género? ¿Cómo se

relaciona la esfera productiva con la reproductiva en la ESS?

Retomando el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales desde una perspectiva

sistémica (Scott, 2008), el interés será centrarse en las construcciones culturales que definen los

roles e identidades incorporados por hombres y mujeres en las prácticas de ESS, para percibir cómo

operan dichas concepciones y representaciones en las estructuras de poder dentro de la ESS. Si la

economía autogestionaria (ESS) supone cambios en la organización clásica laboral basada en las

relaciones de propiedad, parece pertinente preguntarse si existen cambios en dichas experiencias

colectivas  sobre las  representaciones  de poder  a  nivel  de género.  En síntesis,  se  retomarán las

relaciones de género para analizar cómo organizan la vida social, reflexionando desde las prácticas

de ESS.

Metodología

Se  pretende  partir  del  panorama  contextual  proporcionado  por  los  datos  del  cooperativismo

recabados por Inacoop y del  mapeo de economía social  y solidaria realizado por la Unidad de
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Estudios Cooperativos en 2014-2015. Interesa en una primera instancia visualizar la distribución de

las mujeres y de los hombres en el contexto de los emprendimientos de la ESS y algunos aspectos

del perfil de las integrantes mujeres.

También se abordarán las relaciones de género en las empresas recuperadas por sus trabajadores

como sujetos específicos del campo de la ESS, privilegiados para ver las transformaciones en el

pasaje  de  una  gestión  privada  a  una  gestión  colectiva.  Los  datos  se  retomarán  de  la  tesis  de

doctorado de una de las autoras (Rieiro, 2016).

Por último, se sistematizarán discusiones de talleres de género, en el espacio preparatorio para el

Encuentro  Internacional  de  la  Economía  de  los  Trabajadores  que  se  realizó  en  septiembre  en

Argentinai,  como  espacio  de  diálogo  con  el  movimiento  para  plantearles  las  interrogantes

presentadas anteriormente.

Mundo del Trabajo y ESS

El  mundo  del  trabajo  tradicional  está  conformado  por  un  ambiente  jerarquizado  donde  se

reproducen relaciones de género que refuerzan las desigualdades entre las mujeres y los hombres y

las  representaciones  de  poder  que  las  rigen.  La  forma  de  organización  del  trabajo  caracteriza

conductas sociales con finalidades que siguen determinados principios simbolizando y corporizando

ideologías presentes en la sociedad.

Las formas de gestión del mundo del trabajo influyen los modos de subjetivación de los individuos,

su forma de ser y estar en el mundo contemporáneo. Actualmente, gran parte del sistema productivo

sigue basado en los criterios de propiedad privada con modelos organizacionales que configuran

relaciones  de  trabajo  jerarquizadas  verticalmente.  En  este  modelo,  el  trabajador  vende  a  los

propietarios de los medios de producción su fuerza de trabajo recibiendo a cambio un salario. Las

organizaciones cooperativas y las pertenecientes a la ESS se plantean una estructura organizacional

que rompe con dicha dualidad, reconstruyendo espacios asamblearios y gestiones colectivas entre

los/as trabajadores/as.

Uruguay, como muestra el cuadro a continuación, históricamente presenta un desarrollo importante

de experiencias dentro del área del cooperativismo que ha crecido en el último período durante la

etapa de gobiernos progresistas.
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Tabla 1.Evolución de la cantidad de emprendimientos en Uruguay (1989-2017)

Fuente: Elaboración en base a: Isola y Martí (2015) (con base en Errandonea y Supervielle (1992) para 1989; ine (2010)

para 2008- 2009; dados Mapeo de ESS (2014) e información proporcionada por inacoop para 2013) y datos de Inacoop

(2017).

En las  últimas  décadas,  han  emergido nuevas  experiencias  de  la  ESS,  fenómeno relativamente

nuevo en el  país  que adquiere un importante  crecimiento  según los  datos  del  Mapeo (Torrelli,

2016).

Se entiende a la ESS como otra forma de desarrollo, tanto en el ámbito de la producción como en la

organización del trabajo. Una categoría central que la define es la autogestión. Como práctica en la

esfera del trabajo la autogestión posibilita la formación de nuevas relaciones y formas de trabajo,

por fomentar rasgos opuestos al modelo heterogestionario del modo de producción capitalista. Tal

como plantea Singer (Singer, 2002), en la ESS no hay separación entre capital y trabajo, algo típico

del sistema de producción capitalista, es decir que los medios de producción son de todos quienes

ejercen el trabajo:

“La empresa solidaria niega la separación entre trabajo y posesión de los medios de producción, que

es reconocidamente la base del capitalismo. El capital de la empresa solidaria es poseído por los que

en ella trabajan y solo por ellos. Trabajo y capital están fundidos porque todos los que trabajan son

propietarios de la empresa y no hay propietarios que no trabajen en la empresa. La propiedad de la

empresa es dividida por igual entre todos los trabajadores, para que todos tengan el mismo poder de

Tipos de emprendimientos
Año

1989 2008/2009 2013/2014 2017

Agrarias y sociedades de fomento rural 182 129 146 118
Ahorro y crédito 55 67 94 95
Consumo 51 33 38 47
Sociales 95 191 406
Trabajo y producción 189 227 515 765
Vivienda 366 581 1482 2142
Red Agroecología 40
Red Semillas Criollas 18
Coordinadora de Economía Solidaria (CES) 301
Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU) 24

17

Otras (artistas, gremiales, seguros) 32 56 6
Total general 843 1164 2922 3579

Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por 
sus Trabajadores (ANERT)
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decisión sobre ella. Empresas solidarias son, en general, administradas por socios electos para la

función y que se pautan por las directrices aprobadas en asambleas generales o, cuando la empresa es

demasiado grande, en consejos de delegados electos por todos los trabajadores.” (Singer, 2002: 01,

traducción propia)

Pero además de la esfera económica, el objetivo central de la ESS es el bienestar de todos, en esta

perspectiva el hombre está en el centro de la economía y no el capital.  Se trata de politizar lo

económico.  Estas  ideas  funcionan  como  principios  inspiradores  en  la  formación  de  diversas

experiencias de ESS. Podemos decir que la ESS surge como el rescate de la lucha histórica de los

trabajadores  en  la  defensa  contra  la  explotación  del  trabajo  y  como  una  alternativa  al  modo

capitalista de producción. De manera general, puede ser entendida como el conjunto de actividades

económicas  organizadas  y  realizadas  por  trabajadores  de  manera  solidaria,  colectiva  y

autogestionaria. Están presentes en la ESS cuatro características complementarias: la cooperación,

la autogestión, la actividad económica y la solidaridad. Se nota la proximidad que posee con las

propuestas del cooperativismo, al rescatar sus propósitos iniciales y plantearlos como alternativa a

la economía de mercado. Probablemente su especificidad resida en plantearse desde un punto de

vista sistémico, además de estar vinculado a un proceso de la historia reciente y por lo tanto en

constante construcción. Algo que permite cierta flexibilidad y adaptación a la realidad del territorio.

Poner en práctica estos aspectos es un desafío que genera algunas contradicciones en la cotidianidad

de los  emprendimientos  en la  medida  que tienen que convivir  y  sobrevivir  bajo  las  reglas  del

mercado. El contexto de la cultura individualista que impera en la sociedad también opera como un

factor  de  dificultad  al  momento  de  organizarse  como  colectivo.  No  podemos  encarar  las

experiencias de ESS como algo “puro”, sino comprenderlas desde las contradicciones que generan

al buscar construir otras formas de relacionarse en el ámbito de la producción dentro del sistema y

cultura capitalista.

Poniendo  el  foco  en  algunos  sectores,  como  por  ejemplo  las  empresas  recuperadas  por  sus

trabajadores/as,  encontramos  que  de  41  empresas  encuestadas  que  comprenden  2751

trabajadores/as, el 72% son hombres y el 28% mujeres (datos de Rieiro, 2016). Como es predecible,

el tipo de participación femenina se encuentra en dicho sector asociada a sectores de servicios más

que a los sectores industriales (típicamente masculinos), siendo los rubros más feminizados los de

mantenimiento/limpieza, textiles y educación. Es justamente en dichos contextos donde se observan
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algunas  innovaciones  relacionadas  a  los  cuidados  domésticos  y  la  actividad  productiva.  Como

ejemplo de ello encontramos en una textil recuperada, la adaptación de una oficina desde la cual se

ejercía anteriormente el control del trabajo y que pasó a ser un espacio de cuidado infantil que

permitiera compatibilizar los horarios fluctuantes de la producción y el cuidado de sus hijos/as. Una

trabajadora comenta “Era  lindo ver  ahí  a  nuestros  niños,  porque un espacio  desde  el  cual  nos

sentíamos  vigiladas  empezó  a  simbolizar  un  espacio  de  juego y  un  espacio  a  ser  cuidado  por

nosotras” (trabajadora textil, 2014). 

Observemos ahora el sector de la Economía social y solidaria (ESS) en Uruguay, el cual no posee la

misma institucionalidad que el sector cooperativo (mayormente identificado con la ESS), aunque el

Inacoopii también tenga como objetivo promover estudios e investigación tendiente a generarles un

marco jurídico. La ESS todavía se ubica como un sector incipiente que está en búsqueda de su

consolidación. Según los datos del Mapeo, la mayoría de las integrantes de los emprendimientos

encuestados  son  mujeres.  Este  perfil  feminizado  de  la  ESS  se  debe,  entre  otras  cuestiones,  a

actividades productivas mayormente asociadas con dicho sexo.

Entre las personas consultadas, fueron registradas 310 mujeres y 281 hombres, se nota una  mayoría

de mujeres que dinamizan la cotidianidad de las experiencias de ESS. 

La creación en 2008 de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria (CES), tiene por objetivo

fortalecer  el  sector  y  generar  un  espacio  de  articulación  entre  las  expresiones  existentes.  Está

integrada  por  diversos  colectivos  y  organizaciones  y  funciona  como  una  plataforma  que  las

coordina.  Posee la finalidad de promover y divulgar las nociones,  conceptos y principios de la

economía  solidaria;  construir  agendas  comunes;  generar  espacios  de  comercialización,  apoyo a
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ferias y otras actividades de comercialización comunitarias; organizar acciones educativas sobre el

comercio justo, el consumo responsable y las finanzas éticas; favorecer experiencias de autogestión

colectivas y asociativas (Romero M.; Mendez V., 2011: 46). Desde la creación de la Coordinadora

la economía solidaria ganó más espacio en el ámbito público y se organizaron diversas instancias de

comercialización colectiva, debates y encuentros, pero que todavía posee dificultades a la hora de

desarrollar sus objetivos y divulgar su propia existencia. Según los datos del mapeo, podemos trazar

un  breve  perfil  de  las  mujeres  que  forman  parte  de  los  emprendimientos  integrantes  de  la

Coordinadora. Los gráficos abajo ilustran que la mayoría de las mujeres son blancas, mayores de

cincuenta años y cursaron o están cursando la secundaria. Se trata de un perfil muy recurrente entre

las integrantes de emprendimientos de economía solidaria de otros países de latinoamérica, donde el

emprendimiento se torna una alternativa laboral para mujeres mayores y de baja escolaridad.
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Dado este contexto, la ESS ¿tiene un especial potencial para generar distintas relaciones sociales

desde la perspectiva de género?. Nos interesa percibir si realmente se construyen otras formas de

relacionarse y si se transitan procesos que rompan con las representaciones de poder cristalizadas.

El trabajo productivo/reproductivo desde la economía feminista

Tomamos lo planteado por Silvia Federici acerca de problematización sobre la separación entre la

esfera productiva y reproductiva para analizar el trabajo femenino en la sociedad. Para Federici

(2004) la separación clásica entre las dos esferas reforzó la ubicación desprivilegiada de las mujeres

en la esfera productiva. De esta manera,  se construyen representaciones sociales que asocian la

esfera pública y productiva a atributos  masculinos,  mientras se asocia el trabajo doméstico y la

esfera  privada  a  lo  femenino.  El  ámbito  de  la  reproducción donde se  establecen relaciones  de

reciprocidad, cuidado y solidaridad es desvalorizado y no reconocido como trabajo y aporte a la

economía. De esta manera, el campo de “lo económico” pasa a ser representado únicamente por el

mercado y el intercambio competitivo que caracteriza la construcción de “homo economicus”.

Se  propone  partir  del  reconocimiento  del  trabajo  “oculto”  en  la  esfera  productiva  como  eje

fundamental de la reproducción de la vida y para la organización del trabajo capitalista ya que

garantiza  la  reproducción de la  fuerza  de trabajo.  Federici  (2004),  plantea  que  la  acumulación

primitiva del capital tuvo como fuente de energía central el trabajo reproductivo, a lo que en general

el  pensamiento  marxista  no  le  ha  otorgado  la  debida  importancia  en  sus  estudios.  En  los  70’

participó de la “Campaña Salario para el Trabajo Doméstico”, como forma de reconocer el trabajo
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femenino  invisibilizado  en  la  sociedad.  Plantea  la  relación  recíproca  entre  la  dependencia

económica femenina de sus parejas y las relaciones abusivas de poder ejercido desde lo económico.

Algo recurrente en algunos casos de parejas donde el único ingreso económico lo aporta el hombre.

La  ESS  cuenta  con  una  presencia  importante  de  mujeres,  lo  que  genera  una  posibilidad  de

independencia económica en la esfera privada, pero nos interpelamos acerca del impacto del trabajo

reproductivo en las relaciones establecidas en el interior de las experiencias de ESS. ¿Encontramos

en  la  Economía  Solidaria  el  reconocimiento  del  trabajo  reproductivo?  Nos  moviliza  pensar  el

potencial  deconstructivo de las fronteras entre ámbitos productivos y reproductivos que podrían

desarrollarse desde las experiencias de la ESS y la búsqueda por regular la economía poniendo la

vida en el centro de las preocupaciones.

La Economía social y solidaria en perspectiva Feminista

Con el  objetivo de mantener  un diálogo con los  y las integrantes  de la  ESS de Montevideo y

preparar el debate para el Encuentro Internacional de la Economía de los Trabajadores realizado en

Argentina,  fue  organizado  un  taller  en  la  Cooperativa  Caminos  en  agosto  de  2017,  donde

compartimos  las  inquietudes  planteadas  anteriormente.  A seguir  sistematizamos  las  principales

discusiones que se dieron entre los presentes.

567



¿Se transforman las relaciones de género en los espacios de ESS? ¿De qué manera?

Ante la pregunta las participantes, casi unánimemente, sentencian que “NO”, que actualmente “se

reproducen” las relaciones de género imperantes a la interna de los espacios de ESS. Luego se

relativiza, planteando que hay potencialidad, que existen las condiciones para que se transformen,

dadas las características de los mismos y principios por los que se rigen: “por el impulso a mayor

participación”, “democracia” y “solidaridad”.

El tema de género es adecuado entonces para retomar críticamente si realmente el camino de la ESS

es el del bienestar de las personas, de la garantía de la protección de la vida y la promoción de la

autonomía individual y colectiva. 

Un ejemplo de reproducción de las relaciones de género en la ESS puede retomarse al observar la

composición de las direcciones en las empresas recuperadas, en donde de 41 casos encuestados

únicamente en cuatro casos las mujeres ocupan lugares de dirección. 

Se observa también la reproducción en el movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua

(FUCVAM), donde se constata que las mujeres ocupan los espacios de “la casa” y los hombres de

“la obra”.

Se cuestionan acerca de la relación entre producción y reproducción de la vida, ¿qué hacen las

mujeres  y  qué  hacen  los  hombres?  El  hombre  ocupando  los  espacios  relativos  a  la  esfera

productiva/pública y la mujer a la reproductiva/privada. Una representante de la Cooperativa de

Cuidados  “Caminos”  pone  de  manifiesto  la  concepción  que  tienen  allí  de  los  cuidados  como

“derecho”, lo que implica desde la práctica un cambio en la relación de ambas esferas o dominios:

el cuidado, referido al ámbito de lo privado/doméstico toma la condición de derecho y como tal

pasa al ámbito de “lo público”.

“Que la economía nos corresponda a nosotros”, ensaya otra, haciendo énfasis en el sentido de lo que

plantea la ESS, que la economía tenga en el centro a las personas y no al capital. Es señalada la

contradicción existente entre los discursos y las prácticas en las cooperativas: “en ámbitos donde se

pregona la equidad no se cumple”, “las mujeres estamos poco representadas”, se cuestionan acerca

de los mecanismos internos de las organizaciones acerca, por ejemplo, de cómo se toma la palabra.
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Ante esta situación se constata la necesidad de “crear transversalidad de género” así como políticas

públicas de apoyo.

Se  debate  acerca  de  si  la  reproducción  de  las  relaciones  de  género  responden  a  una  carencia

formativa, surge el planteamiento de que es un problema más de fondo y se señala que existe “un

peso  cultural  muy  fuerte”  esbozándose  la  hipótesis  de  que  responde  a  la  separación  entre  los

dominios de lo productivo y reproductivo. Un representante de Inacoop plantea que “la disputa es

por el  poder, incluso entre dos varones se reproducen las relaciones de poder” iii.  Una mujer  le

contesta que el problema es “sistémico, que trasciende a los espacios de poder”.

Se plantea que la ESS tiene un carácter militante, guiada más por “intuiciones”, ante este planteo

una representante de CUDECOOPiv subraya la necesidad de más investigación, como si existiera un

“divorcio” entre las prácticas y la teoría y fuera necesaria más investigación para difundir y teorizar

las prácticas.

El  ejemplo de Guía contra  la  violencia  sobre la  mujerv,  que elaboró la  comisión de género de

FUCVAM hace pensar acerca de lo que produjo a la interna del movimiento. Las representantes de

la federación plantearon que la guía fue una intervención ante la constatación de que existían casos

de  violencia  machista,  la  federación  “colectiviza”  el  problema  que  antes  se  manejaba  como

“doméstico”  e  intenta  actuar  como  colectivo  ante  el  mismo.  Hacen  la  guía  y  la  presentan  en

distintas cooperativas,  lo que genera efectos de transformación: el  hablar  sobre la problemática

produce auto reflexión, reconocimiento de situaciones de violencia y actuación sobre la misma

desde  la  propia  cooperativa.  (Lo  personal  es  político se  encarna  desde  la  denuncia  de  una

problemática “doméstica” al colectivizarla).

Una integrante de una cooperativa de mujeres profesionales del área social plantea su caso, que al

postular su proyecto para financiación de la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo) no se

lo aprueban porque su proyecto no implicaba “aumentar ganancias”, ya que era un proyecto social,

donde lo que invertían eran sus horas y eso no se podía reproducir como el capital. Lo que lleva al

grupo  a  preguntarse  sobre  ¿qué  se  valora  en  la  economía?  Específicamente  en  la  economía

capitalista, lo importante es el capital y su reproducción, a diferencia de la ESS donde el centro es lo

humano.
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¿Cómo  se  relaciona  la  esfera  productiva  con  la  reproductiva  en  la  Economía  Social  y

Solidaria?

El diagnóstico generalizado es que actualmente -al igual que en el sistema capitalista- la esfera

reproductiva se subordina a la productiva en la ESS. Sin embargo, se advierte una potencial ruptura

en el hecho de que en la ESS lo productivo priorice la vida y no el capital. Siendo que la esfera

reproductiva es de esencial importancia para la vida, parece obvio que en la ESS ambas esferas

deberían relacionarse de manera diferente a la subordinación de una a otra en el sistema actual. En

este  sentido,  siendo que las  mujeres  siguen teniendo primacía  en la  esfera  reproductiva parece

importante retomar esta vinculación desde una perspectiva feminista.

El capitalismo, a través del “patriarcado del salario”(Frederici, 2013) ha organizado los sistemas de

género, dividiendo tareas de las distintas esferas de manera diferencial. Por supuesto, no es casual

que las tareas mayormente atribuidas a las mujeres sean mayormente invisibilizadas. Desde este

punto  de  vista,  trabajar  las  relaciones  de  género  en la  ESS significa  un reconocimiento  y una

vinculación entre esferas distinta, lo cual disloca los roles atribuidos a hombres y mujeres.

Si el patriarcado naturalizado en nuestras sociedades no es trabajado por las organizaciones de la

ESS,  éstas  tenderán  a  reproducirlo.  No  hay  nada  de  “espontáneo”  en  abordar  y  deconstruir

organizacionalmente  las  relaciones  de  poder,  dado  que  estas  se  establecen  bajo  sistemas  de

violencia simbólica generalizadas (Bourdieu) y naturalizadas en los cuerpos. Es muy común que

algunas mujeres integrantes de espacio de la ESS no visualicen las formas de violencia sutiles que

están inmersas hasta que se problematice en los espacios de debate.

En general, estos procesos de desplazamiento y deconstrucción de lo instituido, no se observan de

forma generalizada en la actual ESS y cuando estos suceden en general se desencadenan a partir de

la acción de las mujeres que integran las organizaciones, desde espacios informales o comisiones de

trabajo. Aún así, se ve que las mujeres siguen siendo minoría en los órganos de decisión, con lo cual

se explica el lento proceso de deconstrucción observado en los contextos de la ESS.

Un ejemplo de visibilización y acción en este campo puede ser retomado desde la Comisión de

género de la FUCVAM. Como se mencionó anteriormente, la comisión, integrada por mujeres y

hombres, elaboró una cartilla contra la violencia doméstica, la Guía contra la violencia sobre la
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mujer ha  desencadenado  muchas  consultas  y  casos  específicos  de  distintas  cooperativas  que

pidieron  ayuda a  la  Federación.  Desde  entonces  apoyan y  dan seguimiento  a  los  casos  de  las

compañeras  que  se contactan.  En la  guía  trabajan  la  concepción género  desde  una  perspectiva

antipatriarcal. Problematizan la construcción de los roles de género como forma de contextualizar y

explicar  las  distintas  formas  que operan  las  violencias  de  género.  Presentan  orientaciones  para

diagnosticar y actuar ante una situación de violencia vivida y presentan el marco jurídico y las

instituciones que amparan a las mujeres en estos casos.

En un contexto nacional caracterizado por el “ni una menos” vi el tratamiento desde colectivos sobre

la violencia doméstica -más allá de las políticas públicas contra el feminicidio- abre una esfera con

particular potencial para hacer carne de la consigna “lo personal es político”, o en todo caso, “lo

personal es colectivo”. En el debate sobre los comunes (Caffentzis y Federici) se plantea la tensión

entre lo público y lo común, donde lo público es presentado como algo que se estructuró a lo largo

de la historia como privado de la gente, de forma ajena al pueblo aunque simbólicamente pertenezca

a todos. Por otro lado entienden lo común como prácticas construidas de forma horizontal y que en

cierta medida suele  ganar carácter  público.  Federici  ubica las prácticas de lo común como una

estrategia recurrente del movimiento feminista de ayuda mutua en el entramado de mujeres.

En el taller, una integrante del “Proyecto Tecoporá / cooperativa el buen vivir” advierte cómo las

lógicas patriarcales se cuelan en las organizaciones únicamente femeninas “somos todas mujeres y

a  pesar  de  todo,  las  lógicas  patriarcales  se  nos  mechan  y  se  mantienen.  Nos  cuesta  mucho

mantener los lugares de encuentro por la sobrecarga de tareas de cuidado”.  Un curtidor de una

empresa recuperada URUVEN comenta “Claro, no es echarle la culpa a las mujeres porque no se

organizan. Creo que toda la industria tiene un gran debe en el asunto”.

A nivel organizativo, es importante comprender la íntima relación que para las mujeres significa lo

productivo, lo político y lo doméstico. Un tiempo dedicado a dichas esferas muy diferente al de los

varones. En esta distribución diferencial del tiempo, se percibe que las mujeres dedican en general

más horas al cuidado de otros, conformando experiencias y prácticas cotidianas que priorizan “al

otro” y constituyen relaciones de solidaridad. Frente a esta percepción, una integrante del colectivo

feminista  “Minervas”  llama  la  atención  en  no  “romantizar”  la  esfera  doméstica  retomando  el

carácter  político  del  trabajo  reproductivo,  en  donde  muchas  veces  se  condensan  violencias
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múltiples. En este sentido, puede retomarse lo que Federici reivindica al plantear  “lo que llaman

amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”.

Aparece en este núcleo problemático una paradoja:  por un lado,  se reivindica una racionalidad

mayormente orientada a la reproducción de la vida y no del capital como posibilidad de subvertir el

sistema de dominación capitalista y su racionalidad instrumental. Por otro lado, se delata cómo en el

espacio  doméstico  se  condensan  y  reafirman  en  muchos  casos  las  relaciones  patriarcales,

invisibilizado desde perspectivas románticas del “amor” o “la solidaridad” relaciones de opresión

fuertemente funcionales al sistema capitalista.

Incluso en los casos donde el trabajo doméstico se hace visible a través de la tercerización de los

cuidados,  en  el  taller  emerge  el  comentario  de  una  integrante  de  la  Cooperativa  de  Cuidados

“Caminos” en donde se advierte sobre la dificultad en contar con trabajadores hombres para dicho

tipo  de  trabajo.  “Los  cuidados,  aún  de  manera  tercerizada  siguen  estando  en  manos  de  las

mujeres”.

En definitiva, se concluye que sólo conociendo las causas que explican en la sociedad capitalista el

tipo de relaciones de opresión entre los géneros, se conforma el escenario necesario para prefigurar

otros modelos productivos/reproductivos que se retroalimenten en la priorización de la vida. La ESS

tendría entonces no sólo construir rentabilidad económica a nivel productivo y social, sino producir

nuevas condiciones de existencia privilegiando la reproducción de los comunes.

Ante el nuevo escenario económico y un nuevo ciclo de acumulación primaria caracterizada por la

desposesión, la esfera de lo doméstico constituye un espacio importante para resistir junto a otros en

la  defensa  por  el  uso  de  los  medios  de  producción  locales  que  garanticen  el  trabajo  y  la

reproducción de los comunes. En este sentido, las mujeres emergen en estas luchas como sujetas

potentes para disputar los sentidos del trabajo y repensar el  uso del tiempo para la vida de las

familias y las comunidades.

¿Cuáles podrían ser las luchas en común entre el feminismo y la Economía Social y Solidaria?

El contexto de “ni una menos” y las marchas masivas del 8 de marzo dan cuenta de un desborde

social  particular.  Demuestran  la  importancia  del  feminismo y  su  creciente  incorporación  en  la
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agenda pública, cuestionando también su significación en las organizaciones sociopolíticas y su

incidencia en las distintas esferas colectivas. 

Varias prácticas o consignas del movimiento feminista y de los espacios de ESS son compartidos

pero de forma paradójica caminan en paralelo, es decir, son luchas que comparten formas de vivir y

algunos  principios  pero  que  en  la  práctica  no  suelen  desarrollarse  en  conjunto.  Abordaremos

algunos aspectos que ejemplifican lo planteado como forma de visualizar las luchas en común entre

el feminismo y la ESS.

La paridad en los espacios de decisión es una práctica compartida en los dos ámbitos. Los espacios

de decisión en general son esferas trabajadas desde lo colectivo y muy valorados por ese aspecto,

tanto por el movimiento feminista como en los espacios de ESS. En el caso de la ESS se presenta

como una centralidad en la organización colectiva propuesta. El tema de la paridad es presente y en

la  mayoría  de  los  casos  reivindicada  desde  las  mujeres  que  integran  estos  espacios.  En  el

movimiento feminista, los espacios internos suelen ser organizados por una mayoría de mujeres, así

que el tema de paridad no es una cuestión en sí misma, sin embargo lo es para los espacios públicos,

tornándose una bandera clásica de la lucha feminista desde la primera ola.

Tanto en el movimiento feminista como en la ESS, la participación de las mujeres en los espacios

de decisiones y de articulación política es reivindicado y valorado. Desde el movimiento feminista

la ocupación de espacios públicos y de toma de decisiones son consignas clásicas y hace parte de la

bandera de la lucha por la emancipación femenina. En general en los espacios de economía solidaria

se promueve la  formación política  de  quienes  participan,  en el  caso  de las  mujeres  suelen  ser

espacios donde una encuentra lugar para trabajar, ejercitar la toma de decisiones en el colectivo,

formarse y ocupar puestos de representación política.

Las prácticas de ayuda mutua es un principio fundante de la economía solidaria y una práctica

estratégica para el  movimiento feminista.  Como ejemplo podemos nombrar  a  algunos casos  de

cooperativas que reglamentaron a la interna del emprendimientos la prohibición de acceder a cargos

de representación personas que practicaran violencia de género. Esta práctica de cuidado mutuo

suele ser utilizada por algunos emprendimientos (herramienta de autorregulación) y se trata de una

consigna  de  algunos  colectivos  feministas,  en  estos  casos,  se  busca  sobre  todo  publicitar  y
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denunciar las violencias de géneros sufridas por las mujeres, escrachando o denunciando el sujeto

que ejerce la violencia.

Las  dos  vertientes  (mov.  Feminista  y  ESS)  posen  una  lectura  de  mundo  donde  comparten  la

necesidad de lucha en contra las formas de dominación en las relaciones sociales. Desde la ESS es

una  consigna  que  está  atravesada  por  la  propuesta  de  forma  de  organizar  los  espacios  de

producción, circulación o de la comercialización de la mercancía. Ya en el movimiento feminista la

lucha en contra las formas de dominación de género es una consigna central para la construcción de

otras formas de relacionarse. “Lo personal es político” y “Lo doméstico se vuelve público”, son

afirmaciones donde se politiza la dimensión personal y doméstica, tornándolas parte de un problema

social.  Es decir, que algunos conflictos vividos en las relaciones personales de la vida privada,

pasan  por  un  proceso  de  reflexión,  racionalización,  donde  son  desnaturalizados,  politizados  y

valorados en los ámbitos públicos de los colectivos que uno integra. El proceso de politización de

una  pasa  por  comprender  los  conflictos  de  la  vida  cotidiana  como  algo  vinculado  a  lógicas

estructurales de la sociedad, esta lógica habilita politizar también la esfera privada y luchar contra

opresiones antes naturalizadas.

Romper con la dicotomía entre lo productivo y lo reproductivo, es una idea que tiene potencia

analítica  ya  que  aclara  cómo  en  la  EES y  el  mov. Feminista  están  presentes  los  procesos  de

politización de los dilemas privados. Los problemas personales son redimensionados y enmarcados

en la estructura del sistema capitalista, las problemáticas vividas desde lo personal también es parte

de un problema de cómo se estructura la sociedad. En este sentido podemos ubicar, tanto la ESS

como el movimiento feminista, como frutos de prácticas de resistencia al sistema capitalista.

Consideraciones finales

La “otra  economía” y “ESS” prefigura nuevos espacios posibles  para pensar la sociedad y sus

relaciones de explotación/dominación constitutivas. El objetivo de esta ponencia fue retomar dichos

espacios  como  posibles  contextos  deconstructivos  de  las  relaciones  de  género  androcéntricas,

discutiendo y analizando la realidad y las potencialidades latentes en este tipo de economía para la

construcción de nuevas relaciones de género. 
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El  análisis  muestra  por  un  lado,  la  tendencia  práctica  a  la  reproducción  y  por  otro  lado,  la

potencialidad que dichos contextos podrían significar. 

En un clima nacional, regional y mundial caracterizado por la emergencia de nuevas organizaciones

y luchas  feministas,  abrir  las  puertas  de la  ESS a  dichas  cuestiones  parece  ineludible.  En este

sentido, no se trata simplemente de lograr la participación igualitaria de las mujeres en la ESS, sino

de la transformación profunda de dicha economía para que logre priorizar la reproducción y la vida

humana, más allá del capital. 

En este sentido,  las unidades de la  ESS no son sólo económicamente productivas,  sino que se

transforman en expresiones sociales y culturales con capacidad de producir  nuevos imaginarios

instituyentes. 
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Renata Baboni (renatababoni@gmail.com) – Universidade Federal de São Carlos 

 

1 Economia ética de autogestão (feminista e subjetiva) 

 

A Secretaria Nacional de Economia Solidária, SENAES, define cinco princípios 

que caracterizam a economia solidária de modo geral: cooperação (trabalho de forma 

colaborativa, pautado na busca de interesses comuns e na união de esforços coletivos 

orientados à partilha de resultados), autogestão (decisões coletivas nos 

empreendimentos – onde todos (as) possuem a mesma condição de voto e de 

participação), ação econômica (iniciativas econômicas voltadas à produção, 

comercialização, prestação de serviços, trocas, crédito e consumo) e solidariedade 

(intenção de promover distribuição justa e igualitária dos resultados alcançados, atenção 

ao bem-estar coletivo e ambiental, articulação com demais movimentos populares e 

sociais e busca por desenvolvimento social, político e sustentável) (BRASIL, 2007). 

Por outro lado, este trabalho pauta-se especificamente nos chamados princípios 

transversais da economia solidária (CORAGGIO, 2017), que envolvem a não 

discriminação, o reconhecimento do(a) outro(a) e demais modos de subjetivação que 

necessitam ser considerados, em consonância aos princípios de ação norteadores 

elencados acima, nesta busca por uma economia solidária (estes últimos são: os 

relativos à produção, à distribuição, à redistribuição, à circulação, à coordenação, ao 

consumo e ao processo de trabalho, que buscam: o trabalho digno a todos(as), a não 

exploração do trabalho alheio, a produção socialmente responsável, a promoção de 

justiça social, a garantia de reprodução e o desenvolvimento da vida de todos(as), a 

redistribuição do excedente, o intercâmbio e o comércio entre atores(as) que se 

reconhecem mutuamente, a afirmação de um grau de autossuficiência, a reciprocidade e 

redistribuição nestes processos, a busca pela complementaridade e racionalidade 

reprodutiva do conjunto social – compreendendo a comunidade como um organismo de 

deliberação - a planificação econômica participativa, a responsabilização pelo modo de 

consumo – responsável e socialmente positivo, e a busca pela democracia de modo 

interno, sistêmico e substantivo (CORAGGIO, 2017)).  

Desta forma, o termo economia é aqui caracterizado em função de uma ética de 

vida (orientada pela reprodução e desenvolvimento da vida humana e da natureza) que 

busca desenvolver e estender novas formas de ação solidárias.  

Centraliza-se aqui a condição vital do (a) trabalhador (a) relacionada às 

diferenças sociais, às suas subjetividades e às suas principais dificuldades em relação ao 

pertencimento a este outro modo de trabalho e de vida. Neste sentido, tais problemáticas 

são essenciais para pensar um modo de construção de outras economias – articuladas ao 

enfoque econômico tradicional. 

                                                             
1
 Produção integrante do projeto “Economia Feminista e Solidária: ações para o fortalecimento da 

autonomia econômica das mulheres”, agenciado pela Universidade Federal de São Carlos em parceria 

com a ONG Sempreviva Organização Feminista (SOF). 
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Hillenkamp (2017) ressalta a existência de uma economia moral da autogestão, 

frente ao modo de produção capitalista, que passa pela democratização das relações de 

trabalho, igualdade de direitos, propriedade social dos meios de produção e cooperação 

(estes orientam a visão da economia solidária dentro de um modelo de autogestão). A 

autora aponta a importância de compreender, de modo realista, a consolidação da 

autogestão como economia moral e a sua relação complexa com o modo de produção 

capitalista (HILLENKAMP, 2017). Neste sentido, uma interpretação de solidariedade 

enquanto fundamento de uma economia moral também ocorre pelas vertentes 

feministas.  

Hillenkamp (2017) discorre sobre alguns fundamentos em direção a uma 

economia moral feminista: o reconhecimento do trabalho invisível das mulheres, a 

valorização de diferentes lógicas socioeconômicas não restritas apenas à maximização 

de lucros, o reconhecimento de diferentes formas de riqueza – e acrescento aqui a 

necessidade da ampliação de uma perspectiva subjetiva mais direcionada, voltada à 

produção de diferenças (que incluem aspectos de gênero, raça-etnia, idade, classe social, 

sexualidade, entre outras experiências que aparecem em campo – e os impactos que 

estas possuem no modo de viver e de trabalhar destas pessoas) – ou seja, aponto para a 

perspectiva de uma economia voltada à responsabilidade ética, que compreende o modo 

como cada um constrói a si mesmo como sujeito moral (HARDT; NEGRI, 2002) e 

feminista, embasada na importância de ampliar o modo de compreensão das 

subjetividades e das diferenças que atravessam cada contexto – e que muitas vezes são 

colocadas como princípios transversais “menores” (com menor foco de análise) nas 

produções sobre economia solidária brasileiras.  

Propõe-se então contribuir para a discussão de um modo de compreensão da 

solidariedade e das práticas econômicas que também considere a centralidade das 

potencialidades das práticas afetivas – já que as subjetividades também são capturadas 

pelo sistema capitalista vigente e também se configuram como limitações estruturais 

dentro deste modelo proposto pela economia solidária. 

Afeto, neste contexto, designa uma energia interna que leva à ação. Seria um 

lado da ação carregado de energia (cognitiva, afetiva, avaliativa, motivacional e 

corporal). O afeto é, portanto, uma entidade cultural e social que transporta essa energia 

pela necessidade de dizer respeito ao eu e a relação do eu com os outros, socialmente 

situados. Sentimentos, de modo geral, são “significados culturais e relações sociais 

compactados – e essa compreensão compacta que lhes confere sua capacidade de 

energizar a ação, seu caráter pré-reflexivo e semiconsciente” (ILLOUZ, 2011). Os 

afetos são aspectos profundamente internalizados e não reflexivos da ação, não por não 

conterem cultura e sociedade suficientes, mas por conterem um excesso delas” 

(ILLOUZ, 2011). 

Portanto, esta pesquisa parte da seguinte problematização: como as diferenças 

são negociadas em relação aos modos de subjetivação das trabalhadoras em seus 

distintos modos de participação e envolvimento nos empreendimentos de economia 

solidária de São Carlos?  

Propõe-se, como objetivos gerais, identificar elementos afetivos que atravessam 

as mulheres pertencentes a empreendimentos de economia solidária em São Carlos e 
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colocá-los em relação a eixos específicos de diferenciação emergentes em campo 

(gênero, idade, raça, classe, sexualidade, entre outros).  

Como objetivos específicos, busca-se compreender as motivações e as 

repercussões emocionais (dinâmicas afetivas) em torno das trabalhadoras por meio de 

narrativas elaboradas por elas e compreender as negociações emocionais envolvidas 

nestas relações sociais atreladas a distintos modos de participação e envolvimento nos 

empreendimentos (e como estas se relacionam com eixos específicos de diferenciação).  

Para isto, como estratégia metodológica, utilizam-se entrevistas semi-

estruturadas na realização de duas entrevistas, apenas com mulheres, em dois 

empreendimentos de São Carlos: a Uniarte e a Coopervida. As entrevistas estão 

pautadas nos relatos específicos em torno das subjetividades (elencadas apenas a nível 

didático como individuais e coletivas) e suas possíveis articulações com as diferenças 

(focando em especificidades relacionadas ao trabalho, aos modos de participação nos 

empreendimentos, à gestão do tempo, às questões de gênero – e demais eixos 

específicos de diferenciação – nas relações dentro e fora do trabalho e nos sentimentos 

que foram expressos em relação a tais questões). Inicialmente identificou-se as 

principais problemáticas dos empreendimentos, as quais apresento à seguir, para 

posteriormente serem concebidas ações coletivas com foco nestas questões e 

acompanhamento destas atividades com cada grupo. 

 

2. Empreendimento solidário 1: Uniarte
2
 

 

2.1 Processos de produção de subjetividades coletivas x diferenças: desafios 

apontados nos empreendimentos  

 

*Falta de coesão/participação coletiva x experiência singular positiva de coesão 

coletiva  

 

- Dificuldade na divisão de tarefas do grupo e aprendizado em segmentos 

diferentes 

 

Partindo da experiência
3
 relatada pela primeira entrevistada, nota-se que a falta 

de coesão coletiva é central neste grupo e, sob sua compreensão, deriva da associação 

dos seguintes elementos: prioridade de retorno financeiro dada pela maioria do grupo, 

dificuldade de comunicação e entendimento da importância da participação coletiva, 

questão geracional como fator que limita a comunicação e pequenas intrigas entre 

membros do grupo. Ela relata a dificuldade em relação à divisão de tarefas em 

segmentos diferentes da atuação principal de cada pessoa: “cada um faz o que está 

acostumado e não há visão de rede”). Acrescenta ainda que o grupo foca na produção de 
                                                             
2 Cooperativa de artesanato, mista, formada no ano de 2009. Atualmente é formalizada e apresenta 

aproximadamente 38 participantes (31 mulheres e 7 homens). 
3 Compreendo experiência enquanto lugar de formação dos sujeitos, que são marcados por processos 

sociais e subjetivos, e como um modo de entendimento de como a diferença é estabelecida, de como ela 

opera e de que maneira contribui para a formação de sujeitos (SCOTT, 1998, p. 301). 
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uma única peça e não tem uma dinâmica fluida no trabalhar juntas e que na Uniarte 

houve apenas uma experiência (bem sucedida) de produção coletiva entre as mulheres, 

ocasião em que se juntaram para produzir brindes para a copa do mundo, que foram 

expostos em uma feira fora da cidade. As mulheres se reuniam uma vez por semana na 

casa de uma delas e produziam juntas com divisão e rotatividade de funções na 

produção das peças. Esta ocasião foi marcante no sentido afetivo e no senso de coesão 

do grupo (“foi muito divertido, a vizinha veio até perguntar o que acontecia lá que as 

mulheres davam tanta risada. Cada pessoa fazia o que gostava e sabia: algumas sabiam 

costurar, outras pintavam as garrafas e uma ensinava para a outra”, afirma a primeira 

mulher entrevistada).   

 

 

- Dificuldade de comunicação entre membros do grupo como potencializadora da 

baixa participação coletiva em atividades propostas 

 

Situação enaltecida pela primeira entrevistada da Uniarte: “as pessoas não leem 

e-mails e não participam de grupos de facebook/whatsapp, por exemplo”.  

 

- Diferenças geracionais como possível justificativa para a dificuldade 

comunicacional e para a consequente falta de participação coletiva  

 

A diferença geracional e algumas consequências que podem estar atreladas a ela, 

tais como a falta de manejo com as tecnologias digitais por parte de pessoas mais 

idosas, aparecem em campo como fatores que dificultam a coesão e a participação do 

grupo em diversos tipos de atividades (aspectos latentes das diferenças na subjetividade 

coletiva). 

 

- Dificuldade de participação coletiva em certas atividades devido ao maior 

interesse no retorno financeiro (e, portanto, em ações relacionadas à 

comercialização)  

 

Para ela, o grupo tem maior interesse na comercialização e no retorno financeiro 

imediato, o que gera uma falta de senso coletivo e de participação ativa nas reuniões. 

Relata ainda a fraca participação das pessoas deste empreendimento no Fórum 

Municipal e em demais atividades voltadas a processos de formação, capacitação e de 

mobilizações políticas - seja na cidade ou fora dela (“parece que participam do Fórum 

porque são obrigados”, afirma). Também menciona sobre o pouco envolvimento dos 

demais associados(as) na gestão da recém-inaugurada loja do Comércio Justo e 

Solidário, nas atividades de mobilização contra o desmonte do Centro Público, entre 

outras. Houve dificuldade em abordar o assunto sobre a sua renda mensal (esta não foi 

definida). 

  

- Dificuldade de participação coletiva devido aos desentendimentos inerentes ao 

grupo  
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O desentendimento entre os grupos é uma tônica presente desde a formação dos 

primeiros empreendimentos solidários da cidade. Atualmente, a primeira entrevistada 

relata haver menos “brigas” entre as pessoas do mesmo empreendimento e baixo 

interesse por parte das demais pessoas em assumirem a diretoria da associação. 

Por outro lado, quando questionada sobre a sua percepção geral em relação às 

questões de gênero no empreendimento, relata que: “nenhuma das participantes da 

Uniarte têm outro emprego. A EcoSol em São Carlos tem pouca participação de jovens 

mas percebo que, de certa forma, as mulheres são muito emancipadas”.  

Em síntese, neste grupo há uma tendência à produção de subjetividades coletivas 

de baixa intensidade (também em relação aos princípios da economia solidária) e a 

diferença geracional apareceu em campo como possível fator que potencializa esta 

baixa participação - por ter influência direta nas questões comunicacionais e de 

entendimento do sentido dos princípios norteadores da economia solidária, 

especialmente de modo afetivo. Desta forma, a diferença geracional é aqui articulada 

como possível fator que colabora para esta desintegração subjetiva coletiva. Em 

contraponto a isto, a única situação em que esta produção de subjetividade coletiva 

encontrou-se fortalecida, em que houve um senso de pertencimento à coletividade e 

produção em um contexto de criação potente a nível destes afetos, foi na experiência de 

produção conjunta realizada na casa de uma dessas mulheres – sendo esta uma pista 

para ampliar a compreensão da significação deste momento feita por elas futuramente 

neste trabalho. Também acrescento que esta pesquisa será realizada com outras 

integrantes do empreendimento, além dos constantes acompanhamentos ao grupo, para 

confirmar e/ou problematizar estas análises elencadas.  

Neste contexto, subjetividade está ligada à singularidade (individual e coletiva) 

de experienciar a existência, considerando diversos vetores de subjetivação 

(GUATTARI, 1992). A noção de subjetividade está relacionada aqui à experiência que 

é apreendida socialmente pelos sujeitos – considerando seus aspectos individuais e 

coletivos – nas relações culturais entre as distintas formas de vida, percepções de 

mundo, modos de ser, fazer, habitar, vestir, sonhar, relacionar, sentir e fluir. Em outras 

produções, serão apresentados modos de apreensão de produções subjetivas para além 

da centralidade das formas de mundo e de seus códigos sociais (nesta outra ênfase, 

compreende-se também a potencialização de outras forças vitais enquanto produção 

subjetiva e apreensão de experiências extra-cognitivas. E, neste sentido, o termo 

subjetividade é entendido como modos de subjetivação, para além das dicotomias 

classificatórias entre indivíduo x sociedade, sujeito x objeto (DELEUZE; GUATTARI, 

1997). Subjetividade, sob tal ponto de análise, aciona as experiências como uma rede 

conectada de relações sociais e descentra o foco do sujeito (tradicional, concebido como 

resultado da individualização) para a subjetividade (com foco na intencionalidade e na 

motivação (FOUCAULT, 2004; DELEUZE; GUATTARI, 1997). Assim, não é 

reduzida à individualidade, mas opera como uma concepção mais transversal, 

heterogênea, social, transformável, produtiva e ampliada aos vários processos 

subjetivação que incorporam o social.  
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2.2 Processos de produção de subjetividades individuais:  

 

- Relação trabalho x vida pessoal (articulação de fronteiras) e as questões de 

gênero e étnico-raciais (diferenças):  

 

Para além da Uniarte, a primeira entrevistada também faz artesanatos com a filha 

e o genro, em um grupo nomeado Pérola Negra, ligado à temática étnico-racial: 

produzem bonecas negras, artesanatos e costuras com tecidos e estampas étnicas.   

A diferença étnico-racial coloca-se aqui como forte articulador do trabalho que a 

primeira entrevistada realiza com a filha e o genro. As peças produzidas neste artesanato 

potencializam um valor identitário ainda maior ao trabalho realizado em família. 

Diferença aqui é articulada enquanto elemento que atribui identificação ao trabalho e 

pertencimento/coesão coletiva.  

A participante relata que a entrada nos empreendimentos solidários conferiu 

sentido à sua vida após grave doença (ela também é contadora e utiliza seus 

conhecimentos para gerenciar as contas dos empreendimentos). Neste caso específico, a 

entrevistada tem uma atuação de “liderança” tanto na relação com este grupo quanto 

com a “causa” (vista as suas várias tentativas de abertura política na cidade e na região 

na área da economia solidária).  

Assim, o gerenciamento da sua vida está imbricado, na maior parte do seu 

tempo, com os trabalhos nos empreendimentos – que são realizados em sua própria 

casa. No questionamento a respeito da divisão do seu tempo de trabalho, ela respondeu 

de modo menos quantitativo e mais qualitativo: não identificou o número de horas de 

trabalho, mas sim a qualidade do tempo do trabalho na maior parte do seu tempo diário. 

Para ela, o importante é “experienciar uma feira, um encontro, uma reunião, um 

estudo”. Além de desenvolver o trabalho artesanal com a filha e o genro, montou um 

escritório em sua casa onde administra estes dois trabalhos e guarda os documentos de 

assembleias, reuniões e contratos (mas não tem controle sobre o tempo de trabalho 

gasto diariamente). Atualmente contrata uma diarista para auxiliá-la nos serviços 

domésticos e também há participação do restante da família em algumas tarefas 

específicas da casa. 

Ela também relatou que inicialmente teve dificuldades no seu relacionamento 

com o marido devido à alta dedicação de tempo ao trabalho no empreendimento (e estas 

foram supridas com o entendimento dele sobre a importância destas experiências para 

ela e com a entrada da filha e do genro na mesma área de atuação).  

Então, a diferença de gênero tem impacto direto na relação trabalho x família e, 

neste caso, aspectos que se aproximam desta subjetividade do sujeito estão muito 

articulados ao sentido vital e afetivo dado ao trabalho – para ela, o trabalho integra as 

suas multiplicidades de papeis sociais, subjetividades e identificações, tanto que relata 

não se atentar muitas vezes para o contexto de sobrecarga de trabalho que está 

envolvida.  

O conceito de diferenças (sociais) é aqui articulado enquanto categoria analítica 

contextualmente contingente, no sentido proposto por Avtar Brah (2006), que diz 

respeito ao modo como esta é utilizada e como os discursos específicos sobre diferenças 
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são constituídos, contestados, reproduzidos e ressignificados - nas suas inscrições sob as 

relações sociais, as posições de sujeitos e as subjetividades: ou seja, se contextualmente 

resultam em desigualdade, exploração e opressão ou em igualitarismos e formas 

democráticas de agenciamentos políticos (BRAH, 2006). 

Neste primeiro empreendimento considera-se que: a diferença de gênero pode 

ser abordada como fator preponderante no comprometimento da relação conjugal e na 

distribuição de tarefas de casa (sobrecarga de trabalho e dificuldade de separação entre 

o trabalho e a vida no geral), também decorrentes de aspectos sócio-culturais 

relacionados às desigualdades entre os gêneros, que permeiam a sociedade brasileira 

machista e patriarcal: a divisão sexual do trabalho, que delega à mulher as tarefas 

domésticas e relacionadas ao cuidado e a dupla jornada de trabalho (que acarretam em 

diversas dificuldades da mulher em realizar trabalhos fora de casa). 

 

 

3. Empreendimento solidário 2: Coopervida (segunda e terceira mulheres 

entrevistadas) 

 

3.1 Processos de produção de subjetividades coletivas x diferenças: desafios 

apontados nos empreendimentos  

 

- Intrigas entre os grupos prejudicam as participações coletivas ativas, apesar de 

haver alta participação nas reuniões e credibilidade na equipe administrativa  

 

A Coopervida resulta da integração de três cooperativas antes separadas, a 

Ecoativa, a Coopervida e a Cooletiva
4
. Ambas entrevistadas relatam que havia muita 

rivalidade entre os grupos que se juntaram e que as intrigas, também atuais, prejudicam 

as participações coletivas ativas, apesar de haver alta participação nas reuniões e 

credibilidade na equipe administrativa. A questão de gênero e os “jogos de trapaça” em 

relação ao trabalho executado (associados ao tempo, ao salário, à função, entre outros) 

são fatores que potencializam a reprodução de um ambiente de vigilância entre os 

próprios trabalhadores, o que prejudica a produção de subjetividades coletivas voltadas 

aos princípios da economia solidária no empreendimento.  

 

- Falta de organização do grupo relacionada à coleta, à triagem e à limpeza  

(devido ao espaço geográfico)  

 

Ambas apontam que o espaço físico da cooperativa tornou-se pequeno diante da 

demanda que atendem e, apesar de ser coberto (antes a cooperativa funcionava em um 

barracão descoberto), a distribuição de cada segmento em salas fechadas e distantes 

uns/umas dos (as) outros (as) não favorece a sincronicidade/otimização das tarefas em 

                                                             
4 A Coopervida atua na área de coleta e reciclagem de resíduos sólidos, atualmente é formalizada e mista. 

Tem aproximadamente 21 mulheres e 6 homens participantes. 
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conjunto (aumenta o esforço e o tempo gasto, quando comparado com as experiências 

dos locais anteriores).  

 

- Questão de gênero e divisão sexual do trabalho são muito latentes no 

empreendimento  

 

A renda de cada um(a) condiz com o tempo de trabalho realizado (“trabalhamos 

por hora, mas algumas pessoas fazem corpo mole” - o que gera desentendimentos, 

afirma a segunda mulher entrevistada) – e não há rodízio. Cada um tem uma função, 

mas há uma divisão de trabalho por gênero bem demarcada: os homens realizam a 

coleta pela cidade mas não vão para o galpão para o processo de triagem (mulheres - 

meninas e senhoras - trabalham mais na triagem, dentro da cooperativa e, em algum dia 

específico, algumas participam da coleta porta a porta na rua. “O trabalho da mesa é 

coisa de mulher”; homens não ajudam, ressalta a terceira mulher entrevistada).  Esta 

pressão e vigilância sobre o trabalho da mulher se estende também em momentos de 

“não-trabalho”: durante a entrevista com as duas mulheres, um homem participante do 

empreendimento direcionou-se ao local da entrevista para perguntar se elas não iriam 

retornar ao trabalho.  

A diferença de gênero aparece como fator central neste empreendimento e na 

produção de subjetividades individuais e coletivas. Ambas as mulheres relatam sentirem 

inferiores e serem tratadas desta forma pelos homens do próprio empreendimento, 

especialmente durante o período de trabalho. A segunda entrevistada está de licença à 

maternidade, a terceira entrevistada também está grávida (ambas relataram haver outras 

cinco mulheres grávidas atualmente) e há algumas mulheres que pagam 

babás/cuidadoras para ficarem com seus/suas filhos (as) enquanto trabalham na 

cooperativa.  

O trabalho sobre as questões de gênero é urgente neste empreendimento que 

reitera visões machistas e estereotipadas sobre as mulheres (delegando as funções de 

dentro do empreendimento/privado à mulher e as funções públicas aos homens e 

definido a divisão sexual do trabalho de modo que as atividades manuais e de triagem 

ficam delegadas exclusivamente às mulheres). Neste sentido, o relacionamento com os 

homens produz certos atritos por parte de algumas mulheres que se posicionam com 

maior autonomia diante destas situações.  

 

3.2 Processos de produção de subjetividades individuais: 

 

- Baixa estima sobre as potencialidades individuais e coletivas como fator 

contribuinte para a baixa participação ativa nas reuniões  

 

Quando questionadas sobre as principais dificuldades e necessidades da 

cooperativa, as mulheres tiveram facilidade em elencá-las. Porém, quando questionadas 

sobre as possíveis trocas de saberes e atividades que poderiam passar para outros 

grupos, não conseguiram identificar (Pergunta: “O que vocês acham que funciona bem 
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na cooperativa (as qualidades) e que poderia ser compartilhado com outros grupos? 

Resposta: “nada, não sabemos”).  

Elas demonstraram não estarem convencidas de seus potenciais (significação 

que precisa ser explorada futuramente, com o restante do grupo, investigando ainda se 

esta sensação se restringe às mulheres e/ou ao grupo no geral – se são processos de 

produção subjetivos a nível do sujeito e/ou do coletivo, identificados enquanto 

cooperativa). Ou seja, há uma baixa intensidade de produção de subjetividades em 

relação aos princípios da economia solidária, que se afirma a nível individual – nestas 

duas mulheres entrevistadas – e a nível coletivo – analisado via percepção de ambas 

sobre o todo. Mesmo que exista alta participação coletiva nas reuniões, muitas pessoas 

não participam ativamente destes encontros. As subjetividades individuais e coletivas 

não são trabalhadas e permanecem reproduzindo estas baixas intensidades afetivas.  

 

4. Conclusão  

 

A partir dos relatos, compreende-se que no empreendimento voltado ao 

artesanato, a divisão do tempo é mais sutil (tempo de trabalho x outras formas de vida 

no geral possuem uma imbricação maior) e a organização da própria vida da 

entrevistada é centralizada em torno do trabalho (ou seja, na Uniarte o dimensionamento 

do tempo foi mais difícil de ser verbalizado). A Uniarte também não possui um espaço 

coletivo de produção, cada pessoa faz o artesanato em sua própria casa, o que também 

dificulta o fortalecimento destas subjetividades coletivas e participações mais efetivas 

no grupo. 

Já na Cooperativa de Catadores(as), a Coopervida, por terem horário de trabalho 

pré-determinado, as mulheres têm maior facilidade em dimensionar e separar o seu 

tempo de trabalho. A maioria delas está vinculada aos trabalhos domésticos e relativos 

aos cuidados de familiares e poucas delas trabalham fora, além da cooperativa.  

Considero que as subjetividades também são manipuladas pelo capitalismo e, 

por isso, faz-se necessário compreender tais armadilhas, já que o capitalismo 

contemporâneo se apropria cada vez mais dos diversos modos de subjetividades como 

um capital de cada sujeito.  Embora o capitalismo procure aproximar cada vez mais esta 

relação entre trabalho (especialmente imaterial), afetividade, bem-estar, conexão entre 

as pessoas e sensação de pertencimento e identificação com uma comunidade, estes 

efeitos afetivos funcionam como conteúdo cultural da mercadoria (PELBART, 2004). 

Neste sentido, a imaginação coletiva e a cooperação também são fundamentais 

para este processo de valorização afetiva capitalista e tornam-se centrais no processo 

produtivo. A mobilidade, a decisão, a autonomia, a capacidade de administração da 

própria vida e da do outro e a cooperação produtiva coletiva são cada vez mais traços de 

subjetividade utilizados pelo capitalismo de modo sutil e muitas vezes despercebidos 

pelos sujeitos envolvidos (LAZZARATO; NEGRI, 2001). Em outras palavras, o 

capitalismo também necessita do funcionamento de uma subjetividade em rede e desta 

troca coletiva de subjetividades.  

Se as subjetividades são conteúdo e produção deste/neste processo de trabalho 

pós-fordista contemporâneo, a relação entre trabalho e as formas de vida/subjetividades 
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estão cada vez mais estreitadas e difíceis de serem diferenciadas (IDEM, 2001). Desta 

forma, faz-se necessário uma conscientização destes processos vitais para entendermos 

que tipo de trabalho visa o lucro de poucos em consequência da exploração econômica, 

social, política e subjetiva de muitos, e que tipo de recusa (política, econômica, social e 

especialmente subjetiva) é possível ser feita a este tipo de trabalho – aqui a recusa se dá 

via economia solidária, aliada ao enfoque das subjetividades e diferenças (já que pra 

fazer uma recusa econômica ao modelo vigente é preciso se atentar também para o 

aspecto subjetivo - e as armadilhas subjetivas- que também o constitui). 

Então, as consequências políticas desta relação capitalismo x subjetividades 

também podem seguir outro fluxo vital. E para isto é necessário compreender a 

finalidade desta produção de subjetividades e as relações de poder envolvidas – se 

ocorre à serviço do capitalismo e/ou à serviço das próprias autonomias subjetivas, do 

próprio bem-estar e da autonomia e do bem-estar coletivos. Este processo envolve uma 

transvaloração na vida cotidiana e nas subjetividades e também uma re-educação afetiva 

(PELBART, 2003). 

Diante das questões elencadas, propõe-se, como objeto de trabalho futuro, 

realizar as entrevistas restantes com os demais membros e empreendimentos, e para tais 

constatações apresentadas, será proposta uma ação conjunta que envolva ampliar o 

aspecto educacional, especialmente no nível afetivo (realização de 

oficinas/atividades/dinâmicas que tenham como tema os valores da economia solidária e 

que trabalhem a conscientização e a motivação destas pessoas a esta participação 

coletiva, aliadas às noções de gênero e bem-estar – dentro e fora do trabalho. Neste 

sentido, ainda pretende-se: buscar o entendimento do grupo sobre questões relacionadas 

a gênero e trabalho – nos empreendimentos e em casa- cuidado/relações familiares e 

autonomia; buscar apreender sobre a divisão e usos do tempo e como isto repercute nas 

subjetividades delas (e em relação a outras possíveis questões diretamente relacionadas 

a gênero/diferenças); buscar desenvolver as qualidades e atribuições (individuais e 

coletivas) das pessoas e dos empreendimentos envolvidos, trabalhando noções sobre 

afetividades e bem-estar coletivo, para além – e em conjunto - com os aspectos 

econômicos.  

Em resumo, a busca por autonomia econômica, política e social na economia 

solidária está diretamente relacionada à busca por autonomia subjetiva e neste processo 

a ser percorrido, também é preciso considerar que as subjetividades também são 

capturadas por relações de poder desiguais e próprias da lógica capitalista.  Portanto, é 

necessário ampliar a busca pela democracia e igualdade e de todos os princípios da 

economia solidária centralizando o foco também na reprodução de armadilhas 

subjetivas colocadas pelo modelo capitalista para então criar linhas de fuga cotidianas 

dentro do próprio trabalho e produzir (novas) subjetividades e modos de existência.  
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Introducción 

 Los estudios sobre los temas de las mujeres y de género en la economía tienen 

antecedentes que pueden rastrearse hasta principios de siglo XX, sin embargo, es en las 

décadas del ́ 60 y ́ 70 que éstos proliferan de manera significativa al abordar la producción 

doméstica como uno de los temas centrales. Estas discusiones vinculadas al trabajo 

doméstico, inicialmente, buscaron poner de relieve el trabajo que realizaban las mujeres 

en los hogares en contraposición a aquel trabajo productivo. Pero sus aportes fueron 

significativos en tanto los desarrollos posteriores permitieron nuevas conceptualizaciones 

acerca del trabajo, en particular a partir del reconocimiento de características intrínsecas 

del trabajo reproductivo que contemplan además de las tareas domésticas aquellos 

aspectos subjetivos del mismo. De esa manera comienzan a introducirse las ideas en torno 

al trabajo de cuidado en la economía, destacando su rol en la generación de bienestar y el 

conjunto de necesidades que satisface. Así mismo, estos desarrollos fueron importantes 

para reconocer el aporte del trabajo doméstico y de cuidado en los procesos económicos 

y para visibilizar su desigual distribución. 

 Estos planteos teóricos se nutren así mismo del proceso de ingreso sostenido de 

las mujeres como fuerza de trabajo remunerada que se da en dichos períodos, el que se ve 

acompañado por la transformación del modelo tradicional de familia con un único 

proveedor masculino. Sin embargo, la división sexual del trabajo al interior de los hogares 

se mantiene, persistiendo así la mayor asignación de tareas de cuidado a las mujeres. Esto 

provoca una tensión para aquellas que trabajan en el ámbito extra-doméstico a partir de 

la necesaria conciliación del trabajo mercantil y trabajo de cuidado no remunerado. Es 

esta problemática la que motiva el presente análisis, que busca reconocer las posibilidades 

de resolver los cuidados que brinda la inserción laboral en cooperativas de trabajo. 

Entendiendo que los mismos no pueden concebirse de modo aislado sino que deben 

comprenderse en el marco de una organización y distribución social del trabajo de 

cuidado más amplia y compleja.  

 La importancia de este análisis radica en las características específicas que tiene 

este trabajo debido a su aspecto asociativo, pero además en su particular encuadre 

jurídico, ya que al no contar con una reglamentación específica se incluye dentro las 

formas existentes, presentando así dificultades y ciertos desafíos en términos normativos. 

Es así que nos preguntamos, ¿Qué características presenta el empleo en cooperativas de 

trabajo en Argentina? ¿Qué condiciones brinda este tipo de empleo para el desarrollo de 

tareas de cuidado? Para ello se introducirán inicialmente las características de la relación 
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de trabajo asociativa, para luego analizar las posibilidades de conciliación que la misma 

habilita. De ese modo se indagará en aquellos mecanismos que permiten u obstaculizan 

la resolución de los cuidados para quienes participan laboralmente en cooperativas de 

trabajo en Argentina. 

 En términos metodológicos, se utilizó el análisis documental de normativas afines 

(resoluciones, leyes, decretos, etc.) y también se recurrió a otro tipo de fuentes de 

información secundaria, estudios afines a la temática. Por último, se realizó una entrevista 

de tipo exploratoria y de aproximación a la temática con una especialista en el tema de 

regulaciones laborales en cooperativas de trabajo.  

 

Organización social del cuidado. Trabajo de cuidado y necesidades de conciliación 

 

Trabajo de cuidado. Abordajes desde la economía feminista.  

 El concepto trabajo de cuidado comienza a utilizarse previamente en el campo de 

la sociología, en la economía la ruptura en la concepción del trabajo doméstico y de 

cuidados se puede asociar principalmente a la configuración en la década del ´90 de la 

economía feminista. Ruptura en tanto que, ya no se busca reconocer ese trabajo en 

términos de trabajo de mercado como se presentó en la discusión sobre el trabajo 

doméstico1, sino por sus características intrínsecas y generadoras de bienestar (Carrasco 

et at., 2011). 

 Carrasco (2006) destaca que esta evolución conceptual devino de la necesidad de 

comprender el proceso amplio de producción y trabajo que permita superar la dicotomía 

producción-reproducción. Es así que el concepto de trabajo de cuidado surge como 

elemento central del trabajo doméstico, el cual se va a entender ya no por las actividades 

que el mismo implica sino por el conjunto de necesidades a satisfacer. Se prioriza así el 

proceso de trabajo ante el lugar de la producción (hogar o mercado) (Esquivel, 2012).  

 Los cuidados entonces refieren a actividades que resultan vitales para la 

reproducción y existencia misma de las personas, e integra tanto aspectos físicos como 

afectivo-emocionales que permiten vivir en sociedad (Carrasco, 2006). Algunas autoras 

especifican que incluye el autocuidado, el cuidado de otras personas, la provisión de las 

precondiciones en que se realiza el cuidado y la gestión del cuidado (Rodríguez Enríquez 

y Marzonetto, 2015; Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014). En ese sentido es interesante 

considerar algunas problemáticas que pueden surgir de este desplazamiento conceptual 

(Esquivel, 2012), por un lado, el riesgo de considerar solo las actividades de cuidado 

directo de personas dejando a un lado las actividades domésticas bajo la consideración 

que las mismas no tienen un componente relacional y son mercantilizables. Por otro lado, 

enfatizar el cuidado de personas dependiente, ya que las independientes o autónomas 

también reciben cuidados.  

 

 Estas ideas de trabajo de cuidado fueron incorporadas en los análisis 

macroeconómicos demostrando su aporte en el sostenimiento de las condiciones de vida 

                                                           
1 Se conoce como “debate sobre el trabajo doméstico” a aquellas discusiones que en la década de 1960 y 

1970 abordaron la producción doméstica como un tema central. 
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y así como también en las nuevas interpretaciones sobre la reproducción social. Si bien 

ésta último concepto ha sido reformulado y encuentra varias definiciones, se pueden 

sintetizar tres elementos comunes en ellas (Carrasco et al., 2011): la reproducción 

biológica, la reproducción de la fuerza de trabajo y la satisfacción de necesidades de 

cuidados, en las que puede intervenir ya no solo el hogar, sino también el sector público 

y el mercado. De esta manera se pueden comprender aporte del trabajo de cuidado en un 

proceso más amplio.  

 Las ideas acerca del cuidado estuvieron inicialmente vinculadas a los estudios 

sobre el Estado de bienestar y las políticas sociales. Esos análisis, parten de ciertas 

limitantes de los Estados de bienestar, y reclaman la necesidad de incluir la organización 

social del cuidado como una dimensión clave de las políticas sociales que debe abordarse 

para redefinir y contemplar las responsabilidades de cuidado (Carrasco et al., 2011). El 

cuidado entonces resulta también una categoría de análisis central de los regímenes de 

bienestar y que se puede reconocer a partir de ciertas dimensiones. Se entiende como 

trabajo y como relación (dimensiones material y relacional), pero también son 

responsabilidades que se construyen socialmente (dimensión normativa) que se 

encuentran contextualizadas en un ámbito socio-económico específico (dimensión 

institucional) (Esquivel, 2012).  

 De esa manera, se llega a comprender que la definición de las responsabilidades 

y provisión de cuidados es un resultado complejo, que excede las relaciones 

interpersonales, y circula por distintos ámbitos. En ese sentido, como se mencionó 

anteriormente, se amplía la idea de reproducción social ya que no todo lo vinculado a la 

misma pasa en el ámbito doméstico (Esquivel et al., 2012). Se entiende entonces la 

organización social del cuidado (OSC) como la forma en que se producen y distribuyen 

los cuidados, de manera inter-relacionada entre el Estado (a través de las políticas 

públicas y la provisión de servicios), el mercado (a través de las tareas reproductivas 

mercantiles), las familias y la comunidad organizada (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 

2015; Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014). Esta concepción, que se vincula con la 

propuesta de Shahra Razavi del “diamante de cuidado” y que anteriormente había sido 

introducida como regímenes de cuidado (asociados a los de bienestar) por Diane 

Sainsbury (Faur, 2014), permite concebir diferentes ámbitos por los que el mismo circula 

y modalidades en que se desarrolla.  

 La posibilidad de análisis sobre el reparto del trabajo de cuidado y las condiciones 

en que el mismo se produce, debiera considerar entonces dichas vinculaciones, por lo que 

resultaría insuficiente comprender de manera aislada aquello que sucede al interior de las 

unidades domésticas. Esa idea compleja acerca del cuidado, permite diferenciar ámbitos 

y modalidades en que el mismo se desarrolla: dentro o fuera del hogar, y de modo 

remunerado o no (Jelin, 2010 en Esquivel et al., 2012).  

 

La organización social del cuidado y su vinculación con el trabajo mercantil 

 

 Se intenta ahora retomar algunas características generales acerca de las formas 

que adopta la organización del cuidado en Argentina, de modo que permita reconocer 
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aquellas dimensiones de la inserción laboral que condicionan o se vinculan con las 

responsabilidades de cuidado. 

 De acuerdo a los análisis diagnósticos acerca de dicha OSC, podemos pensar que 

la misma resulta injusta en varios sentidos. Faur (2014) plantea la consideración de un 

modelo híbrido para América Latina, ya que en realidad hay modelos superpuestos con 

oferta segmentada de políticas y calidad según clase social. En la misma línea de análisis 

se observa que existe una desigual distribución de las responsabilidades de cuidado entre 

hogares, Estado, mercado y organizaciones comunitarias por un lado, y por otro lado 

también se verifica una desigual distribución de las responsabilidades entre varones y 

mujeres al interior de los hogares (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014). 

 Las características y forma que adopta la organización social del cuidado van 

configurando las estrategias de cuidado que puede desarrollar cada persona, por ello la 

importancia de su análisis. Rodríguez Enríquez y Pautassi (2014), en un diagnóstico sobre 

la OSC de niños y niñas en Argentina plantean la necesidad de analizar de manera 

simultánea los cuidados al interior de los hogares y el conjunto de políticas públicas (y la 

complementación en la provisión mercantil y comunitaria) que atienden las dimensiones 

del derecho al cuidado. Consideran para ello el derecho a la protección integral de niños 

y niñas, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a la seguridad social y a 

la conciliación laboral con corresponsabilidad. Sobre este último aspecto, consideran las 

normas laborales que prevén mecanismos de conciliación entre la vida laboral y familiar, 

para ciertos sectores de trabajo en particular (públicos y privados). En ese sentido, el 

cuidado como derecho ha sido un beneficio vinculado al trabajo asalariado formal, por el 

que se han establecido derechos y obligaciones diferenciales para mujeres y varones 

mediante ciertos dispositivos como las licencias, el fuero maternal, régimen de 

excedencia, etc. (Faur, 2014). Sin embargo, al estar estas protecciones vinculadas a 

diferentes regímenes laborales, solo tienen acceso a las mismas aquellas personas 

formalmente contratadas, generando además diferencias según la situación que cada 

trabajador o trabajadora tenga en el mercado de trabajo. 

 De qué manera el tipo de inserción laboral y sus regulaciones brindan 

posibilidades para la conciliación del trabajo de cuidado y el trabajo mercantil, y genera 

(o no) mecanismos que permiten asumir las responsabilidades de cuidado. Es por ello que 

a continuación se analizar en particular el trabajo en el ámbito asociativo mercantil 

(cooperativas de trabajo) considerando dos dimensiones antes mencionadas, la seguridad 

social y la normativa laboral de conciliación. 

 

Regulación del Trabajo y la Seguridad Social en las cooperativas de trabajo 

argentinas 

 El trabajo asociativo está contenido bajo la forma jurídica de la asociación 

cooperativa establecida en la Ley de Cooperativas n° 20.337, la cual no contempla a las 

cooperativas de trabajo de manera específica2 pero las contiene en un régimen que abona 

                                                           
2 Solo se reconoce este tipo de cooperativas en dos artículos, uno vinculado a la distribución de excedentes 

y otro que habilita ciertas excepciones para los cargos de consejeros. 
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a su identidad genérica (Schujman, 2015). En ese sentido, lo que se reconoce es la 

propiedad común del capital y no el carácter colectivo del trabajo en sí mismo, por lo que 

no hay una legislación específica que contemple los rasgos particulares y colectivos de 

esta forma de trabajo auto-gestionada (Chulman, 2008).  

 Si bien se pueden reconocer algunos esfuerzos por clarificar estas 

particularidades, las mismas resultan fragmentarias y contradictorias. La Resolución 

4664/13 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), órgano de 

aplicación y reglamentaria de la actividad de las cooperativas, reafirma que la relación 

jurídica entre la cooperativa de trabajo y los asociados es de naturaleza asociativa, 

autónoma e incompatible con contrataciones de carácter laboral, civil o comercial. De 

esta manera, la relación que prima en las cooperativas de trabajo es de tipo asociativa, 

regulada en el acto cooperativo3 (Ley 20.337, Art 4°), excluyéndose así la relación laboral 

o de dependencia. 

 “No se dan las notas distintivas que existen en toda relación laboral, que son la 

dependencia económica, jurídica y técnica, y esto es así porque los asociados en 

su conjunto son los que llevan adelante la gestión cooperativa, son los que en 

virtud de su órgano de gobierno determinan el estatuto que los va a regir; son ellos 

en forma democrática los que determinan cómo se distribuirán excedentes (Art. 

42, inc. 5), y son ellos, en definitiva, los que determinan cómo se debe realizar el 

trabajo y con qué modalidades” (Albornoz, 2011:37). 

 Sin embargo, más allá de estas especificaciones, la resolución concluye en la 

distinción tradicional entre trabajo dependiente y trabajo autónomo, como formas de 

encuadre jurídico posibles para la cobertura de ciertas protecciones laborales de los 

trabajadores, ante la inexistencia de un régimen específico. No se establecen entonces 

diferencias que permitan en algunos aspectos tratamiento diverso a las cooperativas de 

trabajo (Schujman, 2015). Esta situación conlleva la necesidad de formalizar este trabajo 

bajo formas existentes en el sistema jurídico e impositivo actual, lo cual plantea ciertos 

desafíos y contradicciones por no contemplar las características intrínsecas del trabajo 

asociativo.  

Cobertura de la Seguridad Social y de las asignaciones familiares en particular. 

 Las posibilidades de cobertura de la seguridad social se encuentran regulados en 

la Ley 26.565/09 que establece el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(RSPC), conocido como monotributo, el que les permite acceder a la cobertura de la 

previsión social y de salud. Así mismo, establece que las cooperativas actuarán como 

agentes de retención de estos aportes y del impuesto integrado (IVA y Ganancias) que los 

asociados deberán ingresar (Art. 49). Esta retención se aplica cada vez que se liquiden 

pagos de adelanto de resultados. La norma también contempla que aquellos trabajadores 

inscriptos en el Registro nacional de efectores del Ministerio de Desarrollo Social y 

cuenten con límite de ingresos, estén exentos de ingresar el impuesto integrado y el aporte 

                                                           
3 Son actos cooperativos de trabajo los realizados entre la cooperativa de trabajo y sus asociados en el 

cumplimiento del objeto social y en la consecución de los fines institucionales. 
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previsional mensual, pagando solo el 50% de los aportes al Sistema de salud. Estos 

contribuyentes se los conoce como monotributistas sociales. 

 La categoría ocupacional y contributiva de los trabajadores de cooperativas resulta 

ser entontes la de autónomos o cuentapropistas, lo cual pone de manifiesto la dificultad 

de contemplar otros modelos -no clásicos- de relaciones laborales en el marco de un 

sistema de seguridad social que históricamente ha sido pensado exclusivamente como una 

forma cobertura de los trabajadores asalariados. (Maldovan et. al., 2017) 

 Este tipo de cobertura resulta parcial, ya que solo les permitía acceder a dos de los 

componentes del sistema de seguridad social4. Esto ha generado una demanda del sector 

por alcanzar mayor cobertura en términos protección del trabajo cooperativo. En ese 

sentido, la resolución 4664/13 del INAES intenta cubrir estos reclamos, al establecer en 

su Art. 2 que la cooperativa debe prestar a sus asociados los siguientes beneficios:  

a) Cumplir con los aportes necesarios a los fines del régimen previsional en el 

sistema de trabajadores autónomos, o bien por otro legalmente habilitado. Para 

ello, los trabajadores asociados a la cooperativa de trabajo podrán optar, mediante 

asamblea, realizar las cotizaciones como trabajadores en relación de dependencia. 

La cooperativa de trabajo deberá ingresar las contribuciones patronales, actuando 

como agente de retención de los aportes personales del trabajador asociado. 

b) Pagar prestación dineraria a los asociados que corresponda por enfermedad o 

accidente. 

c) Implementar sistema de prestación de salud para el asociado y su grupo familiar 

primario. 

d) Pagar reparación dineraria que corresponda percibir al asociado o a sus herederos 

por incapacidad y/o fallecimiento, derivados de accidentes o enfermedades 

profesionales. 

e) Adoptar reglamentos relativos al trabajo de mujeres y menores. 

f) Las obligaciones establecida en b) y d), pueden ser sustituidas mediante 

contratación de seguro que cubran dichos riesgos. 

 Cabe aclarar respecto a la opción de ser considerados como trabajadores en 

relación de dependencia, que dicha manifestación implica un contrasentido con la ley de 

cooperativas y también con la resolución 784/92 de la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES). Esta última reafirma lo anteriormente desarrollado en 

relación a que los asociados a las cooperativas de trabajo no revisten la calidad de 

dependientes, siendo en cambio trabajadores autónomos. Es por ello que esta posibilidad 

no se instrumenta en la práctica ante la imposibilidad de realizar dicho trámite en ANSES, 

de acuerdo a la información brindada en la entrevista realizada con una abogada 

especialista en derecho cooperativo. 

                                                           
4 El Sistema Único de la Seguridad Social argentino actualmente contempla cinco subsistemas: sistema 

integrado previsional, de seguros de salud, de riesgo del trabajo, de prestaciones por desempleo y el régimen 

de asignaciones familiares. 
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 En el mismo sentido, las posibilidades de contratación de ART para la cobertura 

de los seguros por accidentes o enfermedades, en general no se instrumentan en la práctica 

dada la negativa por parte de las aseguradoras. En cambio, la alternativa que encuentran 

muchas cooperativas, según la entrevistada, es la de contratar seguros contra accidentes 

personales para sus trabajadores asociados; tal como lo hacían anteriormente a la presente 

resolución que incorpora la cobertura de riesgos del trabajo.  

 Los elementos descriptos hasta aquí refieren a las posibilidades de acceso a la 

seguridad social por parte de los trabajadores de cooperativas de trabajo, sin embargo, a 

los efectos del presente análisis consideramos de particular interés el componente de las 

asignaciones familiares como elemento de apoyo a ciertas circunstancias de la vida 

vinculadas a la expansión del grupo familiar. Prestación que ante ciertos eventos 

familiares cubre el pago de una suma fija a los trabajadores, pudiendo ser estas 

asignaciones de índole contributiva o no. 

 Hasta inicios del año 2016, las asignaciones familiares no contaban con una 

reglamentación específica para el conjunto de los trabajadores autónomos, por lo que los 

trabajadores asociados en cooperativas de trabajo no podían acceder a este beneficio. Solo 

aquellos inscriptos como monotributistas sociales podían acceder a dos asignaciones no 

contributivas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo 

para la Seguridad Social. Algunas organizaciones generaban mecanismos propios para 

cubrir dichos beneficios, tales como fondos solidarios o suplementos que se agregaban a 

la distribución mensual de excedentes (Chulman, 2008). 

 Con el Decreto 593/16 se modifica la Ley N° 24.714 del Régimen de 

Asignaciones Familiares, otorgando el derecho a percibir la Asignación por Hijo, 

Asignación por Hijo con Discapacidad, Asignación Prenatal y Asignación por Ayuda 

Escolar Anual para la educación inicial, primaria y secundaria, a los monotributistas. El 

monto y el tipo de asignación a percibir dependen de la categoría en la que aporte el 

trabajador5. Esta modificación representa un avance para la cobertura social de los 

trabajadores autogestivos, ya que las asignaciones familiares tienen un rol relevante en la 

disponibilidad de dinero y recursos para el cuidado (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 

2014). Si bien estas modificaciones permitieron a estos trabajadores acceder a un tercer 

componente del sistema de seguridad social, esta cobertura sigue resultando menor que 

aquella que perciben los trabajadores en relación de dependencia, quienes además 

acceden a los beneficios por maternidad, nacimiento, adopción y matrimonio.  

 El análisis hasta aquí presentado pone de manifiesto las contradicciones del propio 

sistema de seguridad social en múltiples niveles. Por un lado, tal como ya se mencionó, 

debido a la falta consideración de estos trabajadores como sujetos de derecho de la 

seguridad social (Hintze y Vázquez, 2011), brindándoles en cambio protección como 

trabajo autónomo en un sistema profundamente mercantilizado (Albergucci et al., 2009 

en Maldovan et. al., 2017). Por otro lado, y a los intereses del presente trabajo, se destaca 

                                                           
5 Los trabajadores que integran desde la categoría J, corresponden a las más altas del monotributo y por 

ende cuentan con mayores ingresos, no pueden percibir la asignación por hijo. En cambio, las asignaciones 

por hijo con discapacidad no cuentan con éste límite.  
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la cobertura fragmentada en la protección de aquellos aspectos vinculados al cuidado. En 

particular, debido a que la protección y beneficio de los hijos/as se califica en función a 

la situación ocupacional de los padres (Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014).  

Responsabilidades de cuidado y conciliación familia-trabajo, las licencias. 

 

 Las regulaciones del trabajo también brindan otro tipo de protecciones que 

posibilitan asumir responsabilidades de cuidados. Rodríguez Enríquez y Pautassi (2014) 

destacan que la corresponsabilidad del cuidado ha sido tibiamente incluida en el sistema 

normativo, y que en materia de legislación laboral el reconocimiento de las 

responsabilidades de cuidado de trabajadores, en general, se circunscribe a los períodos 

de licencia por maternidad.  

 La ley marco que contempla estos elementos es la Ley de Contrato de Trabajo 

(LCT) N° 20.744/76, sin embargo existen diferencias en los derechos al cuidado según 

tipos de empleos, ya que los convenios colectivos de trabajo puede ampliar para ciertos 

sectores lo establecido en la ley como mínimo. Además, cabe destacarse que esta ley 

cubre aquellas relaciones laborales en relación de dependencia. Las disposiciones 

incluidas en la ley regulan entre otras cosas las licencias relativas a la maternidad, 

paternidad, excedencia, beneficios de reducción de jornada laboral para madres de 

lactantes, gravidez, habilitación de salas maternales o guarderías ante ciertos casos, pero 

presentan ciertas omisiones vinculadas a licencias por adopción, por atención de hijos/as 

menores y atención del grupo familiar, adaptación escolar y equiparación de estos 

derechos para las parejas del mismo sexo (Rodríguez Enríquez y Marzonetto, 2015).  

 En ese sentido, el rol de Estado como regulador y garante de derechos se vuelve 

central ya que mediante su intervención delimita responsabilidades y obligaciones, 

estableciendo asimismo roles que se sostienen en estereotipos de géneros -por ejemplo 

mediante las diferencias en las licencias por maternidad y paternidad- los cuales 

reproduce. Así mismo, el acceso a estos derechos de cuidado está vinculado a las 

regulaciones laborales, generando beneficios para quienes cuentan con un empleo 

registrado, dejando por fuera al conjunto de trabajadores informales y monotributistas o 

cuentapropistas (Faur, 2014; Rodríguez Enríquez y Pautassi, 2014). Tal como se 

mencionó anteriormente, el régimen de los trabajadores autónomos es aquel en que se 

logra ubicar al trabajo asociativo desarrollado en cooperativas de trabajo, por lo que 

resulta evidente que el mismo queda por fuera de las normas contempladas para las 

relaciones laborales en relación de dependencia y de ese modo de cualquier tipo de 

licencias relativas al derecho al cuidado. 

 De igual modo que lo acontecido con las asignaciones, y de acuerdo a la 

entrevistada, muchas cooperativas utilizan sus reglamentos internos para establecer 

acuerdos en torno a las licencias, entre otras cosas. Estos acuerdos pueden inspirarse, pero 

no necesariamente, en los criterios establecidos en la LCT y en los convenios colectivos 

de los sectores correspondientes. Si bien esta falta de regulación deja sin cobertura a los 

trabajadores del sector de las cooperativas de trabajo, por otro lado abre la posibilidad de 

diseñar nuevos mecanismos y formas de resolver esta limitante, de modo que se 

garanticen las licencias que brindan tiempos para cumplir con responsabilidades de 
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cuidado. Así mismo, brinda la posibilidad de generar acuerdos internos que permitan 

superar una visión maternalista de los cuidados y promover la corresponsabilidad.  

 En el mismo sentido, y en términos de desafíos se podría sintetizar que las 

demandas por mayor cobertura de derechos de cuidado para el sector de las cooperativas 

de trabajo debieran reconocen las limitantes actuales del alcance de la normativa laboral, 

al resultar parcial e insuficiente en términos de conciliación, y al generar un acceso 

estratificado a los derechos al estar directamente vinculado al trabajo formal (Faur, 2014). 

 

Conclusiones 

 El presente trabajo analizó aquellos elementos vinculados a la inserción laboral en 

cooperativas de trabajo que a nivel normativo posibilitan asumir responsabilidades de 

cuidados a sus trabajadores/as. Entendiendo que dichos dispositivos e instrumentos de 

protección se estructuran bajo la organización social del cuidado en donde el Estado 

cumple un rol central, no solo en la definición de dichas herramientas –entre otras- sino 

también como un actor proveedor de servicios. Este análisis resulta de interés a los efectos 

de reconocer el modo en que se distribuyen las tareas de cuidados, las posibilidades que 

el acceso al trabajo mercantil genera en ese mismo sentido, y en definitiva, las 

posibilidades que existen en términos de promoción de la corresponsabilidad como 

mecanismo de igualdad de género. 

 El análisis presentado permite identificar la debilidad de los derechos de la 

seguridad social y protecciones para el cuidado que tienen los trabajadores/as de las 

cooperativas de trabajo, situación que se vincula con la formas de formalización que 

presenta el sector, al no contar con un reconocimiento de las particularidades propias del 

trabajo asociativo. En ese sentido, si bien se reconoce por un lado la reciente posibilidad 

de acceder al derecho a asignaciones familiares, esto solo resulta un avance parcial ya que 

solo habilita algunas asignaciones y no la totalidad disponibles en el sistema. Así mismo, 

se entiende que los beneficios vinculados a las licencias y protecciones de la maternidad, 

paternidad y lactancia, dependerán en gran medida de los acuerdos internos a nivel de la 

organización al no estar contemplados a nivel normativo para el trabajo autónomo. Esto 

sin embargo, resulta una herramienta potencial en tanto se podrían establecer pautas 

internas de licencias más amplias y bajo criterios no maternalistas.   

 Más allá de las particularidades específicas del trabajo asociativo en las 

cooperativas ya descriptas, resulta necesario plantear que esta situación también remite a 

deficiencias o dificultades del sistema de seguridad social y la protección del trabajo en 

su conjunto, así como a la cobertura fragmentada de los derechos de cuidados. 

 Por último, el presente análisis permite pensar la necesidad de profundizar en 

posteriores análisis cuales son las prácticas que efectivamente desarrollan las 

cooperativas de trabajo en tornos a la cobertura de la seguridad social de sus trabajadores 

y aquellos acuerdos internos -si hubiera- que permiten garantizar ciertos beneficios 

sociales y que configuran posibilidades de conciliar las responsabilidades de cuidado con 

el trabajo asociativo.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra também conhecido como 

Movimento dos Sem Terra ou MST foi criado formalmente no Primeiro Encontro 

Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que se realizou de 21 a 24 de janeiro de 1984, em 

Cascavel, no estado do Paraná. Entretanto a data mencionada foi um marco legal de lutas 

pré-existentes desde a década de 70, tendo início nas regiões Centro-Sul do país e se 

alastrando por todo o território nacional. Atualmente o movimento segue a mesma 

ideologia e persegue os mesmos objetivos estabelecidos naquele encontro: a luta pela 

terra, pela Reforma Agrária e pela construção de uma sociedade mais justa, sem 

explorados e exploradores. (CALDART, 2001). 

 Cabe salientar que, segundo a autora o MST ao longo de história apresenta 

algumas características particulares que são de suma importância para que o movimento 

permaneça vivo além de seguir adquirindo força e adeptos por tantos anos. A autora 

destaca algumas destas características, como o modo radical de organizar suas ações, pois 

transforma em lutadores sujeitos que até então o capitalismo tratava como mero produto, 

ou seja, trabalhador como indivíduo que vende a força de trabalho. Pode-se entender que 

o que se esperava deste ser humano fosse unicamente que trabalhasse para sua 

subsistência e não que se transformasse em um ator disposto a modificar as relações 

sociais de trabalho e o modo de produção vigente independente de perder a própria vida 

para conquistar seu objetivo (STEDILE; FERNANDES, 1999). Outra peculiaridade do 

MST, é o fato de que famílias inteiras militam juntas, o que gera uma série de outras 

questões, como educação e geração de renda procurando atender as expectativas 

individuais de cada um dos membros das famílias. 

 O presente trabalho elege como sujeito um desses indivíduos presentes no 

movimento e na família, a mulher. Acredita-se que é preciso olhar para esta mulher 

ativista de forma mais profunda, pois apesar de militante pela terra e transformadora 
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social, a mulher componente do MST está sujeita a todos as dificuldades as quais estão 

expostas todas as mulheres. É possível elencar diversas questões a serem abordadas, como 

a violência doméstica, a geração de trabalho e renda, a conciliação dos estudos a criação 

dos filhos e a busca por uma identidade, no caso de se tratar de movimento social, esta 

busca pode se tornar uma busca coletiva (GÓIS, 2016). 

 Acredita-se que a mulher camponesa mereça atenção especial no campo dos 

estudos sobre o trabalho. Quando se fala em trabalhadores rurais logo se imagina homem 

que trabalha em fazendas para prover o sustento da família. Do mesmo modo quando se 

fala em agricultura familiar logo se imagina uma casa, um homem que produz e uma 

mulher que cuida dos filhos e ajuda nas horas vagas.  

 Cabe salientar que a mulher camponesa existe, e que seu papel social extrapola a 

típica dona de casa que vive a sombra do marido ou do pai. Não cabe pensar esta mulher 

somente como um indivíduo coadjuvante, mas alguém que existe, que trabalha e que é 

um ator transformador na sociedade.   

 Justifica-se assim o objetivo deste estudo que é compreender como o coletivo de 

mulheres Raízes da Terra, pertencentes ao Assentamento Nova Conquista II situado no 

Município de Campo do Meio, sul de Minas Gerais tem encontrado seu espaço e 

conseguido se emancipar através da construção de uma horta coletiva de plantas 

medicinais e condimentos finos. 

 Este trabalho buscará conhecer historicamente a construção da identidade 

feminina e seu papel na sociedade para então compreender o caminho inverso que 

algumas mulheres fazem, ou seja o caminho de desconstrução destes papéis na busca de 

uma identidade própria. Acredita-se que mesmo para as mulheres militantes que já 

buscam a desconstrução de certos valores impostos e tomados como verdades em algum 

momento, desconstruir a si mesma não é uma tarefa fácil. 

1.2  Referencial Teórico 

 Discutir a emancipação de mulheres através do trabalho não é algo que possa ser 

entendido somente no que se refere às questões econômicas. As mulheres na maioria dos 

países não são impedidas de receber herança, pensão, ter conta bancária dentre outros 

investimentos. Entretanto o poder de buscar emancipação financeira é limitado por fatores 

sociológicos e culturais que requerem um estudo mais aprofundado. 
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 O gênero é uma classificação social imposta sobre um corpo sexuado. De modo a 

indicar papéis socialmente entendidos como adequados aos homens e as mulheres. Papéis 

estes que são tratados como naturais tão somente pela designação do gênero excluindo a 

subjetividade, gostos, preferências ou aptidão do sujeito. (DUBY; PERROT, 1990). 

 Diante desta definição é possível compreender a mulher desde a antiguidade como 

alguém que mesmo em posse de bens materiais não estaria apta a conduzir a própria vida 

pois ao seu gênero estava designado o papel de cuidar da casa, da família e do marido. 

Possibilitando que o marido (homem) exercer o papel social de prover o sustento com seu 

trabalho ou ainda administrar os bens da mulher.  

 Elas passaram a ser definidas socialmente segundo os requisitos de um mundo 

público ao qual não tinham acesso, porque seu lugar era numa esfera privada 

definida pelos princípios particularistas e hierárquicos das relações atribuídas 

com certos homens, como filhas e esposas, e não numa esfera pública definida 

pelos princípios universalistas e igualitários do mercado e, mais tarde, da 

cidadania. (VAITSMAN, 1994, p. 30). 

 

 Compreender o gênero enquanto construção social leva a uma discussão mais 

ampla no campo histórico, sociológico, psicológico e político.   A partir do momento em 

que se considera tão somente o gênero na distinção de papeis a se ocupar na sociedade, 

exclui-se todos os outros aspectos inerentes ao ser humano e legitima a relação de poder 

colocando homem e mulher respectivamente como dominador e dominado, assim pode-

se perceber na análise a seguir: “A incorporação da categoria gênero na historiografia 

possibilitou entender que as relações de poder justificou a desigualdade entre homens e 

mulheres, como oriunda de relações de dominação e subordinação.”  (TEDESCHI, 2009, 

p. 48.) 

 Esta relação de poder não deve ser entendida como um fator que ocorre somente 

no âmbito familiar pois a questão se estende aos demais espaços sociais. A divisão do 

trabalho está diretamente ligada a ideia do “papel social adequado ao gênero”. 

 Ao analisar a divisão do trabalho no campo nos deparamos com uma série de 

questões ligadas ao gênero, como se ser mulher significasse diretamente estar limitada 

para alguns trabalhos. Considerando que se trata de um trabalho cansativo que depende 

de força física e manejo de instrumentos pesados para a execução, exclui-se a 

possibilidade da mulher executar, atribuindo a ela o trabalho de cuidar de serviços 

domésticos, o que não gera renda e cria um espaço de não resistência. Além de impedir 

vínculo com discussões políticas ficando acostumada a cumprir as tarefas repetitivas. O 

trabalho na casa passa ser uma extensão de gravidez. Após ter os filhos, a mulher continua 

exercendo o dever de cuidadora, ou seja, um trabalho que consiste na realização de tarefas 
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somente no mundo privado, da família para a exercê-lo de forma natural. (ARENDT, 

1989). 

 É comum nas famílias rurais assim como nas urbanas que por inúmeras questões 

as mulheres trabalhem fora de casa. Seja por necessidade financeira ou por vontade de se 

consolidar em uma carreira a mulher do campo não é mais vista somente como dona de 

casa. É claro que ainda existem muitos casos, porém o que ainda se aceita como natural 

é que independente da mulher trabalhar fora ou não, a responsabilidade das tarefas da 

casa é dela. Porém cabe salientar que trabalhar dentro e fora de casa não pode ser 

considerado jornada dupla tendo em vista que o trabalho de casa não é um trabalho em 

si, mas a execução de tarefas naturais.  

 A naturalização do trabalho doméstico como trabalho feminino nas famílias rurais 

distancia a ideia de que a submissão da mulher possa ser encarada como forma de 

dominação, pois atribui-se a ela uma importância dentro de casa que não encontraria em 

outro lugar. Esta importância se dá ao fato de que esta mulher exerce no lar aquilo que 

socialmente só ela está apta a exercer. O homem provê o sustento, entretanto ela 

administra o que ele constrói. É ela quem controla os gastos, quem educa os filhos, quem 

cuida para o bom funcionamento do lar e para tanto destina todos os recursos para seus 

determinados fins.  

 A sociedade brasileira foi se constituindo no sistema de patriarcado, onde o 

homem gera a renda e a mulher cuida para que o homem e a família estejam bem. 

 Fundamentou-se a “importância” da mulher na moral cristã, e a família e era 

sempre o centro das pregações e da concepção de moral. Era impossível imaginar a 

família sem o trabalho da mulher dentro de casa. Assim como a economia na época do 

colonialismo era predominantemente agrícola, as famílias também em grande parte 

camponesas prezavam para se resguardar das mudanças que ocorriam nas cidades. Tendo 

em vista que o local de trabalho da mulher era o lar, ou seja, o mesmo local de descanso 

do homem, talvez não seja exagero dizer que a mulher que exercia as atividades do lar 

com destreza e proporcionava bem-estar ao marido podia se vangloriar de ter conquistado 

“sucesso profissional” e elevado sua família ao padrão de “família de bem” ou “lar 

cristão”, que era o mesmo que ter alcançado status social.  

A esposa, a boa dona de casa, sabe perfeitamente quais os gostos do marido, 

seus pratos preferidos e a maneira pela qual os quer arranjados. Ela sabe tudo: 

o lugar que o marido mais gosta de estar, a cadeira escolhida, o descanso para 

os pés [...]. Quando o marido lê não o interrompe, nem deixa perturbá-lo sem 

motivo. Mas se ele lhe fala do que a leitura sugere, a esposa mostra-se 

interessada - ou procura interessar-se pelo assunto – porque em tudo quer ser 
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agradável ao marido, e isso lhe agrada sem dúvida. Tudo isso, são pequeninos 

nadas. Pois esses pequeninas nadas é que têm a maior importância na vida. 

(MALUF; MOTT, 1998, p. 389). 

 

 

 Este pequeno trecho retrata exatamente qual era moral nos anos 20, que de tanto 

se repetir no sermão da igreja, de mãe para filha e aparecer nas rodas de conversa, foi se 

transformando para além da normalidade, mas tendo como vantajoso e motivo de orgulho 

ser a melhor dona de casa, a mulher mais submissa e com o marido mais satisfeito. 

 O que não se pode ignorar é o fato de que nem todas as famílias podiam ter o 

privilégio de ter uma mulher cuidando exclusivamente do bem-estar de todos. A maior 

parte das famílias dependiam e ainda dependem da produção par gerar renda, sem a ajuda 

de outros trabalhadores. Nestes casos, de agricultura familiar por exemplo, é comum que 

além do trabalho doméstico, a mulher exerça outra atividade no campo. Mesmo quando 

o marido é funcionário e assalariado em uma fazenda existem atividades que são 

permitidas as mulheres. Em geral atividades consideradas leves e de menor importância. 

Deste modo sua tarefa passa a ser considerado ajuda e não trabalho digno de remuneração 

igualitária ou passível de garantir voz nos processos decisórios. 

Embora as atividades que se realizam no roçado sejam consideradas trabalho 

por oposição às atividades próprias da casa, dentro das atividades agrícolas há 

algumas tarefas que são especificamente femininas, tais como a semeadura ou 

a limpeza da horta, tarefas estas, realizadas pelas mulheres perdem o caráter de 

trabalho e passam a ser denominadas de ajuda (HEREDIA, 1984, p. 30). 

 

 Essa diferenciação no trabalho é uma tentativa de legitimar a segregação e 

inferiorização da mulher, levando a crer que ela é sozinha incapaz de realizar todo o 

processo de produção. Além de servir como base para afirmar que por realizar uma tarefa 

de esforço bem inferior não se desgasta tanto quando o homem e não interfere na 

realização das tarefas domésticas. 

  

2. METODOLOGIA 

 A realização desta pesquisa contou com duas etapas. A primeira parte, com o 

intuito de conhecer o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, buscou-se 

referências na história através da revisão bibliográfica do livro Brava Gente: a Trajetória 

do MST e a Luta Pela Terra no Brasil, da autoria de João Pedro Stedile e Bernardo 

Mancano Fernandes. A revisão prosseguiu ainda com a leitura de dois artigos referentes 

as lutas, dificuldades, métodos e conquistas do MST. 
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 A segunda etapa consistiu em visita a horta fitoterápica situada no assentamento 

Nova Conquista II, área rural do município de Campo do Meio, Minas Gerais durante 

encerramento da 4ª Jornada Universitária pela Reforma Agrária. A visita ocorreu no dia 

10 de junho de 2017. A horta começou a ser articulada em 2013 para se tornar referência 

regional e já em 2016 contava com variadas plantas medicinais para o tratamento e 

prevenção de várias doenças.  

 Durante a visita, houve conversa informal com três mulheres integrantes do 

Coletivo Raízes da Terra, onde cada uma delas apresentou um aspecto. Por questões éticas 

serão chamadas neste trabalho por nomes fictícios. A primeira, aqui identificada apenas 

como Ana pontuou que MST possui 5 divisões sendo o setor de produção e meio 

ambiente, o setor de saúde, formação política, educação e frente de massa, e uma das 

prerrogativas do MST é que além da existência desta divisão, o setor de saúde deve ser 

formado apenas por mulheres. 

 Beatriz trouxe sua contribuição a partir do seu conhecimento das ciências sociais 

e além de manusear as plantas, ressalta que sua contribuição principal é na questão do 

feminismo e explica como se dá o empoderamento da mulher através dos encontros para 

o trabalho. Por fim foi ouvida Clarice, técnica agrícola responsável pelo manejo das 

plantas, e entende a que fato de trabalhar com terra eleva a importância do papel da mulher 

dento do movimento. 

 Portanto esta pesquisa tem caráter qualitativo e não se estende aos resultados 

numéricos para elencar os benefícios da implantação da horta, mas ao contrário, 

procurou-se evidenciar as mudanças percebidas por elas mesmas enquanto atores 

transformadores de sua realidade e da comunidade que estão inseridas. 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 O município de Campo do Meio está localizado a 315 km de Belo Horizonte ao 

sul. Possui aproximadamente 11.500 habitantes e sua economia é baseada 

predominantemente na agropecuária (IBGE, 2010).  

 Segundo Góis (2016) o assentamento Primeiro do Sul foi o Primeiro assentamento 

do MST na região do sul de Minas, instituído em 1997, em Campo do Meio, possui área 

de 889 hectares (ha) e 42 famílias, e o Nova Conquista foi instituído em 2013 com 300 
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ha e 13 famílias. Existem ainda dez acampamentos próximos aos assentamentos. As terras 

ocupadas pertenciam a Usina Ariadinópolis. Estas terras totalizam 5.000 ha. 

 De acordo com as entrevistadas, esta localização é onde se encontra um dos 

maiores conflitos do MST no momento. Afirmam que a usina encerrou suas atividades 

em 1998, quando decretou falência deixando muitos trabalhadores sem receber seus 

direitos, iniciando assim anos de conflitos que se arrastam até o presente momento.  

 Antes da crise do álcool que afetou várias empresas do setor canavieiro no Brasil, 

muitas famílias e homens desacompanhados (peões) saíam principalmente do Nordeste e 

se instalavam no Sudeste para trabalhar nas lavouras. Com o fechamento das empresas, 

muitos procuravam empregos nas empresas urbanas, porém outros, principalmente 

famílias esperavam receber as indenizações para continuar no campo e trabalhar com a 

agricultura familiar. Assim foi o caso de muitos funcionários da Arianópolis. Como não 

conseguiam acordo e a época coincidiu com o ocupação das terras pelos militantes do 

MST, vários trabalhadores se juntaram ao movimento. Os donos da usina não se deram 

por vencidos. Em 2015 houve uma desocupação de parte das terras, onde fica a principal 

instalação da usina, porém os militantes não saíram. Negociaram outras partes das terras.  

 Entre uma batalha e outra a vida segue e os trabalhadores continuam lutando na 

justiça, em manifestações e um dos maiores sinais de resistência está em continuarem 

trabalhando e produzindo. 

 O MST é um movimento organizado. Diferentemente dos movimentos sociais em 

que o indivíduo adere sozinho por ideologia, quem procura o MST, busca realizar o sonho 

de se livrar do desemprego e conseguir terras para produzir, e busca com toda a família. 

Porém dentro do movimento há todo um trabalho de base, onde a família passa a estudar, 

receber conhecimento social, ideológico e político. Respeita-se também as aptidões e 

preferências de cada um, pois como um movimento e comunidade, não se quer 

transformar todos em uma massa só, mas busca usar os conhecimentos de cada um 

transformando-se em uma sociedade plural lutando pelo mesmo objetivo. 

 O setor de saúde do MST é responsabilidade das mulheres, geralmente se 

concentra em um assentamento, porém em todos os acampamentos há representantes. Há 

Enfermeira, técnica em enfermagem, agentes de saúde que tem autonomia para 

desenvolver seu trabalho ou ainda trabalhar em conjunto com os programas de saúde da 

família. O que varia muito de acordo com a localidade e o que o município dispõe. 
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 Durante visita ao assentamento Nova Conquista onde está situada a horta coletiva 

foi possível perceber que uma das intenções do MST é criar alternativa ao capitalismo de 

múltiplas formas, como a luta contra o uso de agrotóxicos, o reflorestamento de áreas 

ribeirinhas, e a não dependência da indústria farmacêutica (STEDILE; FERNANDES, 

1999). 

 Em conversa informal com militantes do Coletivo de Mulheres Raízes da Terra 

verificou-se que criação da horta coletiva vai além da geração de renda. Segundo a 

entrevistada Beatriz, a emancipação da mulher não pode ser discutida somente a partir da 

renda. A mulher camponesa está acostumada ao trabalho com a terra e proporcionar a ela 

a oportunidade de executar um trabalho que não seja meramente a extensão do trabalho 

do marido contribui para a formação de uma identidade própria.  

 O trabalho com as plantas medicinais permitiu a essas mulheres também uma 

oportunidade de estudo. A mulher do campo por muito tempo sonhou com o que era 

destinado a ela, se casar com um homem que a trate bem, ser boa dona de casa e ajudar 

no trabalho. Para isso não havia necessidade de formação. Beatriz aponta ainda que a 

mulher camponesa por muito tempo sofreu violência doméstica em silêncio por vários 

motivos. A maioria afirma não ter para onde ir, ou o que fazer com os filhos. Muitas 

sequer denunciam pois em geral moram longe das cidades e para chegar a uma delegacia 

dependeria do próprio agressor para leva-la. Entretanto o que mais choca a militante é o 

pensamento que muitas têm, que abandonar o marido e tentar a vida como doméstica ou 

trabalhar em uma fábrica na cidade seria como uma derrota, a afirmação da incapacidade 

de ser uma boa esposa. Este também é um dos motivos que leva ao silêncio sobre 

agressões. O medo do julgamento, de não cumprir o seu papel como boa esposa, pois a 

agressão confirma um marido insatisfeito. 

 Segundo Ana, uma das ações do coletivo é o encontro semanal. Todas as quartas 

feriras as sete horas da manhã, cerca de cinquenta mulheres se encontram na horta e antes 

de começar a trabalhar, conversam sobre as hortaliças, definem conjuntamente as ações 

a serem realizadas e discutem questões da vida cotidiana como forma de se ajudar e se 

fortalecer. A importância deste projeto pode ser sentida na fala de duas integrantes. 

“Quando a gente descobre que sabe fazer alguma coisa, se sente melhor, se respeita mais 

e assim os outros passam a nos respeitar também. ”  “Meu marido chegou até me bater, 

porque achava que eu dependia dele [...] que sem ele eu não teria coragem de carpir. 

Agora ele sabe que não dependo dele, conheço muita gente. Fiquei importante! ” 
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 Clarice contou a história de uma das responsáveis pelo projeto. Antes de se 

estabelecer em Campo do Meio a mulher morou em várias regiões do Brasil. Contou que 

quando morou no norte de Minas, pagavam menos pelo trabalho de capinar, pois 

julgavam que exigia menos força física, portanto era feito por mulheres e os homens se 

ocupavam de colheita (todos os produtos da região), por isso pagavam mais. E que quando 

morou no sul do estado descobriu que as mulheres trabalhavam na época da colheita 

(café) pois considerava que era menos cansativo que capinar. Seu relato só confirma que 

a divisão do trabalho no campo não é feita de acordo com limitações físicas, mas que 

independente de qual seja, será considerado leve e merecedor de menor remuneração. 

 Através de parcerias com o Instituto Federal do Sul de Minas, campus de 

Muzambinho as mulheres puderam se qualificar para este trabalho e receberam a doação 

de 2.500 mudas da Universidade Federal de Lavras. A aproximação com as Universidades 

através de ações de ensino, extensão e pesquisa levou as mulheres descobrirem que fazem 

muito mais que cultivar plantas. Descobriram que é possível ensinar e aprender ao mesmo 

tempo. Aprenderam como seu trabalho pode ir além do campo. 

 O coletivo trabalha pautado nos princípios da Economia solidária priorizando a 

autogestão, a solidariedade, a cooperação buscando a emancipação financeira, emocional 

e psicológica de cada uma, pois acreditam que o bem-estar individual leva ao bem-estar 

coletivo (SINGER, 2004). Desta forma uma pauta só é levada as lideranças do 

assentamento após decisão unânime do grupo. O coletivo procura desenvolver as 

habilidades de cada uma. Todas passam por todos os processos. Envolvimento com a 

seleção das mudas, preparo da terra, plantio, irrigação, colheita, beneficiamento e venda. 

 No início quando o MST chegou no município, as pessoas tinham muito medo. 

Elas riem ao se lembrar mas dizem que a sensação não era boa. As pessoas sonhavam 

com a reativação da usina e acreditavam que era a ocupação que impedia, mas aos poucos 

foram percebendo que a presença dos militantes agregou muito para a economia e 

desenvolvimento local. Todos os domingos pela manhã há uma feira na cidade onde os 

produtos orgânicos são expostos, inclusive os produtos da horta. Entretanto os produtos 

são comercializados em feiras do MST em todo o Brasil e há uma conversa com o 

legislativo do município para possibilitar a compra dos produtos fitoterápicos pelo 

Sistema Único de Saúde. 
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 “A feira é um lugar onde eu me sinto importante. Igual médico [risos]. A pessoa 

conta um problema e eu mostro a solução saudável, depois o povo vem agradecer. ” Assim 

disse uma delas com a enxada na mão e o olhar perdido no horizonte. 

 É importante lembrar que a cultura e individualidade dessas mulheres são 

respeitadas. O projeto deu a elas a possibilidade de ter independência financeira, uma 

carreira e abriu muitos horizonte. O mais importante é saber que não são propriedade de 

seus maridos nem incapazes de sobreviver sozinhas, porém cada uma é livre para 

conviver como quiser dentro de suas casas. Por este motivo, optou-se por um trabalho 

que confere renda, escolaridade, mas não as obriga abandonar o cuidado com suas casas 

e as tarefas domésticas, tendo em vista que isto ainda é importante para a mulher 

camponesa. O projeto deu a elas o poder decisório de suas próprias vidas e despertou a 

consciência de que cada uma é capaz de produzir e gerar renda tal qual seus maridos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 É possível concluir que o MST é um movimento forte porque dentre outros 

motivos leva em consideração os anseios e a luta cotidiana de cada uma de seus membros 

de modo a consolidar cada vez mais o movimento sem perder a ideologia.  

 O coletivo de mulheres Raízes da Terra vem reforçar que é possível construir um 

ambiente coletivo onde cada indivíduo compartilha sua experiência e seu conhecimento, 

trabalhando em conjunto na construção de uma nova realidade rompendo com o modo de 

produção capitalista e com os aprisionamentos do patriarcado. 

 As parcerias com universidades e institutos de pesquisa se tornam uma via de mão 

dupla, onde os estudantes podem praticar aquilo que aprendem em sala de aula no grande 

laboratório chamado vida real. E aqueles que são beneficiados pelos projetos também 

ensinam tornando-se muito proveitosa a troca de experiência. 

 Esta é uma experiência nova que mesmo tendo partido das demandas reais das 

participantes do projeto, ainda requer mais estudos e aperfeiçoamento. Propõe-se ainda a 

continuação deste estudo com enfoque quantitativo mais aprofundado para apontar se já 

é possível observar mudanças econômicas significativas, pois as mudanças sociológicas 

são evidentes. 
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Resumo 

Baseado na hipótese que o espaço de trabalho coletivo, embora precário,           

possibilita o empoderamento com relação às categorias gênero e raça a partir da autogestão,              

esse artigo tem como proposta apresentar através das narrativas das mulheres negras da             

Associação de Trabalhadores da Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa (ACAMARE)            

suas percepções a respeito da relação existente entre o trabalho que realizam coletivamente e              

a superação de estruturas machistas e racistas em suas trajetórias de vida. Para tanto,              

apresentar-se-á primeiramente uma reflexão teórica a respeito das modificações históricas que           

corroboraram para a marginalização desse grupo social no mercado de trabalho partindo da             

questão racial, sendo alocados em seguida aspectos que evidenciam a divisão sexual do             

trabalho e seus reflexos na distribuição de cargos e salários no mercado de trabalho. Da               

mesma forma, serão elencados aspectos que ilustram as possibilidades que a autogestão e o              

trabalho coletivo agregam a vida dessas trabalhadoras e se analisará através do diálogo que              

elas constroem na narrativa de suas trajetórias, aspectos que confirmam ou não a importância              

desse tipo de trabalho para sua autonomia. 

Palavras chave: raça, gênero, autogestão, empoderamento, autonomia. 
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As transformações advindas da globalização, que preconiza atualmente o         

processo de avanço do capital financeiro, têm como uma de suas maiores características             

segregar e marginalizar determinados grupos no meio produtivo. O modelo de produção atual             

é resultante da reorganização produtiva onde se deixa os ofícios da manufatura e centra-se na               

produção em escala tendo como foco a especialização e qualificação profissional nos postos             

de trabalho para a hegemonia do capitalismo. Nessa atmosfera a representação do trabalho             

feminino é marcada principalmente por arranjos sociais opressivos e desiguais. As           

subjetividades nas relações de trabalho articula-se intimamente com as dimensões de gênero            

que são norteadas pela ideia de poder (COSTA, 2007). A determinação dos espaços de              

trabalho feminino direcionam-se não só pela qualificação e carreira profissional, mas           

também, resulta de forças ideológicas que operam no sentido de subordinar o papel feminino              

a partir da divisão sexual do trabalho. Concomitantemente, as relações raciais refletem os             

mesmos parâmetros de subordinação a disposição de forças entre o capital e aspectos             

ideológicos racistas, observando, que os interesses políticos da elite pós-escravista resultou na            

composição de um espaço de trabalho nacional onde a população negra tivesse a menor              

participação possível. 

Nesse contexto, iniciativas de economia solidária têm representado espaços de          

trabalho tanto no campo como na cidade, com a presença significativa de mulheres. De forma               

específica, é possível observar que em alguns segmentos de reciclagem, em especial, de             

associações e cooperativas de catadores, mulheres negras encontram espaços para o trabalho e             

vivenciam nos empreendimentos solidários processos de autonomia. Trata-se de trabalhadoras          

que vivenciam diferentes vulnerabilidades sociais a partir de uma dupla opressão: gênero e             

raça.  

O presente artigo busca, nessa conjuntura, analisar a trajetória de mulheres negras            

da Associação dos Trabalhadores da Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa- ACAMARE             

visando compreender como se dão processos de empoderamento dessas mulheres e qual a             

influência da autogestão nesse quadro. 

As questões norteadoras dessa pesquisa foram: é possível através do trabalho           

autogestionário possibilitar processos de empoderamento de mulheres negras a partir da           

categoria gênero e raça? Qual a relação dessa forma de trabalho com sua autonomia, liberdade               

e luta por direitos?  
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Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa compreendem entrevistas        

semiestruturadas e análise e sistematização das narrativas a partir das temáticas propostas no             

estudo. O trabalho está organizado em quatro seções, além desta introdução, foi feito um              

levantamento bibliográfico para abordar a questão racial e de gênero. Em seguida, buscou-se             

apresentar as oportunidades conferidas a essas mulheres a partir da Economia Solidária e a              

autogestão juntamente com suas narrativas a respeito das percepções sobre a questão racial e              

de gênero e qual a relação do trabalho que realizam nessa perspectiva. Por último, as               

considerações finais que concluem as análises feitas a partir das próprias trajetórias narradas             

por essas mulheres. 

 

Raça e gênero: imaginário social e marginalização no mercado de trabalho.  

 

A organização do mercado de trabalho brasileiro para a constituição do modelo            

capitalista de produção resultou na crise de mão-de-obra desencadeada a partir de 1850 com a               

proibição do tráfico de negros africanos para o Brasil (SANTOS, 1997). Resultante de             

pressões externas a proibição e eliminação da mão-de-obra escrava buscava estabelecer as            

condições necessárias para a consolidação do capitalismo. Era fundamental para o êxito desse             

sistema produtivo o estabelecimento do trabalho assalariado e livre (LAMOUNIER, 2008),           

onde a oferta de mão-de-obra constitui elemento importante e organizador desse sistema. 

O mercado de trabalho no Brasil carrega heranças dos processos de colonização e             

das opções políticas segregacionistas das elites brasileiras em especial no período de transição             

entre a proibição do tráfico de negros africanos para o Brasil e a abolição da escravidão. Esse                 

processo foi marcado pela crença na inferioridade de negros e amarelos biológica e             

culturalmente em relação aos brancos. Por meio do aparato do Estado, marginalizou-se a             

força de trabalho de descendência africana (SANTOS, 1997). 

A marginalização da força de trabalho de origem africana se constitui, segundo            

argumentos de Offe e Lenhardt (1984, p.18) “pelo fato do governo não garantir, em período               

de transição do regime produtivo, as condições necessárias para a integração dos indivíduos             

ao mercado de trabalho”. Políticas segregacionistas impuseram restrições à utilização da força            

de trabalho dessa parcela da sociedade, delimitando-se, precisamente, os que podiam e os que              

não iriam se tornar trabalhador assalariado. Reflexos da escravidão e das políticas adotadas             
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naquela época ainda interferem no acesso de homens e mulheres negras no mercado de              

trabalho hoje, assim como nas situações socioeconômicas vivenciadas por eles.  

Fernandes (2011) apresenta dados estatísticos, tomando como base a população          

da cidade de São Paulo, ilustrando como estavam compostos os postos de trabalho no Brasil               

no ano de 1893. Tendo como base a análise de estrangeiros, trabalhadores e proprietários              

nacionais, concluiu que 69% dos proprietários capitalistas eram nacionais e 33% eram            

estrangeiros, mas pontua que com relação à divisão da população nos diversos setores             

empregatícios da sociedade, o percentual de estrangeiros era de 71,2% sendo eles que             

ocupavam a maior parte dos serviços urbanos. Alega também que a participação da população              

negra nesses espaços era irrisória, principalmente quando se analisava as ocupações das quais             

eram necessárias uma melhor qualificação para o trabalho. Foram através das migrações            

internas, em 1935, que se abriram novas oportunidades de ocupação para os negros no país,               

no entanto, essas oportunidades surgiam junto com a informalidade e precariedade no espaço             

de trabalho. Quarenta e sete anos, após a abolição, a população negra ainda era estigmatizada               

e consequentemente excluída do mercado de trabalho formal pela mentalidade racista do            

contexto brasileiro, algo ainda, não superado.  

Outro dado importante é o levantamento feito sobre quais eram as ocupações            

entre mulheres e homens negras (os) no ano de 1951, apresentando que 29% exerciam              

atividades artesanais e 21% realizavam serviços domésticos, 9% em serviços públicos como            

serventes em escritórios, 8% se situavam nas indústrias nos postos mais brutos e             

desprivilegiados, 7% em serviços de escritório como datilografia e contabilidade e 4% no             

comércio como balconistas. (FERNANDES, 2011). 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua –            

PNAD publicada em 17 de agosto de 2017, a desocupação por cor ou raça apresentando taxa                

média de 13% no total de desempregados, aponta que dos desempregados, no segundo              3

trimestre do ano, 10,3% são homens brancos, ficando eles abaixo da média total, 15,8% e               

15,1% para homens negros e pardos respectivamente, ficando em 3,8% e 3,1% acima da              

média total. No quarto trimestre de 2016 o percentual de desocupação por cor ou raça era de                 

9,5% para os brancos, 14,4% para negros e 14,1% para pardos, com uma taxa média de 12%,                 

3   taxa média estimada a partir de 11,5% para homens e 14,9% para mulheres desocupados(as), 
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evidenciando que o mercado de trabalho segrega homens e mulheres a partir das questões              

raciais.  

Nesse contexto, a marginalização da população negra resulta de políticas racistas           

que marcaram e permanecem no cotidiano, através da concentração de poder, influenciando            

no acesso de negros ao mercado de trabalho. A desigualdade de raça no mercado de trabalho                

soma-se à de gênero.  

Dessa forma, a representação da mulher negra no mercado de trabalho, tal como             

vemos hoje, resulta das dificuldades enfrentadas por elas diante de uma sociedade sexista,             

elitista e racista. Estamos falando aqui, de arranjos discriminatórios, opressivos e complexos            

que estruturaram o fluxo de poder e concentraram-no sobe posse de um mesmo grupo de               

sujeitos. A discriminação, de forma geral, resulta de uma pré-concepção a respeito de uma              

determinada parcela da sociedade que passa a ser analisada a partir da ótica de existência de                

um grupo padrão figurado nos homens brancos heterossexuais donos dos meios de produção             

(SOUZA & GUEDES, 2016). O grupo padrão organiza a sociedade segundo seus interesses,             

e, legitimado pela má distribuição de poder, vista desde o período escravocrata, desenvolve             

normas das quais muitos segmentos sociais não comungam e, assim, possibilitam a            

marginalização desses grupos “diferentes” na medida em que ignoram suas vozes e            

necessidades. “Essas normas podem ser a cor da pele, a opção sexual , a religião, o sexo, a                 4

origem social ou quase qualquer outra marca que se impõe aos indivíduos” (SOUZA. &              

GUEDES, 2016, p.7). Falamos aqui de relações conflituosas e de exercício de poder baseados              

em condições materiais e ideais.  

De acordo com Souza e Guedes (2016), o mercado de trabalho é uma das poucas               

esferas sociais que permite evidenciar quantitativa e qualitativamente a manifestação do           

preconceito de raça e gênero. De modo geral, a sociedade foi fragmentada em duas esferas,               

uma de domínio público e outra de domínio privado onde: 

Os homens “pertenciam” à esfera pública, pois desempenhavam de forma          
predominante o papel de provedor da família, e as mulheres “pertencem” à            
esfera privada, uma vez que o cuidado do lar funcionava como atividade de             
contrapartida dado o sustento financeiro do marido (SOUZA & GUEDES.          
2016, p.1) 

A importância de perceber esse fato se dá pelas particularidades das relações             

trabalhistas que se relacionam intrinsecamente com a questão de gênero. Nessa esfera,            

4 “um equívoco dizer que se trata de uma opção sexual, pois não depende de escolhas conscientes nem pode ser                    
aprendida” (NASCIMENTO. 2015, p.23)  
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observam-se dois princípios organizadores: a separação entre as ocupações masculinas e           

femininas e a hierarquização dessas atividades, onde, o trabalho realizado pelos homens é             

mais valorizado em detrimento ao trabalho feminino. Isto é, além da articulação de acordo              

com os sexos, há fortes idéias de valores distintos, ou seja, produção vale mais que               

reprodução, o trabalho das mulheres vale menos que o trabalho dos homens. Nesse sentido,              

ao analisar o perfil da discriminação no mercado de trabalho Soares (2000, p. 09) apresenta               

que: 

Em outras palavras, existem pelo menos dois fenômenos a serem explicados.           
Em primeiro lugar, algumas categorias de pessoas marcadas por certas          
características com as quais nasceram - o sexo e a cor da pele - percebem               
salários horários menores ou muito menores do que os salários horários           
percebidos por homens brancos. Em segundo lugar, esse hiato tem-se          
encurtado para duas dessas categorias e permanecido inalterado para a outra.  

 

Ao analisar dados de 1998, comparando a remuneração padronizada em quarenta           

horas de trabalho, entre os seguintes grupos: a homens brancos, b homens negros, c mulheres               

brancas e d mulheres negras, esse autor nos mostra que; o grupo a apresentando remuneração               

mensal de R$ 726,89, situava-se, no topo da média salarial; o grupo b apresentou variação de                

46% com relação ao valor mensal arrecadado pelo grupo a; o grupo c, 79%; e d, com                 

remuneração de R$ 289,22, representava apenas 40% da renda mensal arrecadada pelo grupo             

a. Esses dados possibilitam a compreensão em valores como as opressões, expressas pela             

disposição de forças, atuam dentro do mercado de trabalho, onde o grupo d estruturalmente              

contabilizado evidencia que compõem o grupo social mais oprimido dentro do mercado de             

trabalho. É válido lembrar que esses dados oscilam no tempo e de acordo com diversas               

variáveis como a influência da economia interna, externa, e do contexto político. Entretanto,             

de acordo com dados do IPEA (2017) o rendimento médio mensal do grupo padrão, homens               

brancos, no ano de 2014 era de R$ 2.393 reais e do grupo em situação de maior                 

vulnerabilidade social , as mulheres negras, com rendimento médio mensal de R$ 946 reais,             5

isto é, uma diferença de 40% de um grupo para outro. As distâncias entre os grupos                

populacionais não se alteram expressivamente ao longo do período. 

Uma variável importante para se analisar o trabalho feminino, segundo Kergoat           

(2010.p.03), é que “as relações intersubjetivas são próprias dos indivíduos concretos entre os             

5 Fatores como risco frente ao desemprego, a precariedade do trabalho, a pobreza e à falta de proteção social                   
determinam o que podemos chamar de situação de vulnerabilidade social. 
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quais se estabelecem. As relações sociais, por sua vez, são abstratas e opõem grupos sociais               

em torno de uma disputa.” 

Nesse contexto, as relações intersubjetivas estão relacionadas à esfera reprodutiva          

no grupo familiar e as relações sociais na esfera produtiva. No entanto, o que se observa, é                 

que nas relações intersubjetivas, existe um problema de negociação, onde as obrigações a             

respeito da manutenção da esfera reprodutiva caem, majoritariamente, sobre as mulheres, ou            

seja, as mulheres trabalham mais que os homens (KERGOAT, 2010). Situação essa            

conhecida como dupla jornada de trabalho feminino que por sua vez limita a participação              

feminina a disputa de poder nas relações sociais. 

A questão das mulheres negras, no entanto, se agrava nesse cenário, pois "o             

racismo estabelece a inferioridade social dos segmentos negros da população em geral e das              

mulheres negras em particular, operando como fator de divisão na luta das mulheres pelos              

privilégios que se instituem para as mulheres brancas” (PINTO, 2006, p.03), as concepções e              

os dados apresentados estão vinculados à história das trajetórias dessas mulheres do período             

pós-escravatura até a atualidade. Além disso, elas saem do mercado mais tarde, se aposentam              

em menores proporções que os homens e há mais mulheres negras idosas que não recebem               

nem aposentadoria nem pensão.  

Nos últimos anos, tem-se observado uma ampliação de iniciativas no campo da            

Economia Solidária. Parte desses grupos é organizada por mulheres em diferentes contextos.            

Neste trabalho, daremos enfoque ao setor de reciclagem, compreendendo associações e           

cooperativas de catadores de materiais recicláveis.  

Temos como suposição de que ao adotar princípios reguladores orientados pelo           

bem estar social coletivo/individual, pela democracia e autogestão, a Economia Solidária           

possibilita a superação das questões de gênero e raça a partir da coletividade. Esse modelo               

produtivo tem como característica a desconstrução da ideia do trabalho expressa pelo            

capitalismo, tendo como objetivo propor a união de capital, meios de produção e o trabalho, o                

que lhe confere caráter contestatório e alternativo (Singer, 1999). Ademais, o princípio da             

autogestão conferida à estrutura da economia solidária aproxima a compreensão do trabalho            

intelectual ao manual na medida em que exige de seus integrantes a participação nas decisões,               

as quais, para serem tomadas, precisam de um prévio entendimento ao que se está pautando               
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(Nobre, 2003). Isto é, a economia solidária busca romper com a divisão social do trabalho na                

medida em que modifica as estruturas internas da organização do trabalho direcionando-as.  

A democracia expressa na composição da autogestão é ampliada na estrutura de            

ocupação dos postos de trabalho que não deve discriminar sua composição baseado em             

questões de raça, gênero, classe, ou qualquer que seja, mas na articulação das competências              

individuais e na ampliação do conhecimento coletivo. 

Sendo assim, construir um empreendimento autogestionário desafia homens        
e mulheres a desconstruir valores individualistas e estabelecer relações         
solidárias, pautadas nos seguintes valores: democracia – decisões tomadas         
pelo conjunto dos associados e associadas; participação – garantia do direito           
de decidir e condições para a efetiva participação; igualdade – todos/as têm            
tratamento igualitário, seja de remuneração, como de acesso à formação e           
conhecimento, para mesma tarefa e função; cooperação – responsabilidade         
partilhada na gestão e produção; desenvolvimento humano – concepção da          
formação como direito de todo / a trabalhador e trabalhadora, numa           
dimensão humana que possibilite o acesso às novas técnicas e educação           
integral. Valores estes que buscam o fim de toda e qualquer forma de             
exclusão /discriminação. (PESSOA, 2008, p.09) 

 

Nesse contexto situam-se as mulheres da Associação dos Trabalhadores da           

Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa-MG (ACAMARE), composta principalmente por           

mulheres negras marginalizadas pelo mercado de trabalho, que através do empreendimento           

coletivo possibilitaram a sua garantia de renda e de participação social através do trabalho. 

 

Trabalho, percepção social, autogestão e empoderamento nas narrativas das mulheres 

negras da ACAMARE 

 

.  

A ACAMARE localiza-se na Zona da Mata do estado de Minas Gerais. O grupo              

se formalizou enquanto associação em 2008, apoiado pelo projeto de extensão Incubadora            

Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP-UFV). Orientada pela Economia Solidária,         

essa entidade articula-se no apoio a empreendimentos organizados pela autogestão, e que, por             

meio de capacitações, acompanhamentos, espaços pedagógicos e captação de recursos através           

de editais, funciona também, como entidade de fomento a esse tipo de atividade. 

Ao trabalhar a reciclagem popular com esse grupo a ITCP-UFV tem propiciado            

gradativamente, através da Economia Solidária e metodologias populares, avanços na luta por            
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cidadania e condições justas de trabalho. Composta por 94% de trabalhadoras e trabalhadores             

negros, onde estes representam 19% e aquelas 81%, a ACAMARE vem superando os             

desafios do processo de autogestão e de relacionamento com as entidades públicas e privadas              

da cidade de Viçosa-MG. A luta dessas(es) trabalhadoras(es) é traduzida em suas trajetórias e              

no esforço feito pela ITCP-UFV de garantir o acesso desse grupo a políticas públicas              

importantes e espaços de diálogo que incentivam a participação e evidenciação desse grupo             

para comunidade. O desenvolvimento deste trabalho se orienta pela necessidade e pelo            

entendimento de que esses sujeitos estão submetidos a condições precárias e de exclusão,             

tanto pela questão material (classe) quanto pela racial e de gênero. A ocupação desses espaços               

possibilita um aprendizado importante a essas pessoas além de garantir a representatividade            

de seus interesses na sociedade, que é um aspecto importante na luta dos movimentos sociais. 

Serão apresentadas a partir desse ponto as narrativas dessas mulheres sobre suas            

trajetórias de vida e no trabalho, para tornar possível compreender de onde elas são. Como as                

questões de gênero e raça interferiram em suas vidas no mercado de trabalho, como elas               

percebem a questão racial e de gênero em suas vidas, como lidam com elas e qual o papel da                   

autogestão nessa perspectiva. Trata-se da sistematização escrita das percepções dessas          

mulheres a respeito da história, suas mudanças no âmbito coletivo, social e individual e o que                

essas transformações agregaram a sua subjetividade no significado da questão racial e de             

gênero, como percebem isso e se percebem como enfrentam? 

Com esse intuito foi realizada entrevista semi-estruturada com seis (6) mulheres           

da ACAMARE na perspectiva de reconhecer através de suas narrativas as modificações por             

elas vividas antes e depois do trabalho coletivo.  

Perfil das Mulheres Entrevistadas 

Entrevistada 1 (A1) Associada, 23 anos, trabalha a 1 ano e 6 meses na ACAMARE 

Entrevistada 2 (A2) Associada, 64 anos, trabalha a 8 anos na ACAMARE. 

Entrevistada 3 (A3) Associada, 53 anos,  trabalha a 8 anos na ACAMARE 

Entrevistada 4 (A4) Associada, 73 anos, trabalha a 1 ano e 6 meses na ACAMARE. 

Entrevistada 5 (A5) Associada, 37 anos, trabalha a 1 ano e 6 meses na ACAMARE 

Entrevistada 6 (A6)  Associada, 47 anos, trabalha a 2 anos na ACAMARE 

7 (A7) Associada citada em uma das falas 
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Nos diálogos estabelecidos através das entrevistas pôde ser observado que as           

trabalhadoras da ACAMARE são mulheres negras vindas das periferias e zonas rurais da             

cidade de Viçosa e às que a contornam. Em ambos os depoimentos, as apresentações das               

características dos núcleos familiares relatados na infância dessas mulheres, demonstraram          

um ambiente onde a precariedade era cotidiana, as oportunidades limitadas e o trabalho             

precoce inevitável.  

“A gente morava na roça, então na roça né, a gente, bom eu não estudei               
nada, porque tinha que ajudar minha mãe porque os meninos eram todos            
pequenos e ela lavadeira de roupa pro outros. E nós tínhamos que trabalhar             
na roça, eu e minhas irmãs. Passávamos muitas necessidades né, tinha dia            
que tinha alimentação e tinha dias que não tinha. Minha vida era comer             
coco, coquim. Ficava na beiradinha do rio assim menino, quase caindo           
virando de cabeça pra baixo no rio mas o coquinho eu tinha que pegar o               
coco eu tinha. Aí comia aquilo e quando tinha rapadura a gente raspava             
aquilo no prato sabe? E comia com o coco. Não tinha um leite pra tomar,               
não tinha o pão de manhã pra comer, não tinha um arro...nada nada! Ai              
acontecia às vezes a tarde da minha mãe dizer “ Ah, minha cabeça está              
doendo” com vontade de tomar café. Aí nós íamos roubar cana, roubar cana             
dos outros pra socar no pilão pra tomar nem que seja a garapa né?”.(A4). 
 

Dentre as entrevistadas, apenas uma relatou ter tido uma infância tranqüila, no            

entanto, reconhece que isso se deu pelo fato de ser, entre os irmãos e irmãs, a mais nova,                  

gozando de um contexto em que as condições materiais eram diferentes dos demais. 

Também foram apresentados casos como de perda de um dos pais por questões de              

saúde pública, abuso sexual e expulsão do lar por motivos de gravidez, e abandono de menor. 

 

Não, porque vou falar a verdade né. Eu arrumei minha primeira menina com             
13 anos de idade ai minha mãe me expulsou de casa e eu tive que sair de                 
casa... Meu marido chegava em casa e não tinha uma água quente nem             
nada. Ainda bem que ele não brigava que ele tinha 46 anos e eu com 13                
anos. (A3). 
 

Outro aspecto é que com relação à vida escolar, as mulheres que tiveram              

oportunidade de freqüentar a escola, passaram dificuldades no aprendizado por questões           

emocionais apresentando casos de evasão escolar.  

Através dessas narrativas, torna-se possível compreender a origem dessas         

mulheres, o estado de vulnerabilidade a qual foram submetidas e em que medida as questões               

raciais e de gênero incide sobre elas a partir das perspectivas abordadas anteriormente. 
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Para buscar compreender se elas fazem essa leitura do próprio diálogo que            

constroem, isto é, de perceber que as situações por elas vividas estão relacionadas à questão               

racial e de gênero, foram instigadas a falar sobre qual a influência do fato de ser mulher negra                  

em suas trajetórias.  

Apontaram que a questão material aparece com predominância quando relatam as           

situações vividas por elas e que, esse fato, interfere na socialização. Primeiro, porque a              

materialidade é uma variável importante pra vida social, segundo, porque a falta dessa             

materialidade determina o lugar delas, enquanto mulheres negras, na sociedade. Ou seja,            

fazem uma leitura pertinente sobre como a questão de classe as posicionam na sociedade.              

Junto a isso, a discriminação racial e de gênero é evidenciada nos diálogos que se segue  

 

“Nunca tive nada de luxo desde roupas a brinquedos até de comer, sempre             
foi as coisas mais simples, simples mesmo!...Foi fácil não, igual na infância,            
eu ficava me perguntando, porque eu não nasci branca? porque eu não nasci             
de cabelo liso, porque eu não nasci com condições financeiras melhor?.”           
(A1). 

 

“Mas ainda tem né, esse negócio de preconceito, tem muita gente que tem             
né?! [...] Hoje não, você topa com os outros e falo que trabalho na              
ACAMARE “a lá é bom né, vocês estão ajudando o meio ambiente né, lá é               
muito bonito o serviço que vocês fazem”, não sei o que [...] , mas quando a                
gente trabalhava no lixão não pensavam assim! Eu só pensei, quando           
trabalhava no lixão vocês não falavam isso...É uai, preto não tinha valor            
muito nada! Igual a gente né, trabalhava no lixão e encontravam com a gente              
e viravam a cara pro lado. Chamavam a gente de lixeira!”(A2). 

 

“[...] esse preconceito que assim até dentro de casa mesmo com meu            
ex-companheiro, aquele preconceito né?! Machista. A “obrigação de colocar         
as coisas dentro de casa é do homem, de pô dentro de casa é o homem, né,                 
se não a mulher se torna independente e quer, quer fazer coisa além             
[...]”.(A6). 

 

Todas as entrevistadas demonstraram ter conhecimento das situações por elas          

vividas e as influências das questões raciais e de gênero em suas trajetórias. No entanto, essas                

mulheres reconhecem que, falar sobre isso hoje, é reflexo de um processo lento, doloroso e de                

superação. Tendo em vista, que só na maturidade conseguiram perceber essas relações e que              

ainda encontram dificuldades em falar sobre as dores causadas por elas. 
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A partir desse ponto e observado que essas mulheres interpretam as opressões por             

elas vividas primeiramente a partir da classe social. Procurou-se problematizar em seguida            

qual o papel da ACAMARE, nesse processo de reconhecimento das questões de raça e gênero               

e quais as modificações que observam em suas vidas a partir do trabalho na autogestão.  

Um ponto importante a ser colocado é que, apesar dessas mulheres           

compreenderem a relação existente entre o trabalho e a autonomia, o vínculo que estabelecem              

com a organização ultrapassa essa fronteira. Essas mulheres não se organizam unicamente            

para atender a suas necessidades materiais, mas também, se solidarizam coletivamente na            

troca de experiências e saberes. Dentre os quais, levam-nas a dizer que: 

 

O serviço aqui me deu um empurrão... aprendi muitas coisas, igual, eu tinha             
vergonha até de conversar, não gostava de conversar com os outros uai, era             
igual bicho. Aqui não, aqui eu converso com A7 e a A7 você sabe, ela é                
calma pra conversar com você, ela te explica as coisas. A6 também agora é              
uma pessoa muito de boa pra conversar com a gente. Tem a A1 né, então a                
gente, vai devagarzinho a gente chega lá! (A4)  

 

Mostraram reconhecer que o trabalho na autogestão é que possibilita esse            

aprendizado, evidenciaram isso ao reinterpretar as experiências de trabalho antes vividas,           

demonstrando a exploração, a discriminação que sofriam pelos seus patrões e as poucas             

possibilidades que ofereciam.  

Também narram o caráter “terapêutico” que o trabalho na associação tem           

possibilitado para a superação dos problemas sociais e emocionais. Nessa esfera, a questão             

econômica se mostra não como a principal opressão sofrida, mas como método de superar as               

opressões de raça e gênero. Isso porque ao trazer a dimensão “terapêutica” essas mulheres              

mostraram o quanto não estar trabalhando, colocam-nas em uma posição ainda mais            

dependente e as expõe com maior força as opressões de raça e gênero na sociedade e dentro                 

de suas próprias casas.  

Nesse sentido, ao apropriar-se do conhecimento, essas mulheres assumem uma          

identidade coletiva em defesa do seu direito ao trabalho e de condições dignas de exercê-lo na                

medida em que compreendem a dinâmica dos mecanismos que possibilitam a ação pela luta              

por direitos. 
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“Enfrentar com certeza! Hoje eu luto ... hoje eu, igual eu falo com meus              
meninos, gente uma andorinha só não faz verão, vão unir, sabe, igual            
estudante fala, vamos fazer uma passeata...vão! Falei! Mas não vamos unir           
só nós aqui, vamos unir com a outra associação lá pequena também! Buscar             
sabe?! vamos gritar pra sermos vistos. Não, nós somos gente igual todo            
mundo[...].”(A6). 

 

Ademais relataram que essas lutas não se limitam unicamente aos espaços           

públicos de reconhecimento, apontam que as relações no âmbito familiar são ainda mais             

tensas e que é dentro dessa esfera que procuram maiores mudanças. Quando por exemplo              

várias delas relatam o incômodo de seus companheiros ao perceber que o rendimento por elas               

alcançado supera ao salário que recebem. E nesse sentido, a associação e a remuneração              

conquistada através dela é que garante segurança a essas mulheres de tomar as decisões tal               

qual sua vontade. Tendo como exemplo a separação, em que, o desemprego impossibilita, por              

condições materiais, que essas mulheres abandonem seus companheiros, mesmo que estejam           

submetidas a diversas formas de violência. 

 

 Considerações finais 

Com a pesquisa foi possível perceber que ainda há questões a serem            

aprofundadas, mas que a inserção na Economia Solidária gera processos importantes para as             

mulheres que compõem a associação a partir dos aprendizados cotidianos do trabalho            

coletivo. A narrativa dessas trabalhadoras, ao refletir e relatar suas trajetórias, evidencia esse             

empoderamento.  

No que diz respeito às questões raciais, apesar de observarem as modificações na             

forma de interação com a sociedade, mostram-se cientes de que a discriminação racial é uma               

realidade e que o enfrentamento é importante. No entanto, as opressões de gênero, o              

machismo e o patriarcado, ainda são um desafio cotidiano. Tanto na esfera pública, quanto na               

privada.  

Ademais, é fundamental refletir que as ITCPs ao trabalhar com associações ou            

cooperativas de catadores devem aprofundar gradativamente nos diálogos referentes às          

questões raciais e de gênero. Tendo em vista, que a autonomia, a participação social e a                

liberdade dessas mulheres depende, em parte, da emancipação econômica, mas por trás dessa             

questão, o que se observa, é a busca de condições para superar as opressões de raça e gênero.                  

Pode-se postular que tais opressões se consubstancializam na construção social dessas           
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mulheres negras. Portanto, o caminho traçado para avançar sobre essas questões depende de             

um olhar que esteja atento para dimensionar as intrínsecas relações sociais que atravessam os              

sujeitos e estruturam as desigualdades por elas/es vivenciadas/os (KERGOAT, 2010). 

Contudo é importante não romantizar as narrativas dessas mulheres, pois, apesar           

do processo de empoderamento se mostrar, mesmo que lento, gradativo, as dificuldades            

enfrentadas pela maioria delas, principalmente na esfera privada, são exemplos de arranjos            

machistas e opressivos graves.  
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Resumen  

Debido al resultado que han arrojado el proceso de globalización y las reformas 
neoliberales experimentadas en las últimas décadas del siglo XX, tanto en los países 
desarrollados como en Latinoamérica se observa un cambio en el paradigma vigente de 
la innovación, hacia una concepción más amplia que reconoce otros actores (aparte de la 
tradicional empresa capitalista) como gobiernos, empresas de la economía social 
(EESyS) y ONGs como actores innovadores capaces de orientar la innovación hacia 
procesos que mejoren la calidad de vida de los sectores de la población excluidos de 
distintas maneras, impulsando así un desarrollo más inclusivo.  

Puntualmente respecto a la economía social y solidaria (ESyS), diversos estudios 
señalan que en la lógica cooperativista subyace un principio opuesto al de la 
competencia (presente en la lógica del capital), lo que hace que las empresas 
cooperativas interactúen más entre sí, compartiendo conocimiento con mayor facilidad 
que empresas capitalistas estándar. De esta manera, puesto que, de acuerdo a la teoría de 
los sistemas de innovación, el corazón de la innovación se encuentra en el conocimiento 
compartido, las cooperativas de trabajo podrían ser actores generadores de 
innovaciones, a nivel local, preferibles a las empresas capitalista estándar.  

Es en función a ello que el presente trabajo se propone mediante un estudio de caso, 
caracterizar y comprender los procesos de innovación que llevan adelante las EES, 
focalizando específicamente tanto en los motivos que impulsan a las cooperativas de 
trabajo a innovar, como los vínculos que llevan adelante con otros actores  en dicho 
proceso y el tipo de conocimiento aplicado en la innovación. 

 
1. Introducción 

Desde Schumpeter, la teoría económica de la innovación ha otorgado a la empresa 
capitalista el papel central como motor de los procesos de innovación (tecnológica) 

627



jugando así un rol fundamental en el desarrollo económico, entendido por aquel 
entonces, como el crecimiento del PBI de los países. Esta perspectiva teórica dominante 
tuvo su correlato en diversos programas, proyectos e instrumentos de política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsados fundamentalmente por organismos 
multilaterales (como la OCDE, el BID, etc.). 

Desde este enfoque, propuesto por la economía del cambio tecnológico y la 
economía evolucionista, (Schumpeter, 1928; Freeman, 1987; Nelson, 1995; entre otros)  
se considera al cambio tecnológico (sea tanto una modificación técnica que permita 
aumentar la eficiencia, como el desarrollo de nuevos productos, que derivan en la 
generación de nuevos mercados monopólicos y la obtención de ganancias 
extraordinarias) como la forma implementada por las empresas en una nueva fase del 
capitalismo, en la cual ya no se compite sólo vía precios, sino también en una “carrera” 
del cambio tecnológico, donde lo que cuenta, es no quedar “rezagada”. De esta manera, 
cuanto más competitivo es el entorno en el cual se desenvuelven las empresas, mayor es 
el incentivo a innovar por parte de las mismas. Esto se debe a que procuran su 
supervivencia mediante la acumulación de capital, producto de la obtención de 
ganancias crecientes y por lo tanto, la innovación es propia de un sistema en el que la 
competencia rige las reglas sociales de convivencia de las firmas (Thomas, Becerra y 
Picabea, 2014). 

Si bien, desde esta perspectiva, se ha reconocido y estudiado el rol de diversos tipos 
actores intervinientes en el proceso de innovación, especialmente a partir de la noción 
de sistema de innovación, históricamente se ha mantenido la centralidad de las empresas 
capitalistas como los agentes innovadores. 

Sin embargo, debido al resultado que han arrojado el proceso de globalización y las 
reformas neoliberales experimentadas a fines del siglo XX, en las últimas décadas, tanto 
en los países desarrollados como en Latinoamérica se observa un cambio en el 
paradigma vigente de la innovación, hacia una concepción más amplia. Esta perspectiva 
reconoce otros actores (aparte de la tradicional empresa capitalista) como gobiernos, 
empresas de la economía social y solidaria (EESyS) y ONGs como agentes innovadores 
capaces de orientar la innovación hacia procesos que mejoren la calidad de vida de los 
sectores de la población excluidos de distintas maneras, impulsando así un desarrollo 
más inclusivo. Si bien la misma aún es relativamente incipiente, comienza a adquirir un 
lugar en los debates académicos sobre CTeI, adoptando distintos nombres, entre los 
cuales pueden destacarse en el ámbito latinoamericano la “innovación social”, 
“Tecnologías Sociales” o “Tecnologías para la inclusión Social”, todos ellos enfoques  
que abordan desde distintas perspectivas un problema semejante (Herzfeld, 2016). 

En este marco, autores referentes de la disciplina, como Cozzens y Sutz (2012) 
indican que la aplicación del concepto de innovación en entornos de la economía 
informal (en los cuales conviven actores de la economía social) genera el desafío tanto 
de analizar su esencia como de evaluar su potencial transformador, siendo necesario 
profundizar la agenda de investigación en esta temática. Así mismo Bouchard (2013) 
señala que las empresas de la economía social pueden ser un importante actor para los 
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diferentes tipos de innovaciones schumpeterianas, al ampliar los ámbitos de productos y 
servicios disponibles para segmentos de la economía que son útiles pero no están 
cubiertos ni por el mercado ni el estado (nuevos productos o servicios). También puede 
ofrecer nuevas oportunidades para actores vulnerables o excluidos y estimular un nuevo 
tipo de emprendimiento social o colectivo (nuevas organizaciones), contribuyendo a 
instituir nuevas normas y reglas, en el ámbito de las relaciones inter e intra-
organizacionales (nuevos procesos/procedimientos). En la misma línea, tanto Thomas, 
Becerra y Picabeas (2014) como Becerra y Thomas (2017) señalan que en la lógica 
cooperativista subyace un principio opuesto al de la competencia (presente en la lógica 
del capital), lo que hace que las empresas cooperativas interactúen más entre sí, 
compartiendo conocimiento con mayor facilidad que empresas capitalistas estándar. De 
esta manera, puesto que, de acuerdo a la teoría de los sistemas de innovación, el corazón 
de la innovación se encuentra en el conocimiento compartido, las cooperativas de 
trabajo podrían ser actores generadores de innovaciones, a nivel local, preferibles a las 
empresas capitalista estándar, que tengan el potencial de poner en marcha una serie de 
dinámicas de aprendizaje capaces de generar capacidades tecno-productivas que podrían 
implicar nuevas alianzas socio-técnicas orientadas por procesos más democráticos de 
adquisición de conocimientos y generación de valor asociado. De esta manera, el 
enfoque sistémico podría cambiar si pone mayor atención a otros tipos de actores.  

Es a raíz de lo expuesto que este trabajo se propone mediante un estudio de caso, 
caracterizar y comprender los procesos de innovación que llevan adelante las EESyS, 
focalizando específicamente tanto en los motivos que impulsan a las cooperativas de 
trabajo a innovar, como los vínculos que llevan adelante con otros actores  en dicho 
proceso y el tipo de conocimiento aplicado en la innovación. 

De esta manera, a continuación se expondrán tanto algunas conceptualizaciones 
claves para este trabajo como la metodología aplicada para el desarrollo del mismo, 
continuando con la contextualización, descripción y análisis del caso en sí para finalizar 
con algunas reflexiones.   

Por último, es importante destacar que esta ponencia muestra algunos de los 
resultados preliminares de una investigación más amplia llevada a cabo en el marco de 
una Tesis Doctoral en la cual se abarcan un conjunto de casos. 

 

2. Algunas precisiones terminológicas y metodológicas 
 
2.1. Respecto a la innovación  

Tal como se señalara al inicio, a lo largo de prácticamente el último siglo se han ido 
produciendo modificaciones tanto en la definición de innovación, como la forma de 
identificarla y cuantificarla. En este sentido, a nivel internacional, principalmente por la 
OCDE se han impulsado diversas iniciativas: la primera edición del Manual de Oslo 
(1992), su segunda edición del año 1997 y por último,  la tercer edición del año 2005 
que amplía y redefine los conceptos básicos de innovación sostenidos en la 2da edición 
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del mismo1, a partir de la incorporación de dos nuevas modalidades de innovación, 
ambas no tecnológicas: la innovación en mercadotecnia y la innovación organizativa. 
(Echeverría y Merinos, 2011), de esta forma, la 3er edición del Manual de Oslo define 
la innovación como “la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 
un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización 
del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OECD, 2006; p. 56) e identifica 
cuatro tipos de innovación:  

a) Innovación de producto: se corresponde con la introducción de un bien o 
servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o 
en cuanto al uso al que se destina (OECD, 2006; p. 58). 

b) Innovación de proceso: es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, proceso de producción o distribución. Ello implica cambios 
significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos 
(OECD, 2006; p. 59). 

c) Innovación de mercadotecnia: es la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado 
de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación (OECD, 
2006; p. 60). 

d) Innovación de organización: es la introducción de un nuevo método 
organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores de la empresa (OECD, 2006; p. 62). 

 
Respecto a las modificaciones conceptuales plasmadas en esta última edición del 

manual, es importante destacar dos puntos sustanciales. Por un lado, el hecho de que se 
incorpore la innovación en las empresas de servicios y de esta forma se haya suprimido 
el adjetivo "tecnológica" que tradicionalmente acompañaba al sustantivo "innovación" y 
por el otro de que si bien el manual sigue contemplando solamente la innovación o las 
actividades innovadoras realizadas por parte de la empresa privada, reconoce que la 
innovación puede llevarse a cabo en cualquier sector de la economía, incluyendo 
servicios públicos como salud o educación (Calderón Velazquez, 2008). 

 
 

2.2. Respecto a la selección del caso y metodología aplicada 
Tal como se señaló al inicio del presente trabajo, el caso analizado es uno de los 

casos seleccionados para la realización de una tesis doctoral. 
Para su selección se ha procedido a realizar consultas con expertos en el trabajo y 
asesoramiento cooperativo pertenecientes a 3 instituciones: la Secretaría de Extensión 

                                                 
1 Es importante destacar que previamente a este reconocimiento realizado por parte de la OCDE, 

la RICYT amplió la conceptualización para su utilización en la medición de la innovación en 
Iberoamérica en el llamado Manual de Bogotá que diferencia entre tres tipos de innovaciones: Innovación 
Tecnológica en Productos y Procesos; Innovación Organizacional e  Innovación en comercialización 

. 
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de la Universidad Nacional del Litoral, la Dirección de Asociativismo y 
Emprendedurismo dependiente del Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía 
Social del Ministerio de la producción de la provincia de Santa Fe y  capacitadores de la 
Fundación del Banco Credicoop. De dichas entrevistas surgieron casos que por sus 
características particulares se perfilaban para dicha investigación.  
Uno de estos casos, el aquí presentado es el de la cooperativa de trabajo “El Espinal” 
dedicada a la explotación integral y agregado de valor de los productos de la colmena. 
El cual es abordado a través de a una estrategia metodológica cualitativa, mediante el 
análisis de entrevistas en profundidad realizadas tanto a actuales como antiguos 
miembros de la misma. 

 
3. El caso 

 
3.1. Marco productivo del sector 

Esta cooperativa desarrolla su actividad en el sector apícola, el cual a nivel nacional 
está compuesto por aproximadamente unos 20.000 productores de pequeña escala (la 
mayoría de ellos tienen entre 20 y 350 colmenas) que hacen de la apicultura su segunda 
actividad, dedicándose casi exclusivamente a la extracción de miel, siendo muy 
marginal la explotación integral de la colmena mediante la extracción de los restantes 
productos como la jalea real, el propóleo y el polen. Al respecto, es importante destacar 
que de acuerdo a datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en 2016, 
Argentina era el 3er productor de miel a nivel mundial, con un volumen anual de 60 mil 
toneladas. El 95% de la miel se exporta, casi en su totalidad, a granel, sin mediar 
procesos de valorización en origen y bajo el régimen de precios de commodities. 

3.2. Breve Historia de la cooperativa 

En este contexto, un grupo de apicultores de la localidad de La Picada, provincia de 
Entre Ríos, Argentina en el año 2006 comienzan a trabajar en forma conjunta a través 
del uso coordinado y compartido de una sala de extracción, la compra conjunta de 
insumos para la producción, y la comercialización de la producción a intermediarios 
provinciales. Proceso que se consolida con la creación de una cooperativa de trabajo, 
formato jurídico poco habitual en este sector, puesto que de acuerdo a los registros del 
Registro nacional de productores apícolas (Renapa) a agosto de 2017 cuentan con 
matrícula vigente 33 cooperativas productoras de miel en el país, de la cuales solamente 
3 son cooperativas de trabajo. Al respecto, vale la pena aclarar que este hecho es muy 
significativo en el marco de la idiosincracia del sector, puesto que tal como indican sus 
integrantes, al adoptar este formato jurídico lo que se compromete es el trabajo en sí, 
solo logrado mediante una alta cohesión de grupo, puesto que no solo demanda la fusión 
del capital de trabajo (cada uno de los integrantes ha cedido sus apiarios) sino unificar 
los métodos de producción; mientras que habitualmente en el sector el vínculo 
cooperativo solo se establece para la reducción de los costos y/o aumento del precio de 
venta.    
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3.3. Innovaciones generadas  
En el marco de las categorías establecidas anteriormente, es posible identificar dos 

tipos de innovaciones realizadas por la empresa analizada, que a su vez se encuentran 
íntimamente relacionadas. Por un lado las innovaciones de productos, las cuales podrían 
establecerse que tienen alcance a nivel de mercado y por el otro, innovaciones de 
proceso, que fueron necesarias a nivel de la firma para la realización de estos nuevos 
productos. A continuación se hará una descripción y análisis de las mismas. 
 

3.3.1. Motivos que impulsan a la innovación 
En función de lo señalado en la introducción, resulta de gran interés analizar los 

motivos que impulsan a este tipo de organizaciones a innovar, sobre todo a la luz del 
concepto sustantivo de economía propuesto por Polanyi2.  
Es así, como en este caso en particular, a partir del análisis de la información 
suministrada por los actuales y ex integrantes de la misma pueden identificarse dos 
motivaciones: por un lado la necesidad/importancia de agregar valor a los productos a 
fin de que el proyecto sea económicamente sustentable, atendiendo a que se trata de un 
emprendimiento productivo; y por el otro, los principios de la soberanía alimentaria, 
puesto que tanto la miel como los restantes productos derivados de la colmena cuentan 
con reconocidas propiedades nutritivas y terapéuticas. 
De esta manera, siguiendo esta línea argumental expuesta es posible aunar ambas 
motivaciones identificadas bajo los principios de intercambio3 de comercio, entendido a 
este como un sistema de intercambio administrado o sujeto a costumbres, que cuida de 
conservar las sociedades que participan (Coraggio, 2014).  

 
3.3.2. Nuevos Productos 

Dichos productos pueden separarse en dos grupos, el de alimentos con altas 
concentraciones nutricionales, y los productos más propiamente enmarcados en la 
apiterapia, de uso terapéutico y cosméticos. Si bien todos ellos son innovaciones a nivel 
de la firma, los primeros podrían considerarse innovadores a nivel del mercado regional, 
puesto que ya se elaboraban en otras regiones del país, pero por escasas empresas, lo 
cual hace que sean productos de difícil acceso, mientras los segundos (a excepción de la 
crema y el talco), son de producción más común en el mercado artesanal. A 
continuación se describen estas dos líneas de productos: 

• Miel agroecológica, este producto es escaso en el mercado nacional e 
internacional por varios factores que inciden en su producción. Por un lado es necesario 
que las colmenas se encuentren en un campo alejado de la agricultura extensiva donde 

                                                 
2 “un proceso de interacción de los hombres entre sí y con la naturaleza cuyo resultado es la provisión 
continua de medios materiales que permitan la satisfacción de las necesidades” (Polanyi, 2012 en 
Coraggio, 2014).  
3Siguiendo a Coraggio (2014), quien refiere a la diferenciación realizada por Polanyi entre mercado y 
comercio, entendiendo por el primero “a un sistema de intercambio en que se absolutiza el principio 
egocéntrico de trocar para ganar, ganar para acumular…Esto a su vez lleva a modos de individuación que 
reducen las personas a poseedores-consumidores que no se hacen responsables por las consecuencias de 
sus acciones sobre otros o sobre la naturaleza”. 
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se realizan cultivos transgénicos y se utilizan agroquímicos. Por el otro, el cuidado de la 
abeja en caso de enfermedad requiere tratamientos especiales naturales sin antibióticos, 
además de otros cuidados en el procesamiento de la miel en sí, todo lo cual genera un 
costo incremental que no alcanza a verse reflejado en el precio de venta.  

• Polen multiflora, como se ha comentado previamente, en términos 
relativos son escasas las explotaciones individuales4 que realizan extracción de otros 
productos de la colmena, como en este caso el polen.  

• Por otra parte se realizan una serie de productos en base a distintas 
combinaciones de miel, propóleos y polen: el Panforte, este producto es el más 
completo en términos nutricionales puesto que surge del agregado de todos los 
productos obtenidos de la colmena: miel, jalea real, propóleos y polen; el Pan de 
Abejas elaborado a partir de miel, propóleos y polen; el Propomiel, combinación de 
miel y propóleos; y por último el Polenmiel, que como su nombre lo indica conjuga 
miel y polen. 

• Entre los productos de uso terapéutico y cosmético se encuentran: 

Tintura Madre de Propóleos, la cual es una maderación de propóleos en alcohol 
utilizadas para distintas afecciones, en el marco de la llamada medicina alternativa; 
Gotas nasales de Propóleos; Crema dérmica de propóleos, es importante destacar 
que esta crema ha sido desarrollada por la Universidad de Santiago del Estero; y por 
último el Talco con propóleos. 

 
3.3.3. Innovaciones de Procesos 

Hasta el año 2014, momento en el que se incorpora nueva tecnología (equipamiento 
semiautomático, hornos de secado, etc.) a través de la puesta en marcha de un 
laboratorio y sala de fraccionamiento, la producción de la cooperativa era realizada en 
forma  artesanal en las instalaciones de la casa de uno de los asociados, hecho por el 
cual contaban escasamente con una habilitación provincial, otorgada por tener buenas 
prácticas de manufactura, pero que habilita solo a la comercialización de los productos 
en ferias artesanales. De manera tal que la producción era realizada en forma 
discontinua y para la venta en ferias puntuales. A partir de la inauguración de las nuevas 
instalaciones, se logró un incremento de la producción y estabilización de la misma, 
como así también obtener la habilitación por parte de SENASA (Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y Bromatología5, permitiendo así ampliar los 
canales de venta, incorporando a la hasta el momento vigente venta al menudeo en 
ferias artesanales, la venta al por mayor a locales comerciales (mayormente dietéticas), 
de manera que se constituyó en un hecho fundamental en el desarrollo de la cooperativa. 
 
 
 

                                                 
4 Pues sobre todo se han identificado grupos en distintos puntos del país, participantes del programa del 
Cambio Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 
5 Ambos son organismos de control de calidad e higiene en la producción de alimentos. Dichos entes 
otorgan Nros de registros que certifican los alimentos para su venta legal en el mercado formal.  
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3.4. Vinculaciones  
Tal como plantea el modelo de los sistemas de innovación, es sumamente 

importante en la generación y difusión de las innovaciones, la vinculación entre los 
distintos actores  y en el caso de las EESyS no solo del sistema científico tecnológico 
(SCT) sino también otros actores de la ESyS.  

A partir del cuadro 1 puede observarse una constante y fluida vinculación por parte 
de la cooperativa con distintos tipo de actores. Al respecto vale la pena destacar la 
existencia de una alta vinculación con actores del SCT, en la mayoría de los casos por 
capacitación y la alta vinculación con actores gubernamentales, por motivos de 
financiamiento,  sin embargo con ambos tipos de actores el lazo es mayoritariamente 
débil, unidireccional (de recepción por parte de la cooperativa) y de duración acotada al 
evento. Por otro lado, la vinculación con actores de la ESyS es menor pero el lazo es 
fuerte, basado en la confianza y de duración prolongada, de hecho vigente. 

Por último es importante señalar la territorialidad de dichos vínculos, los cuales en 
su mayoría son nacionales. Ello responde a dos circunstancias particulares, por un lado 
en el caso de los actores del SCT a la especificidad de la temática de conocimiento y por 
el otro, en el caso de los actores gubernamentales y de la ESyS, los contactos que 
habitualmente se dan por cercanía (con actores locales y regionales) se ven ampliados 
por los intercambios generados en el marco de espacios de promoción diseñados (por 
áreas específicas del Estado) especialmente para actores de la ESyS, en los cuales se 
pudo dar el contacto inicial. 
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  Cuadro 1. Vinculaciones de la Cooperativa “El Espinal” según tipo de actor, nivel jurisdiccional, tipo de vinculación, intensidad, 
direccionalidad y duración de la misma

 
Fuente: Elaboración propia en base a información primaria de entrevistas a miembros y ex miembros de la cooperativa. 
 

Año Tipo de actor Nivel jurisdiccional Tipo de vinculación Impacto de la vinculación Intensidad/direccionalidad/duración

2010
Organismo gubernamental (Ente 

autárquico nacional)
nacional

Financiera (crédito a tasas 
subsidiadas)

impulso inicial para el comienzo de la actividad en 
forma cooperativa de la producción agroecológica

Intensidad débil
unidireccional de recepción

Duración acotada

2011
Organismo del sistema científico 

tecnológico (Universidad)
regional Capacitación 

impulso inicial para la organización de la 
cooperativa, estimación de precios de venta que 
permitan la sostenibilidad del emprendimiento

Intensidad débil
 unidireccional de recepción

Duración acotada

2013
Organismo del sistema científico 

tecnológico (Centro de 
investigación universitario)

nacional Asistencia técnica/Capacitación
Desarrollo de nuevos mercados; Mejora de la 

calidad de los productos

Intensidad media
bidireccional de intercambio de información y 

prestación de servicios
Duración extendida (vigente)

2013
Organismo gubernamental 
(Ministerio de Producción 

provincial con fondos de Nación)
provincial Financiera (Aporte no reintegrable)

Incremento de la productividad a través del 
aumento de la frecuencia de visita a los apiarios 

(por compra de rodado) y por ende mayor control 
sanitario y cuidado de los mismos

Intensidad débil
unidireccional de recepción

Duración acotada

2013-2014

Organismo gubernamental 
(Ministerio de Desarrollo Social 

de Nación)
nacional Financiera (Aporte no reintegrable)

Incremento de la productividad, por puesta en 
marcha del laboratorio, aumento del nivel de 

producción, estandarización del proceso, 
desarrollo de nuevos mercados 

Intensidad débil
 unidireccional de recepción

Duración acotada

2014-2017
Actor de la economía social y 

solidaria (Fundación)
nacional Asistencia técnica/Capacitación Mejoras administrativas

Intensidad alta
 unidireccional de recepción.
Duración extendida (vigente)

2015
Organismo del sistema científico 
tecnológico (organismo público)

nacional Capacitación  Mejora de la calidad de los productos
Intensidad media

 bidireccional de intercambio de información
Duración extendida (vigente)

2016
Actor (privado) del sistema 

científico tecnológico
nacional Capacitación  Mejora de la calidad de los productos

Intensidad débil
bidireccional de intercambio de información

Duración acotada

2016
Actor de la economía social y 
solidaria (Coop. De consumo)

nacional
Intercambio comercial/Acciones de 

colaboración
Ampliación de mercados

Intensidad alta
bidireccional de intercambio y colaboración

Duración extendida (vigente)

2016
Organismo del sistema científico 

tecnológico (Universidad)
regional Asistencia técnica

Mejora en la presentación de los productos, por 
mejora de packaging

Intensidad débil
unidireccional de recepción

Duración acotada
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3.5. Tipo de conocimiento aplicado  
A efectos de tener una mayor compresión del tipo de innovación realizada, resulta 

importante analizar el tipo de conocimiento aplicado en el mismo. Respecto a ello, a los 
distintos entrevistados se los fue consultando sobre: el origen de la idea de realizar estos 
productos; el origen del conocimiento aplicado; si requirieron ayuda para adaptar ese 
conocimiento/ hacer nuevos desarrollos y capacidad técnica de los recursos humanos 
para realizarlos. 

A partir de la respuesta a dichos interrogantes se puede establecer que las 
innovaciones de producto fueron realizadas en principio a base a conocimientos de tipo 
tradicional, relacionados a las propiedades nutricionales y antisépticas de los distintos 
productos de la colmena, con los que contaban los miembros de la cooperativa 
originariamente6. Estos conocimientos fueron perfeccionados en base a conocimientos 
técnicos provenientes de dos orígenes. Por un lado los cooperativistas recurrieron a 
bibliografía de acceso abierto publicada en internet cuya mayor procedencia es cubana7 
y a partir de allí comenzaron a experimentar con variaciones de los procedimientos 
técnicos. Por el otro lado y luego de haber logrado cierto grado de precisión en la 
formulación, los mismos cooperativistas se contactaron con distintos organismos del 
SCT con quienes se vincularon y mejoraron el conocimiento técnico adquirido. 

Finalmente se destaca que el conocimiento generado (a partir de la fusión de 
conocimiento tradicional y técnico) y aplicado, es de carácter abierto y no patentable. 

 
 
4. Algunas reflexiones finales 

A lo largo de este trabajo se ha procurado caracterizar y comprender las 
innovaciones realizadas por una cooperativa de trabajo, a través del análisis de sus 
motivaciones, sus vinculaciones y el tipo de conocimiento aplicado en la innovación. 

Es a partir de dicho análisis que en este apartado resulta interesante destacar por un 
lado que la cooperativa ha realizado innovaciones motivadas por principios de 
intercambio vinculados al comercio, entendido como un sistema de intercambio en el 
cual se busca la conservación de las sociedades que participan. Hecho que se plasma no 
solo a través de la búsqueda del establecimiento de precios considerados justos para 
ambas partes (en el intento de compartir los costos diferenciales de la producción 
agroecológica), sino también a través de la concientización de la sociedad sobre la 
importancia de la alimentación saludable y la promoción del consumo responsable en 
términos sociales y ambientales. Todo lo cual se enmarca en los valores cooperativos 
que sostiene la misma y se encuentran en contraposición con lo que serían principios de 
intercambio de mercado promovidos por el sistema capitalista. 

Por otro lado, la importancia de factores vinculados tanto al ámbito como a los 
valores de la ESyS, puesto que las vinculaciones se presentan con lazos más fuertes 
(basados en la confianza) y duraderos con actores de la ESyS. Así mismo en el caso de 

                                                 
6 Al respecto es interesante destacar que los mismos, como la mayoría del cocimiento tradicional, se 
transmite generacionalmente en forma oral pero en este caso no necesariamente en el marco del seno 
familiar sino entre algunos lugareños apicultores. 
 
7 País en el cual la apiterapia es considerada una especialidad médica, por lo cual existe un amplia gama 
de productos con cierto grado de desarrollo científico. 
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las vinculaciones con organismos públicos realizadas con fines financieros, si bien han 
sido más acotadas se han dado en el marco de políticas públicas destinadas a la 
promoción y fortalecimiento de la ESyS, y el acceso al mismo se ha iniciado gracias a la 
participación en distintos espacios de colaboración y difusión de la ESyS, como ferias 
organizadas por los distintos niveles jurisdiccionales del gobierno.  

Finalmente, el hecho de que el conocimiento generado y aplicado sea de carácter 
abierto y no patentable (lo cual se corresponde con los principios cooperativistas) 
aunado a que el  laboratorio y sala de fraccionamiento puesto en marcha a partir del 
subsidio nacional se encuentra abierto al uso de los pequeños productores de la zona, 
aumenta el potencial de re-aplicación y por ende de difusión, de las innovaciones 
generadas, incrementando así la posibilidad de generar mayores impactos socio-
territoriales en términos de economía subjetiva, mejorando la calidad de vida y el 
fortalecimiento de los lazos sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las discusiones acerca de “lo tecnológico” que se vienen dando en el campo de la 

economía social se articulan, en general, en torno a dos mitos de origen: que la tecnología 

es el lado bueno del capitalismo y que las cooperativas deben valerse de ella (o sea, 

modernizarse) para tornarse más competitivas. Es allí donde El fetiche de la tecnología de 

Henrique Novaes (2015) coloca una pregunta interesante por lo imprescindible: ¿no habrá 

que ir más allá de la apropiación de los medios de producción? 

En la presentación de ese libro, Andrés Ruggeri dice que Novaes viene a llenar un vacío en 

los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESCT) al plantear la no neutralidad de 

la tecnología. Sin embargo, nos interesa subrayar lo que dice después: “la crítica a la 

tecnología no formaba parte del marco analítico de las empresas recuperadas [que] se 

limitaba a señalar la falta de actualización, la obsolescencia y el deterioro o la falta de 

maquinaria”. Es decir que el texto de Novaes viene a llenar un vacío no sólo en los ESCT 

sino también, y sobre todo, en los estudios sobre la autogestión. 

La autogestión, en tanto afirmación de la autonomía de los sujetos para gestionar y definir 

sus modos y condiciones de trabajo, se ve sensiblemente condicionada por las tecnologías 

de las cuales se vale para ello. Pero esto sólo es posible de asumirse si logramos 

desarticular aquel aparato conceptual que insiste en la neutralidad tecnológica y, con ello, 

en la posibilidad de su simple apropiación para llevar a cabo los fines que nos 

propongamos. 

Diremos entonces que es necesario quitar el manto de neutralidad que se ha aplicado sobre 

la tecnología para develar qué intereses, qué personas, qué ideas, en fin, qué relaciones de 
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poder se conjugaron en un desarrollo tecnológico que luego se cristalizó en un producto. 

Mudar la pregunta por la autonomía desde la aplicación de cierta tecnología hacia su 

desarrollo o su construcción arrojará respuestas diferentes y, sin duda, más interesantes. No 

se trata ya de qué hacer con eso que nos es dado, sino de cómo hacerlo por nosotras/os 

mismas/os. 

Este texto recoge reflexiones de una experiencia de desarrollo colectivo de tecnología 

social para el hábitat en la ciudad de Bariloche, de la cual formamos parte hasta fines del 

2016. Indagamos allí las posibilidades efectivas de desandar los modos coloniales de 

producción de conocimiento que jerarquizan el saber científico sobre otros saberes. Es 

imprescindible para ello reconocer las determinaciones que ejercieron los sentidos 

profundamente sedimentados sobre los cuales se ha configurado lo que hoy comprendemos 

como “el conocimiento válido”. Recaer en el determinismo fatal de las estructuras nos 

invalida para pensar la política. Omitir que hay grados y formas de determinismo nos 

dejaría en un mundo político, sí, pero puramente decisionista. En el medio de esa tensión 

intentaremos desplegar nuestras reflexiones. 

 

PRIMERA PARTE 

Tecnología social: lo tecnológico es político 

Según Dagnino, la mayor parte de los autores que se inscriben en la perspectiva de la 

economía social abordan el problema de la organización de los procesos del trabajo, 

soslayando “el sustrato tecnológico y el propio sustrato científico que de alguna manera 

producen la tecnología que va a ser utilizada en el emprendimiento” (2010, p.59). Es en 

este punto donde las discusiones de los ESCT, específicamente de la tecnología social, 

tienen mucho para aportar a la construcción de economías otras. 

La tecnología nunca es neutral ni apolítica. Esto implica reconocer que las máquinas, 

estructuras y sistemas encarnan ciertas formas de poder y autoridad específicas, que 

conllevan la posibilidad de ordenar la actividad humana de diversas maneras con un tono 

político característico, por ejemplo, centralizado o descentralizado, de igualdad o 

desigualdad, represivo o liberalizador (Winner, 1983; Dagnino y Lima, 2011). De allí que 

las tecnologías sociales, en tanto soporte tecnológico de los emprendimientos económicos 

solidarios, son funcionales a formas organizativas más horizontales que compartan la 

propiedad de los medios de producción.  
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Las tecnologías sociales son comprendidas en un sentido amplio; su definición abarca no 

sólo lo objetual (artefacto), sino también aspectos organizativos y de gestión. Además, 

estando imbricadas en las realidades sociales locales, se orientan a la resolución de sus 

problemáticas específicas. En ese sentido, los problemas sociales que la tecnología social 

apunta a resolver no pueden ni deben ser definidos a priori por un grupo de expertos, sino 

que su identificación emerge, justamente, de un proceso colectivo que relacione a los 

gestores estatales, a los trabajadores, a los movimientos sociales y a las comunidades 

organizadas locales, superando la noción de “oferta” o “transferencia” tecnológica desde 

los expertos hacia los actores “demandantes” de ese conocimiento. 

 

De la transferencia a la co-construcción 

El grupo de investigación del cual formamos parte estaba constituido por doce personas 

aproximadamente. Un poco más de la mitad provenía de una formación de grado en la 

disciplina de la arquitectura, mientras que el resto nos habíamos formado en distintas 

carreras de ciencias sociales, en mi caso ciencias económicas. Primer aprendizaje: las 

disciplinas por sí solas no son capaces de comprender la complejidad de las realidades que 

habitamos. La interdisciplina constituye entonces el primer intento de rebasar ese límite. 

Sin embargo, fuimos aún un poco más lejos. En el trascurrir de nuestras investigaciones 

hemos comprendido que había otro límite por traspasar pues advertimos que el 

conocimiento científico, aún interdisciplinar, tampoco es suficiente. Llegamos así a nuestro 

segundo aprendizaje: la resolución de nuestras problemáticas sociales y la producción de 

nuestras vidas requiere de la combinación no sólo de saberes de distintas disciplinas sino 

que, aún más, de saberes construidos por fuera de los mecanismos convencionales de la 

academia. De estos aprendizajes nace la idea de co-construcción del conocimiento, que nos 

resultó expresiva de la posición política, epistemológica y metodológica que asumimos 

como investigadores/as1. 

Si bien el equipo estaba radicado institucionalmente en Córdoba, nuestras experiencias de 

investigación se extendían hasta las ciudades de Concordia (provincia de Entre Ríos) y 

Bariloche (provincia de Río Negro). De manera resumida (y muy reducida) lo que 

hacíamos en ambos casos era promover la integración de saberes diferenciados 

(académicos y no académicos) en procesos de desarrollo colectivo de tecnologías para el 

                                                           
1 De allí que el programa de investigación del equipo se denomine “Construcción Interactoral del 
Conocimiento”. Dicho programa, dirigido por la Dra. Arq. Paula Peyloubet, está radicado en el 
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS) dependiente del CONICET 
y de la Universidad Nacional de Córdoba. 

641



XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS 

9, 10 e 11 de outubro de 2017 

São Paulo - Universidade de São Paulo – Brasil 

Autogestão como princípio fundamental às práticas da Economia Social e Solidária 

 

hábitat. Cuando hablamos de tecnologías para el hábitat nos referimos específicamente a 

sistemas constructivos en base a madera, tanto para viviendas como para otros edificios 

(salones de usos múltiples por ejemplo). La tecnología es comprendida aquí en sentido 

amplio, abarcando tanto el artefacto-producto que resulta de ese desarrollo, como así 

también los procesos organizativos que moviliza. Cuando hablamos de procesos de 

desarrollo nos referimos concretamente a las instancias de diseño, producción, construcción 

y montaje de prototipos tecnológicos. 

Problematizando los procesos de producción de conocimiento con que se conciben tales 

tecnologías, quisimos complejizar la perspectiva heredada de transferencia de conocimiento 

tecnológico. Con los aportes de los ESCT que señalaban el fracaso relativo de experiencias 

transferencistas -que endilgan el “no funcionamiento” de artefactos “bien diseñados” a la 

incapacidad cultural de las poblaciones “adoptantes”- fuimos construyendo un modo 

investigativo colectivo cuyos sentidos se sintetizan en aquello que llamamos renglones más 

arriba co-construcción del conocimiento. 

Formaban parte de la investigación redes de actores locales compuestas por organizaciones 

de trabajadores/as de la construcción (carpinteros/as, albañiles y/o herreros/as), gobiernos 

municipales, escuelas e instituciones del sector científico-tecnológico. El horizonte era 

aportar al desarrollo de la actividad forestal local, que en ambas ciudades constituye una 

actividad de escaso valor agregado, bajo lógicas incluyentes que no reproduzcan el 

funcionamiento segregador del mercado capitalista tradicional. 

Hablamos recién de un modo investigativo colectivo. La noción de lo colectivo me resulta 

particularmente interesante como modo de composición en la pluralidad. Una investigación 

colectiva, del modo que la estoy planteando, no supone la fusión de las diferencias. Se 

parece más al ch’ixi de Silvia Rivera Cusicanqui, en tanto gris jaspeado resultante de la 

mezcla del blanco y el negro, que se confunden a la percepción sin nunca mezclarse del 

todo (Rivera Cusicanqui en Gago, 2014). En ese mismo sentido, tampoco supone la 

difusión de las asimetrías. Somos conscientes que cualquier forma otra de investigar que 

nos propongamos va a estar tensionada por las formas ya sedimentadas e 

institucionalizadas. Los esquemas enquistados (cristalizando determinados intereses) van a 

ejercer sus fuerzas ordenadoras. Gestada en esta tensión, nuestra investigación colectiva va 

a combinar prácticas y racionalidades en apariencia contradictorias: lo asimétrico se 

superpone con lo horizontal, lo individual con lo comunitario. 

 

Descolonizar la tecnología: aproximaciones metodológicas 
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Cuando Novaes plantea la pregunta sugerente que titula a su tesis de maestría: “¿más allá 

de la apropiación de los medios de producción?” está tendiendo un puente con la teoría 

decolonial, en especial con la denuncia que ésta hace a los modos de producción de 

conocimiento científico. Pensar lo tecnológico requiere pensar más que en la apropiación 

de los medios tecnológicos, en su propia concepción. 

Al acercarnos a algunas lecturas del proyecto decolonial, descubrimos muchos encuentros 

entre lo que allí se decía y nuestras investigaciones. Del encuentro con esas lecturas y con 

compañeros/as que trabajan también en esa línea fueron abriéndose horizontes interesantes. 

Conectamos profundamente con ellos/as en las denuncias a un patrón de poder, de saber y 

de ser que subalterniza ciertas diferencias y a la declamación de la necesidad urgente de 

construir un paradigma otro que subvierta no ya los temas de la conversación, sino los 

términos en los que ella se produce. La potencia política que encontramos en esa posición 

es que nos permite corrernos de dos lugares: por un lado, de la crítica edulcorada al estado 

de cosas que no cuestiona los privilegios de pocos/as que se sostienen sobre los hombros 

dolorosos de tantos/as otros/as. Por otro lado, de la crítica totalizante anti-todo que, al 

constituirse como “todo lo contrario” a eso que critica construye una dependencia 

ontológica: sólo es en tanto exista aquello que reafirme la diferencia, su antítesis. Creo que 

la opción decolonial nos hace otra invitación: suspender por un momento el pensamiento 

dicotómico para situarnos en la complejidad de la experiencia, en las contradicciones, en el 

dolor de la diferencia colonial y construir desde ahí una existencia otra.  

Así, la denuncia que hace el proyecto decolonial al histórico silenciamiento de saberes 

estaba en total sintonía con las experiencias que nuestro grupo de investigación venía 

construyendo. La lucha que veníamos dando por ampliar la mirada sobre las tecnologías 

para el hábitat (que es nuestro campo de acción, si tal delimitación fuese posible) nos situó, 

en principio, en una discusión epistemológica. Afirmamos que todo saber es incompleto, 

incluido el científico. Esta afirmación conlleva una crítica al pretendido investigador 

científico neutral y objetivo que todo lo mira desde ningún lugar. Entendemos que tal 

pretensión opera como una máscara de un sujeto mayoritariamente hombre, blanco, 

heterosexual y occidental que evidentemente tiene intereses de control y dominación. Ante 

esto, postulamos que todo proceso de producción de conocimientos (para el hábitat en 

nuestro caso, pero vale para otros campos) debe ser lo suficientemente sensible para 

reconocer aquellos saberes construidos en la práctica cotidiana, por fuera de los espacios y 

los mecanismos convencionales de la academia. De allí emerge la noción de co-

construcción de conocimientos. 

Sin embargo, nos encontramos ante el hecho de que muchas de las investigaciones del 

grupo modernidad-colonialidad y de quienes se inscriben en esta posición aportan 
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profundas reflexiones teóricas, políticas, epistemológicas, pero no ahondan en cuestiones 

metodológicas ni en experiencias empíricas. Ya Silvia Rivera Cusicanqui señalaba la 

necesidad de traspasar las elaboraciones teóricas y las discusiones académicas para operar 

en el nivel de una “práctica descolonizadora” (2006, p.7). Nos sentimos identificadas/os 

con Juan Pablo Puentes (2015) cuando, ante una encrucijada similar, expresa de manera 

inquietante que regalarle los estudios sobre metodología a las tradiciones conservadoras 

atenta contra el trabajo de las personas/movimientos que están intentando dejar de ser 

subalternos/as y que quieren o se encuentran en procesos de descolonización. 

Ante este panorama, y con la insistente persistencia de la pregunta por cómo construir 

conocimientos partiendo de las experiencias concretas junto a nuestros/as compañeros/as de 

Concordia y Bariloche, cómo hacer operativo el diálogo de saberes, cómo poner a 

funcionar ese conocimiento para la transformación social, es que nos fuimos acercando a la 

investigación acción participativa (IAP) y a la investigación militante (IM).  

Estas metodologías, cuya línea transversal podríamos definirla por la cuestión de la 

participación, nos permitieron hallar los cruces entre la tecnología y la autogestión. Lo 

interesante es lo que anuda aquí “lo participativo”, no en su versión edulcorada sino en el 

sentido profundo de lo que implica ser parte. Dice Cunca Bocayuva que “el debate sobre 

autogestión y tecnología social se articula con las respuestas en el plano de la organización 

social y la construcción de dispositivos y medios de cooperación productiva que apuntan a 

la producción de un socialmetabolismo alternativo al del capital” (2008, p.71). Participar en 

la producción de esa alternativa implica necesariamente participar en la definición acerca 

de qué y cómo es ella entendida.  

No se trata de una “alternativa al capital” definida por los/as científicos/as, ahora 

conscientes de las implicancias políticas del conocimiento. Quizás lo más profundamente 

alternativo al capital radica, precisamente, en la posibilidad de abrir el espacio para esas 

voces que el capital viene callando (a través de múltiples dominaciones) y no de callarlas 

bajo nuevas (y progresistas) definiciones. No alcanza con reconocer el carácter político del 

conocimiento científico-tecnológico, los intereses que benefician y los que subsumen. Si 

eso no viene acompañado por una interpelación a la legitimidad exclusiva del saber 

científico por sobre otros saberes, seguiremos tutelando la vida de otros/as, negando su 

posibilidad de participar, de ser parte a partir de su autoafirmación, de la autogestión de su 

trabajo, en suma, de su autodefinición.  

La co-construcción (alojada aquí en su versión metodológica de la investigación 

acción/militante) supone producir el espacio para la voz propia. Aun cuando ese espacio se 

asiente sobre una morfología desigual que condiciona la posibilidad de la horizontalidad, el 
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hecho que habilite la aparición de esa voz hace la diferencia. Es que es ella la que podrá 

allanar esa espacialidad, construir la horizontalidad. Y la voz propia -entendiendo a la voz 

acá no sólo como la enunciación de palabras, sino también como la puesta en acción de 

otras formas de expresiones corporales y gestualidades (inclusive el propio silencio, cuando 

es elegido y no impuesto como silenciamiento)- es la mejor forma que se nos ocurre de 

representación de la autonomía. Nos afirmamos en nuestra singularidad con esa voz. No 

hay autonomía de ser, no hay autogestión del trabajo, si no hay espacio para esa voz. 

 

SEGUNDA PARTE 

Investigar en situación: la experiencia de Bariloche 

Antes que metodología de casos, preferimos hablar de experiencias situadas. La literatura 

acerca de la metodología de casos de tipo cualitativa (al menos con la que nos encontramos 

hasta ahora) aporta una mirada indiscutiblemente interesante para nuestra perspectiva de 

investigación. Sin embargo, sigue moviéndose en un registro que no nos queda del todo 

cómodo. Persiste muchas veces en ella la idea de metodología como un momento previo, 

anterior a algo, que prefigura el camino investigativo. Al convocar la idea de situación, en 

cambio, ponemos en primer plano a lo contingente, a lo imprevisible. O, como dice 

Alejandro Haber (2011), a aquello que sucede en los márgenes de nuestra mirada, lo cual 

sólo podríamos notar si desviamos nuestra atención hacia lugares distintos de los previstos 

y nos descubrimos así en donde nunca habíamos pensado estar. 

Ahora bien, que quede claro: la situacionalidad no es una apología al multiculturalismo 

neoliberal ni al relativismo paralizante que, so pretexto de la diversidad y la especificidad, 

no dirigen ni un esfuerzo en ensayar algún modo de articularla. Una metodología que opere 

en situación requiere de cierta flexibilidad para transcurrir el dinamismo, tiempo para 

construir confianzas, sensibilidad para provocar el emerger de las diversidades y 

persistencia para trabajar en la creación de un horizonte común que las encuentre y 

potencie. En otras palabras, se trata de hallar, al mismo tiempo, la multiplicidad en lo 

común y lo común en lo múltiple para no caer en eso que Borio, Pozzi y Roggero (2004) 

denominaron el “pensamiento débil” que, no pudiendo dominar la complejidad, la trocean 

en mil fragmentos, reivindicando la propiedad de uno específico. Tarea nada sencilla en un 

contexto donde la regla es la fragmentación y la dispersión, mientras que la organización, 

que requiere de una sostenida práctica, amenaza todo el tiempo con estallar. El desafío 

metodológico es, en palabras de Marta Malo (2004), el de cartografiar mapas para 

orientarnos y movernos sobre un paisaje de relaciones y dispositivos de dominación en 

acelerada mutación. 
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En el año 2013 la directora del equipo de investigación recibió un llamado del INTA 

Bariloche. Allí venían trabajando en una mesa de trabajo público-privada en torno a la 

situación forestal de la región junto a la Comisión Forestal y Maderera de esa ciudad 

(CFMB), el director del área forestal de la provincia y un técnico forestal del entonces 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La encrucijada era la siguiente: 

en los años 80, a partir de la sanción de la Ley 25.080 que promovía inversiones en nuevos 

emprendimientos forestales y en ampliaciones de los bosques existentes, muchos 

terratenientes vieron una oportunidad: cobrar subsidios por sembrar pinos. El proceso de 

forestación no tuvo un seguimiento estatal (ni de control ni de inversión económica) en las 

etapas subsiguientes a la siembra. El resultado es evidente: existen hoy miles de hectáreas 

forestadas que producen madera de baja calidad (por no haber recibido nunca los cuidados 

que requiere su producción) en manos de propietarios que no se dedican a la actividad 

forestal y tampoco tienen interés en hacerlo. 

Esa mesa de trabajo había estado pensando en la posibilidad de generar un producto 

maderero que, a través de su inserción en el mercado, traccione el circuito económico 

forestal desde la demanda. Las/os propietarias/os de los bosques ya habían demostrado el 

desinterés por invertir en la actividad, por lo que la opción de “empujar” el circuito desde la 

oferta estaba, al menos temporalmente, desestimada. En ese contexto, y conociendo 

nuestras experiencias de investigación anteriores, nos convocaron para desarrollar un 

sistema constructivo (ya sea para viviendas o edificios públicos) en base a las 

características técnicas de la madera local disponible.  

Ese primer anudamiento entre “la cuestión productiva” y “la cuestión habitacional” hizo 

sentido con una afirmación conceptual que el equipo venía construyendo: la problemática 

habitacional no puede reducirse a la vivienda. Cuestiones sociales, económicas, 

tecnológicas, políticas van articulándose para componer una definición de lo habitacional 

verdaderamente compleja, que es necesario desenmarañar para abordarla con seriedad. En 

el reconocimiento de esa complejidad, a nosotras/os nos interesa (por la trayectoria del 

equipo) aquello que se encuentra en la intersección de 1) lo económico/productivo 

(específicamente a lo que se refiere a un tipo de vinculación en red de trabajadores/as 

locales de la economía social o popular) y 2) el desarrollo de tecnología (específicamente 

para artefactos habitacionales en base a madera local). 

Hubo ciertas tensiones a la hora de definir los acuerdos iniciales, específicamente en 

relación a nuestra posición de desacuerdo respecto a que el sector científico-tecnológico se 

dedicara a investigar en favor de la acumulación empresarial. Los desencuentros en los 

deseos y las diferencias irreconciliables no tardaron en hacerse evidentes con la mayor 

parte de las/os integrantes de esa mesa de trabajo. Sin embargo, no fue con todas/os así. 
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Conectamos de manera interesante con la gente del INTA y del área forestal de la 

provincia, con sus búsquedas, sus intereses, sus deseos, sus modos de pensar la relación con 

el territorio y fue con ellas/os que emprendimos los inicios de este proceso. Con el correr de 

los meses nos fuimos acercando al municipio, al Taller Integral Angelleli, al Taller San 

José Obrero y a la Cooperativa Laburar (entre otros actores que se siguieron sumando 

después). Así nació nuestra experiencia en Bariloche. 

 

Ese espacio-tiempo que llamamos taller 

Definimos al taller como un procedimiento metodológico. Con la idea de procedimiento no 

queremos referirnos a pasos secuenciales predefinidos al modo de una receta, sino más bien 

a “la puesta en práctica, siempre situada, que surge de las preguntas sobre cómo se asume la 

existencia de las diferencias” (Colectivo Situaciones, 2004, p. 103). Creo que esta 

definición pone sobre la mesa tres cuestiones cruciales para nuestra perspectiva 

metodológica: 1) la acción como lugar de producción/legitimación/apropiación de 

cualquier teoría, atendiendo a la contribución pragmática de esos saberes en el campo de 

experiencias; 2) la situación como expresión de la contingencia, de lo que no se puede 

prefigurar y 3) las diferencias y, sobre todo, el ejercicio siempre difícil de articularlas. 

Los talleres ocupan un espacio-tiempo singularmente interesante en tanto ensayo de 

articulación de las heterogeneidades que confluyen en nuestras investigaciones. Mate y 

criollitos mediante, inauguramos la jornada de trabajo que, todas/os sabemos, va a ser larga. 

Alguna/o de nosotras/os toma la palabra (registro evidentemente habitual para las/os 

investigadoras/es) para dar inicio al taller y definir algunas pautas y objetivos del día. Sin 

embargo, la ansiedad de los cuerpos presentes por ponerse en movimiento estrecha lo 

decible, lo arrincona. Claro, si queremos dialogar con otras/os debemos repensar nuestros 

lenguajes, nuestros modos. Negociamos: hacemos una ronda, invitamos (insistentemente) a 

la palabra, “que alguien se anime a decir algo” decimos, nos conformamos con unas voces 

que salen de algunas bocas que pocas veces antes fueron convocadas a la palabra, a ser 

escuchadas. Desarmamos la ronda y nos ponemos a hacer. Y comprendemos: quien trabaja 

la madera habla con las manos. 

Poner el cuerpo en acción, entonces, habilita la construcción de ese espacio-tiempo que 

operará de soporte para el diálogo. Un soporte que tendrá que poder sostener los múltiples 

registros con los que hablan nuestros cuerpos. En los talleres se produce un suceder extraño 

del tiempo, una suerte de suspensión de la velocidad inscripta en nuestras memorias 

corporales inaugurando una temporalidad diferente. La convergencia de varias condiciones 
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(de las cuales seguramente apenas podemos percibir algunas) habilita esa 

situación/procedimiento/taller. Nos referimos,  

1) al hecho de que sólo en esos talleres se produce el encuentro (con cuerpo, 

cara a cara) de la gran mayoría de las personas que participamos del proceso. En la 

mayoría de los otros espacios/procedimientos la participación es normalmente a 

partir de referentes o representantes. 

2) a la posibilidad de expresión a través de múltiples lenguajes. Mientras que en 

los otros espacios/procedimientos hay un claro predominio de la palabra, y muchas 

veces una palabra un tanto acartonada, en el taller se permite el despliegue de otras 

formas del lenguaje, se habla con las manos, con los martillos, con los chistes, con 

las risas, con los enojos, con el mate, con las fotos. 

3) a la aparición concreta del producto tecnológico. Es cierto que los sentidos 

de la investigación exceden por mucho la construcción efectiva y concreta del 

producto tecnológico. Sin embargo, su aparición, o mejor, su creación, genera una 

suerte de efecto de verdad, como si el producto viniera a afirmar que todo el proceso 

existe “en serio”. No quiero decir con esto que, efectivamente, la existencia del 

proceso dependa de su materialización en una casa de madera. Es obvio que una 

conversación, por ejemplo, existe aunque no podamos tocarla. Y creo que, aún sin 

ser tangible, involucra cierta materialidad, al menos en los efectos que esa 

conversación provoca en nuestros cuerpos. Sin embargo, hay algo en los diálogos, 

en la organización, en la gestión, que no termina de ser aprehensible. Deja en 

algunas/os de nosotras/os esta sensación de que “falta algo”, de que esto que 

hacemos “no se termina de concretar”.  

A unos meses de haber comenzado el proceso en Bariloche propusimos que durante 

un taller ocupemos media jornada a conversar sobre las expectativas de cada uno/a 

de nosotros/as sobre la experiencia. Convenimos que, antes de seguir avanzando en 

el desarrollo de la tecnología era preciso parar la pelota, organizar las ideas, 

preparar el terreno para la acción. Propusimos dividirnos por grupo productivo y, en 

la modalidad de mesa redonda, poner a circular la pregunta por las expectativas. El 

fracaso no pudo ser más rotundo. Apenas si pudimos acercarnos a algunas ideas 

muy vagas respecto de las expectativas, en un dialogo para nada fluido. 

Conversando con uno de los referentes de una de las organizaciones, nos dijo que la 

cuestión era, para él, al revés de como la estábamos planteando. A pesar de los 

intentos de movernos de ese sitio, seguimos operando en ese momento bajo la 

premisa de que acción y pensamiento son instancias separadas, y que a la primera le 

corresponde el cuerpo como territorio privilegiado y al segundo el discurso. 

Básicamente, nosotras/os queríamos empezar por poner palabras y ellas/os querían 
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empezar por clavar maderas. Comprendimos que fue en el mismo ejercicio del 

trabajo con la madera que la pregunta por las expectativas pudo circular con mayor 

fluidez. Que poner el cuerpo de ese modo, en contacto con la madera, nos dispuso a 

conversar de una forma que no nos dispuso el típico formato de mesa redonda, 

propia de las metodologías participativas. Que la aparición del artefacto (el taladro, 

el martillo, la tabla, el machimbre) producía la aparición de un canal para la palabra 

que, sin él, no existía. Que la separación entre el mundo de las ideas-discursos-

abstracciones y el de las acciones-cuerpos-concreciones no nos sirve para pensar 

nuestras experiencias. 

4) a la cuestión de lo afectivo. Plantear el desligue de lo emocional en la tarea 

investigativa sólo “tiene sentido” en ese modelo científico que se basa en la 

metafísica de la racionalidad como principio ordenador de las acciones de las 

personas. ¿Qué tiene que ver la investigación, la política con nuestras formas 

afectivas, con nuestras formas de sentir? Si la/el sujeta/o es el que se involucra, lo 

hace con todo su ser; en otras palabras, también con su carne. Y esta/e sujeta/o 

encarnada/o, que siente y piensa, actualiza sus respuestas políticas según su 

carnalidad, según su cuerpo afectivo. Los afectos son, entonces, políticos. No se 

trata de negar lo racional, sino de asumir que su carácter de eje ordenador de las 

decisiones no vale para todos los tiempos y lugares. Muchas veces, para no decir 

siempre, los mecanismos de la racionalidad se entrelazan con la emocionalidad a tal 

punto que resulta imposible establecer cuál determina a cuál. De allí que, lejos de 

negar lo emocional, lo afectivo, lo sensible, lo reivindicamos, levantamos sus 

banderas. Hallamos en la idea de la confianza aquello que mejor expresa para 

nosotras/os esa cuestión afectiva. De nuevo, no porque no opere en la construcción 

de la confianza mecanismos racionales, sino por el interés de nominar de alguna 

forma, de ponerle alguna palabra, a todo aquello de orden sensible, intuitivo, de lo 

que se siente en la piel si se nos permite la expresión. El tema con la confianza es 

que requiere de tiempo para hacerse. Y el tema del tiempo es que, al representar hoy 

un recurso económico privilegiado, debe usarse para producir aquello que sea 

valorizable en términos monetarios. Todo lo otro, es una pérdida de tiempo. Las 

rupturas y los dislocamientos que intentamos crear en los talleres habilitan 

temporalidades que permiten la creación de esa confianza. 

5) al hecho de que el taller es el lugar donde las/os trabajadoras/es de las 

organizaciones se sienten cómodas/os, seguras/os en sus saberes, ese es su espacio 

cotidiano. Nos colocamos, así, en un lugar extraño, no esperado: las/os 

investigadoras/es, portadoras/es del conocimiento supuestamente superior, nos 

hallamos de cara a la ficción de esa superioridad, expuestas/os en la incompletitud 
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de nuestro saber, heridas/os en nuestro privilegio. Se produce así una dislocación, 

un corrimiento (aunque parcial y momentáneo) de nuestro lugar de poder. 

6) a la condición de ensayo, de prueba, que deja lugar a la equivocación, que no 

la castiga sino que, por lo contrario, la convoca casi como una pedagogía. Se 

subvierte así la idea de productividad, de eficiencia, nos “desenganchamos” de la 

espacialidad y la velocidad inmediata que impone el ritmo del mercado, para que 

seamos nosotras/os mismas/os quienes espacialicemos y temporalicemos según 

nuestros propios requerimientos. 

Cabe explicitar una suerte de advertencia sobre estos talleres: creer que porque allí se 

produce, en ocasiones, una ruptura a la imposición capitalista significa que hallamos la 

solución a la dispersión es una pésima ilusión. Lo cierto es que, después de los talleres, la 

fragmentación vuelve a ganar terreno. Precarias a la deriva propone una imagen muy 

ilustrativa para pensar esto: quizás la paradoja de nuestro tiempo esté en el hecho de que, 

como las abejas, después de ser enjambre, volvemos a dispersarnos. 
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6.- LOS HILOS QUE TEJEN LA TRAMA ENTRE TECNOLOGÍA SOCIAL Y
ECONOMÍA SOLIDARIA

Análisis de los Entramados Socio-económicos Solidarios como espacios donde problematizar
Sistemas Tecnológicos Sociales (STS) integrados por Emprendimientos Asociativos de

Trabajadores Autogestionados (EATA)

Cecilia Matonte Silva1

Resumen

El  presente  trabajo2 se  centra  en  el  análisis  de  las  dinámicas  y  trayectorias  socio-técnicas  que
componen el Entramado Socio- Económicos Solidario (en adelante entramado solidario) del trigo
en Santa Rosa, Uruguay. Se tuvo en cuenta para el análisis múltiples elementos que hacen a la
construcción de dichas entramados solidarios compuestas por tres Emprendimientos Asociativos de
Trabajadores  Autogestionados  (EATA),  la Cooperativa  de  Trabajadores  de  Emprendimiento
Popular autogestionario de producción de fideos y pastas secas (CTEPA), Cooperativa de Trabajo
Molino Santa Rosa (CTMSR), y la Sociedad de Fomento Rural de Santa Rosa (SFRSR) ubicados en
la localidad referida. 

Se desplegará un análisis  integral,  privilegiando la articulación de un conjunto de dimensiones:
organización  socio-productiva;  construcción,  adecuación  y  resignificación  de  conocimientos;
relaciones  entre  poder,  propiedad,  saber  y  territorio.  La  propuesta  teórico.-metodológica  se
desarrollaró a través del análisis del entramado integrado por los tres emprendimientos referidos
anteriormente. 

En este sentido, en el primer momento de forma introductoria se presentarán elementos que hacen la
descripción del problema de investigación, su contextualización y justificación y se se orientará la
descripción del caso en estudio. Teniendo en cuenta que las dinámicas socio-técnicas habilitan el
análisis  de procesos  que no  permanecen estáticos  e  inmutables  a  lo  largo  del  tiempo.  En este
sentido, cobra relevancia el establecer distinciones entre diferentes momentos a la hora de analizar
un sujeto de estudio que se transforma. 

Esta distinción se establece en un primer momento en el tiempo, buscando a partir de diferentes
variables, la correlación de acontecimientos significativos que permitan establecer una cronología.
Luego,  justificada  y  definida  la  periodización,  se  configuran  unidades  analíticas  que  permiten
explicar distintas formas de interacción y causalidad a partir de la operacionalidad de los conceptos
teóricos.  Para  comprender  la  trayectoria  socio-técnica  de  dicha  trama,  se  consideró  pertinente
dividir la presentación del caso en tres partes que van desde la recuperación del Molino Santa Rosa
por parte de los trabajadores en el marco de la reestructuración del complejo triguero (1998-2005).
Seguido de la descripción y análisis de las modificaciones de la trama socio- económica a partir de

1Docentes del Núcleo de Trabajo Asociado y Hábitat Colectivo- Área de Estudios Cooperativos y de Economía 
Solidaria del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República.

2Los insumos que componen esta reflexión son parte de los acumulados que la autora de este trabajo integró en la Tesis
de Maestría en Economía Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina.
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las nuevas formas de coordinación en el territorio que propone la nueva gestión gubernamental
nacional  y  departamental  (2005-2008).  Para  finalmente  abordar  la  reestructuración  de  la  trama
socio-  económica  ante  la  diversificación  e  integración  tecno-  productiva  y  el  aumento  de  la
inversión estatal. (2008- 2015). Con los elementos descritos anteriormente será posible construir un
tercer apartado que permita el análisis transversal del caso. En ese sentido, será relevante abordar la
diversificación e integración tecno- productiva, así como también las alianzas socio- técnicas de
cooperación entre los EATA que integran la trama socio- económica solidaria a los efectos de poder
extraer conclusiones acerca de las posibilidades y límites que suponen estos esfuerzos de inter-
relacionamiento económico solidario.
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I. Introducción

El  presente  trabajo  se  centra  en  el  análisis  de  alianza  socio-técnica  del  Entramado  Socio-
Económicos Solidario (en adelante entramado solidario) del trigo en Santa Rosa, Uruguay. Se tuvo
en  cuenta  para  el  análisis  múltiples  elementos  que  hacen  a  la  construcción  de  dichas  tramas
compuestas por tres Emprendimientos Asociativos de Trabajadores Autogestionados (EATA) en la
localidad referida. 

En este sentido, se resalta dentro de los propósitos analíticos de la investigación, generar un cuerpo
de  conocimientos  y  recomendaciones  orientados  a  mejorar  las  intervenciones  basadas  en  la
utilización  y  desarrollo  de  Tecnologías  Sociales  (TS),  tanto  desde  el  ámbito  de  los  actores
gubernamentales y la universidad, como de las propias organizaciones de la Economía Social y
Solidaria  (ESS).  Por  otra  parte,  se  propone  generar  una  base  empírica  y  analítica  útil  para  el
rediseño de los Instrumentos de Política Pública (IPP), evaluación y financiamiento de actividades
de I+I+D, políticas públicas de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo.

A lo largo del estudio se desplegó un análisis integral, privilegiando la articulación de un conjunto
de  dimensiones:  organización  socio-productiva;  construcción,  adecuación  y  resignificación  de
conocimientos; relaciones entre poder, propiedad, saber y territorio. Estas dimensiones analíticas
dieron cuenta de los desafíos de la construcción de un sistema político-económico que garantice la
reproducción ampliada de la vida de todas las personas y la naturaleza (Coraggio, 2011).

La  propuesta  teórico.-metodológica  se  desarrolló  a  través  del  análisis  del  entramado  solidario
integrado  por  la  Cooperativa  de  Trabajadores  de  Emprendimiento  Popular  autogestionario  de
producción  de  fideos  y  pastas  secas (CTEPA), Cooperativa  de  Trabajo  Molino  Santa  Rosa
(CTMSR), y la Sociedad de Fomento Rural de Santa Rosa (SFRSR).

En este sentido, a continuación se presentarán elementos que hacen la descripción del problema de
investigación, su contextualización y justificación. Así como también, las preguntas, objetivos y
estrategias  metodológicas  que  la  sustentan.  Así,  el  tema,  problema,  objetivos  y  preguntas  de
investigación estuvieron enmarcados en un análisis que tuvo en cuenta que en las últimas cinco
décadas se produjeron significativas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas en el
mundo. Una de las tendencias más notorias en la economía capitalista a nivel mundial ha sido la
búsqueda de  diferenciales  de  participación en  el  mercado,  a  través  del  desarrollo  intensivo  de
capacidades  de  innovación.  Desde  esa  perspectiva,  los  Emprendimientos  Asociativos  de
Trabajadores Autogestionados (EATA) insertos en la Economía Social y Solidaria (ESS) enfrentan
los desafíos de un ambiente socio-económico dinámico,  del  que emergen nuevas exigencias  en
materia  de  innovación tecnológica  de  productos,  procesos  o  conocimiento.  En este  sentido  los
EATA, son fundamentalmente experiencias colectivas de trabajadores que mediante la autogestión
crean o sostienen su trabajo. 

Al  mismo  tiempo,  los  EATA  parecen  no  priorizar  algunos  problemas  claves  vinculados  al
desarrollo  de  tecnologías,  sino  que  enfocan  sus  esfuerzos  en  abordar  el  financiamiento  y  la
comercialización. Los EATA (por definición), son entidades en las que existe mayor interacción
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horizontal y menores niveles de jerarquía y control, lo que implicaría un espacio más propicio para
el aprendizaje por interacción, factor clave en la innovación. Sin embargo, no es posible percibir
mayor  intercambio  entre  empresas  en  cuestiones  vinculadas  al  desarrollo  tecnológico  de  los
emprendimientos3 (Berazategui, et.al, 2013).

En  este  sentido,  el  análisis  de  las  capacidades  y  acciones  de  generación,  implementación,  re-
aplicación,  gestión  y  evaluación  de  tecnologías  en  dichos  emprendimientos  en  relación  a  los
entramados socio- económicos solidarios que construyen, es un tema relevante.

Así, este trabajo de investigación busca enfocarse en el tránsito analítico de EATA’s atomizadas y
aisladas a un enfoque de entramado socio- económico solidario, explorando los fundamentos de ese
cambio  y  su  alianza  socio-técnica.  Así  como  también,  identificar  sus  potencialidades  y  nudos
críticos a la hora de desplegar dichos procesos. Para ello se propone analizar las estrategias de
innovación y soluciones tecno- productivas de los EATA, intentando indagar los alcances de las
herramientas desplegadas, sobre todo aquellas orientadas a la sostenibilidad económica territorial,
social y política.

Las interrogantes principales que fueron abordadas transitaron entornos a si dichos procesos socio-
económicos solidarios efectivamente despliegan posibilidades y herramientas para sus integrantes y
el  territorio  potencialmente  igualadoras  en  términos  de  derechos,  promueven  procesos  que
dignifican  sus  condiciones  de  existencia,  mejora  de  su  calidad  de vida  y  libertades.  Así  como
también de qué forma abordan dichas dimensiones. 

Se  indagó  a  su  vez,  qué  soluciones  tecno-  productivas  adoptan  los  EATA  para  abordar  sus
problemas de sostenibilidad económica y ambiental; y cómo consiguen que sus capacidades tecno-
productivas se adecuen a las necesidades de sostenibilidad. Para finalmente, abordar cuáles y cómo
son  las  alianzas  socio-  técnicas  que  les  permite  a  los  EATA  conformar  entramados  socio-
económicos  solidarios;  qué  condiciones,  restricciones  y  posibilidades  son  necesarias  para
desarrollar estrategias de cooperación y construcción de dichos entramados. 

Las preguntas de orientaron la investigación abordaron dos dimensiones fundamentales:  por un
lado, las dinámicas de funcionamiento de los sistemas tecnológicos sociales en el que participan los
EATA y, por otro, las políticas públicas en las que se contextualizan los mismos. Así, del problema
planteado anteriormente se desprenden las preguntas de investigación y sus respectivas preguntas
subsidiarias. 

En cuanto a los objetivos, se articularon de una manera integral la organización socio-económica y
la  construcción,  la  adecuación  de  conocimientos  en  las  particulares  relaciones  entre  poder,
propiedad y saber que despliegan tanto los EATA´s como el entramado solidario que en ella se
analiza.  Así,  se analizaron las dinámicas y trayectorias socio-técnicas que integran los sistemas
tecnológico-sociales  de  la  producción  agro-alimentaria  en  Uruguay,  a  partir  del  desarrollo  del
Entramados  Socio-económicos  Solidario  integrados  por  Emprendimientos  Asociativos  de
Trabajadores  Autogestionados  .  Por  otro  lado,  mantiene  un  especial  interés  para  el  trabajo  de
investigación generar insumos y recomendaciones para el diseño, implementación y consolidación
de instrumentos de política pública que fortalezcan el campo de la ESS. 

3 Consideraciones a partir de datos preliminares de encuesta del Instituto de Economía  perteneciente a la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de la República 2011-2012
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II.- Elementos teóricos- metodológicos que orientaron la investigación 

En este apartado se realizará la descripción del  marco conceptual y se describirán las decisiones
teórico-  metodológicas  por  las  que  transitó  la  investigación,  permitiendo  analizar  desde  una
perspectiva no determinista y fundamentalmente compleja la construcción de entramados solidarios
integrado por EATA, procurando describir y analizar la alianza socio-técnicas en la que se ubica.

En el diagrama 1 se representa el mapa de conceptos por los cuales transitó la investigación. Fue
necesario incorporar a la búsqueda de referenciales teóricos diversos aportes que fueron agrupados
en cuatro núcleos fundamentales: los que aportan análisis de las políticas públicas; los que permiten
inscribir la investigación dentro del campo de la economía social y solidaria; los que habilitan los
abordajes socio- técnicos y los que colaboran con elemento provenientes de la economía de los
cambios tecnológicos al análisis. 

Diagrama 1: Mapa conceptual

Fuente: Elaboración propia

Fue necesario  en  primer  instancia  describir  en  términos  de  sus  dimensiones  y  utilidad  para  el
presente  trabajo  a  los  Emprendimientos  Asociativos  de  Trabajadores  Autogestionados  (EATA)
como unidad de análisis de partida, determinar sus  características especifica y su relación con la
identidad en construcción de los trabajadores asociados y autogestionados. 

656



A su vez, se realizó un segundo movimiento, delimitar los entramados socio- económicos solidarios
como construcción analítica y establecer elementos conceptuales para su abordaje empírico. Para
ello se propusieron limites y posibilidades de la construcción de entramados solidarios en el campo
de la ESS, haciendo confluir para dicha delimitación cinco líneas de análisis: los instrumentos de
política  pública  de  promoción  y  creación  de  cluster  y  cadenas  de  valor;  las  redes  de
emprendimientos; la intercooperación; la dimensión territorial; las redes de cooperación solidaria y
sus aportes como analizadores de los entramados socio-económicos solidarios.

Un tercer esfuerzo teórico se centro en establecer algunos fundamentos para pensar la relación entre
ESS y Estado, a la vez que se describieron algunos desafíos que la democracia de los procesos de
construcción de entramados solidarios por parte de los EATA deben transitar. Fue necesario a modo
de establecer niveles de interacción entre las categorías lo que hace al trabajo autogestionado desde
una perspectiva de reconocimiento como sujeto de política pública.

Se incorporó a la articulación conceptual la importancia del abordaje socio- técnico y las alianzas,
teniendo  en  cuenta  los  procesos  de  construcción  (trayectorias  y  dinámicas),  atravesando  la
investigación por la pregunta:¿qué Tecnología para qué economía? 

La  descripción  del  trayecto  conceptual  tuvo  como  correlato  inmediato  los  diversos  esfuerzos
metodológicos que se debieron realizar para realizar  la investigación.  Así,  se consideró para la
generación de la información empírica del caso un abordaje metodológicamente que partiera desde
una perspectiva combinada de técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas, de relevamiento y
estudio de casos.

Luego de la revisión bibliográfica que se detalló anteriormente, se identificaron, seleccionaron y
analizaron  fuentes  secundarias  de  información  de  diversa  procedencia,  siendo:  documentos
oficiales, estadísticas económicas, manuales técnicos y discursos, así como distintas publicaciones
realizadas en el periodo de análisis (prensa, paginas web, etc). Se realizaron para el estudio de caso
tareas de producción y sistematización de datos mediante la combinación de diferentes técnicas. Por
un lado, se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas que atendieron a los siguientes
actores: (a) funcionarios públicos, investigadores, técnicos de las instituciones y, (b) miembros de
los  EATA’s  seleccionadas  (en  algunos  casos  referentes  calificados).  Por  otro  lado  se  relevó,
sistematizó, analizó un conjunto de fuentes secundarias asociadas a los casos y a las instituciones.
En una segunda etapa de trabajo, se llevó adelante la aplicación de técnicas de observación directa
no participativa (en asambleas y espacios de dirección de los EATA’s, salidas de campo con las
instituciones de capacitación, etc). A su vez, se participó en carácter de observador en al menos tres
grupos  de  discusión,  donde  participaron  referentes  calificados,  técnicos,  funcionarios  públicos,
dirigentes de organizaciones del campo de la ESS, universitarios, entre otros. Se analizaron allí las
significaciones de los  actores -públicos  y privados- y su relación junto con las  respuestas  ante
argumentos  de  otros  actores,  articulación  y  puesta  en  común  de  los  instrumentos  de  políticas
públicas disponibles y de las experiencias de otros emprendimientos en el desarrollo de tecnologías.

La  información  relevada  fue  sistematizada  en  diferentes  planos  analíticos,  privilegiando  la
configuración y análisis de alianzas socio-técnicas y de capacidades de diseño de estrategias de
desarrollo e implementación de tecnologías.
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III.- Elementos empíricos que contribuyeron al análisis del caso

En cuanto a la descripción del caso en estudio se tuvo en cuenta que la selección de los EATA’s que
componen  el  entramado  socio-económico  solidario  integrado  por  CTEPA  (fideera),  CTMSR
(molino) y SFRSR (productores familiares) da cuenta de las características productivas particulares
del  sistema  agroalimentario  triguero  en  el  departamento  de  Canelones.  Dichos  experiencias
ofrecieron  la  posibilidad  de  analizar  las  distintas  áreas  de  conocimiento  involucradas  en  los
procesos sociales, productivos, territoriales, políticos y económicos así como también, el papel del
Estado y las políticas públicas de interés para la investigación. 

En este sentido, cobra relevancia el establecer distinciones entre diferentes momentos a la hora de
analizar un sujeto de estudio que se transforma. Esta distinción se establece en un primer momento
en  el  tiempo,  buscando  a  partir  de  diferentes  variables,  la  correlación  de  acontecimientos
significativos  que  permitan  establecer  una  cronología.  Luego,  justificada  y  definida  la
periodización,  se  configuraron  unidades  analíticas  que  permitieron  explicar  distintas  formas  de
interacción y causalidad a partir de la operacionalidad de los conceptos teóricos.

Para  comprender  la  trayectoria  socio-técnica  de dicha  trama,  se  consideró  pertinente  dividir  la
presentación del caso en tres partes que van desde la recuperación del Molino Santa Rosa por parte
de los trabajadores en el marco de la reestructuración del complejo triguero (1998-2005). Seguido
de la descripción y análisis  de las modificaciones de la trama socio- económica a partir  de las
nuevas  formas  de  coordinación  en  el  territorio  que  propone  la  nueva  gestión  gubernamental
nacional  y  departamental  (2005-2008).  Para  finalmente  abordar  la  reestructuración  de  la  trama
socio-  económica  ante  la  diversificación  e  integración  tecno-  productiva  y  el  aumento  de  la
inversión estatal. (2008- 2015).

IV.- Análisis socio- técnico del caso

Con los elementos descritos anteriormente será posible construir un tercer apartado que permita el
análisis transversal del caso. En ese sentido, será relevante abordar la diversificación e integración
tecno- productiva, así como también la alianzas socio- técnicas de cooperación entre los EATA que
integran el entramado socio- económica solidaria a los efectos de poder extraer conclusiones acerca
de las posibilidades y límites que suponen estos esfuerzos de inter-  relacionamiento económico
solidario.

El presente análisis permite afirmar que en el caso de los entramados socio- económicos solidarios
(como los que componen la SFRSR- CTMSR- CTEPA) les es posible sostener algunos niveles de
flexibilidad, incluyendo la construcción de alianzas puntuales, pero a la vez generando mecanismos
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que les habilitan complementariedades en recursos y capacidades para fortalecerse. Ejemplo de esto
es la relación entre CTMSR y CTEPA en lo que hace al intercambio de saberes tanto productivos
como de gestión que desplegaron. 

Un aspecto significativo a los procesos de construcción de entramados es el formativo, tanto en sus
formas como en sus contenidos.  A partir  de puntos de partida muy desiguales en cuanto a  las
condiciones de formación de los trabajadores es esperable que para garantizar mejores prácticas
autogestionarias,  donde  los  grados  de  libertad  y  democracia  sean  plenos  el  abordaje  de  dicha
desigualdad  es  estratégica.  En  ese  sentido,  se  da  cuenta  por  parte  de  los  protagonistas  de  la
necesidad  de  construir  propuestas  a  demanda,  ajustadas  a  los  contextos  particulares  de  los
emprendimientos. El hacerse cargo de las asimetrías formativas con la que llegan los trabajadores a
los procesos de conformación de los EATA supone reconocer los puntos de partida diferentes de
cada uno en términos de trayectorias en la educación formal,  de militancia política,  etc.  No es
posible avanzar en los niveles de despliegue de la autogestión con individuos diezmados en sus
capacidades de aprendizaje. 

A su vez, es posible identificar acciones claras de parte de los diferentes EATA para que a través de
la cooperación se superen problemas que de otra manera no serían posible resolver. En el caso del
molino es claro que para superar los problemas de escala hacia atrás y adelante en el entramado
acudió sistemáticamente al  fortalecimiento de sus vínculos con organizaciones del  territorio así
como también del ámbito cooperativo y gubernamental. 

La construcción de entramados socio- económicos solidarios evidencia la dificultosa relación entre
el Estado (con sus múltiples áreas) y los EATA. Uno de ellos hace al reconocimiento del trabajo
autogestionado con sus particularidades en términos de la negociación colectiva propuesta desde el
MTSS y la protección social. Si bien existe el reconocimiento jurídico a la forma cooperativa, no se
establecen diferencias entre un trabajador socio y uno en relación de dependencia.  Parte de las
dificultades en el vínculo con el Estado es la falta de reconocimiento de las diferencias de tipo de
emprendimientos con los orientados en función de capital.  Los trabajadores también resaltan la
confusión acerca de la diferencia entre salario (para el trabajador en relación de dependencia) y
retiro anticipado de ganancias (para el socio trabajador). Así, mediante esta sutileza conceptual,
pero que en la vida concreta de los EATA tiene consecuencias importantes se expresa un conflicto
entre la racionalidad solidaria y la forma en que la sociedad vía el Estado reconoce a la autogestión.

Por otra parte, el Estado es visualizado tanto por el mundo empresarial capitalista, como también
por parte de los EATA un socio económico fundamental. Constituyéndose en un actor demandante
de bienes y servicios principal en la vida del país. Los grandes grupos económicos que componen el
complejo  harinero  poseen  estructuras  especializadas  de  alta  complejidad  y  expertas  en  su
relacionamiento  con las  compras  que  realizan  los  organismos públicos.  Además  de  contar  con
sistemáticas estrategias de lobby político que les permite construir un capital social y simbólico
efectivamente influyente. A los EATA que componen el entramado en estudio, pero que se extiende
a toda la  ESS le resulta  no solo dificultoso,  sino costoso en términos colectivos y económicos
montar  estructuras  propias  que  le  permitan  acceder  a  los  engorroso  y  laberínticos  procesos  de
compras por parte del Estado. 

Son a su vez los vínculos interpersonales (circunscritos a un territorio específico o espacio social de
referencia) los que permiten resaltar que no sería posible haber logrado los niveles de apoyo local
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que tuviera, por ejemplo el molino cuando se remató la unidad productiva. Así como también el
apoyo que le significó a CTEPA su sindicato madre. 

Una clara y robusta estrategia de construcción del entramado solidario protagonizado por los tres
EATA  analizados  requiere  de  liderazgos  y  legitimidades  fuertes.  En  el  caso  de  los  tres
emprendimientos es posible identificar claramente el rol y la racionalidad que les permite llevar
adelante procesos relativamente exitosos mediante la identificación precisa de tres referentes claves
en cada uno de los EATA. En este sentido, la componente solidaria en la construcción que dan
cuenta de entramados socio- económicos centrados en las personas y no en el capital resulta una de
la principales componentes a tener en cuenta. Ninguno de los tres emprendimientos reviste dentro
de sus objetivos solo aquellos asociados a su actividad netamente económica y mercantil.

Desde  sus  orígenes  se  plantea  la  necesidad  de  atender  a  la  creación  de  fuentes  de  trabajo  (la
componente asociativa y autogestionaria son las claves) que dignifiquen a las personas, produzcan
formas de distribuir la riqueza de una forma más justa y se comprometa con la futuras generaciones
en lo que hace al cuidado de la naturaleza, son principios de la ESS fundamentales. Esta solidaridad
no se agota en la componente económica sino que se extiende a otras formas de satisfacer otras
necesidades humanas como la vivienda, la protección social de los trabajadores y el cuidado de los
vínculos  comunitarios  y  territoriales.  Los  aspectos  culturales  no  quedan  por  fuera  de  dichas
estrategias y se integran en las formas en que se vinculan para establecer sus acuerdos mercantiles
pero también de apoyo en instancias como la “Fiesta del Pan y del Vino” organizada por el molino
todos los años, o los festivales de música que organizaba CTEPA como forma de vincularse al
barrio y la zona. 

La  posibilidad  de  fortalecer  y  densificar  dichos  entramados  guarda  relación  con  la  idea  de
intercooperar  en  el  marco  de  fortalecimiento  de  un  movimiento  autogestionado  y  plural.  Esto
refuerza  las  concepciones  teóricas  acerca  de  la  doble  intencionalidad  al  asociarse  política  y
económica. 

A modo de cierre y para el presente trabajo se desprenden nuevas interrogantes con respecto al
relacionamiento entre las EATA y los diversos actores que componen sus tramas vinculares. En este
sentido,  cabe preguntarse, ¿los EATA son capaces de desarrollar  endógenamente un sistema de
instituciones de apoyo que faciliten y potencien las estrategias de fortalecimiento y despliegue de
las empresas autogestionadas por sus trabajadores? La investigación presente da cuenta de múltiples
alcances  y dificultades a  la hora de crear nuevos EATA y en particular articular las redes que
podrían facilitar dicho proceso. Parte de estas son la escasez de conocimientos previos en términos
legales,  organizacionales  y  de  financiamiento.  Las  tres  emprendimientos  analizadas  reportan
contactos con otros de su sector de actividad y preferentemente cercanos territorialmente en los
momentos  iniciáticos  de  sus  proceso.  Si  bien  los  costos  de  aprendizaje  del  funcionamiento
institucional  y  comercial  por  parte  de  los  que  comenzaban  su  actividad  no  se  redujeron
significativamente a partir de estos contactos, no se puede despreciar las orientaciones recibidas por
sus pares. 

Los mecanismos que despliegan los EATA para articularse y conformar entramados que impacten
en sus etapas de formación y posterior consolidación dan cuenta de múltiples y complejos procesos
sociales. En el caso de la cooperativa de fideos CTEPA el afianzamiento de vínculos barriales y
políticos  que  a  través  de  la  organización  de  festivales  solidarios  posibilitaron  la  obtención  de
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recursos para el sostenimiento de los integrantes del colectivo que se encontraba en proceso de
formación. Mientras que en el caso de la Cooperativa Molino Santa Rosas establecen formas de
vincularse con su comunidad de pertenencia desde sus actividad productiva, pero también desde su
política de solidaridad entre trabajadores. Existe desde el comienzo de la cooperativa un acuerdo
con un panadero local, que a su vez es cliente del molino, donde se garantiza el acceso a tres panes
por día durante todo el año a los trabajadores del molino a cambio de la harina que éste le provee al
panadero. También es parte de sus acciones que buscan fortalecer el vínculo con los habitantes de
Santa  Rosa  colaborando  con  los  comedores  de  las  escuelas,  auspiciando  y  participando  en  la
difusión de la cooperativa en los medios de prensa local, formando parte de otros colectivos que
buscan promover el desarrollo de la región.

Es  fundamental  a  la  hora  de  analizar  los  mecanismos  por  los  cuales  los  EATA  analizadas
construyen sus redes y estrategias de intercooperación con respecto a su vínculo con el Estado. La
demanda pública de bienes y servicios es vista por parte de los emprendimientos autogestionadas un
lugar  de  mercado  seguro,  y  a  la  vez  constituye  un  punto  fundamental  de  su  plataforma
reivindicativa  en  términos  de  movimiento  social  y  político.  Las  desnaturalizaciones  de  las
relaciones entre Estado, sociedad civil y mercado producen una fuente de ruido compleja a la hora
de establecer reglas de juego, orientaciones estratégicas y posibilidades de desarrollo del subsistema
autogestionario.  Las  políticas  públicas  de  clusterización  resultan,  al  menos  insuficientes  para
colaborar con la superación de las barreras que comprometen a los EATA. Cabe preguntarse si
dichas políticas son las más adecuadas para la promoción y desarrollo de las mismas. 

Es parte de la construcción de los entramados socio- económicos solidarios integrados por EATA la
convivencia entre empresas diversas (PYMES, estatales, nuevas, recuperadas, viejas, etc). En todo
caso, surgen a impulso de demandas particulares de actores locales que vía la creación de dichas
tramas económicas y políticas van densificando el tejido social de los espacios territoriales en los
que se ubican. 

Son  claves  para  un  funcionamiento  fluidos,  dinámico  y  flexible  de  dichos  entramados  la
comunicación y participación efectiva de sus miembros, sobre todo a la hora de proponer y alcanzar
metas  comunes.  Las formas en que se construyen formas de gobierno para dichos espacios de
articulación suponen el control mutuo, la democracia directa y la organización colectiva. 

Elaborar formas de procedimientos que den cuenta de la pluralidad de acciones que los EATA
desarrollan  a  la  hora  de  crear  sus  redes  se  constituyen  en  herramientas  fundamentales  ya  que
permiten  evaluar  los  impactos  que  las  resoluciones  que  van  adoptando  suponen.  n  efecto,  la
construcción de  los  entramados  no  solo  satisfacen  las  necesidades  de  interacción económica  y
política  de  los  emprendimientos  involucradas  sino  que  en  algunos  casos  atiende  demandas
inmediatas de las personas en general (ejemplo: consumo, trabajo, educación, etc) reafirmando la
condición humana de las relaciones de intercooperación. 

Es  un  plano  de  proyección  a  largo  plazo  la  construcción  de  entramados  solidarios  como
herramientas  útiles  que  vía  la  organización  colectiva  se  satisfagan  las  necesidades  humanas  y
permita superar las formas estructurales de la explotación generadoras de pobreza y exclusión. 

Algunos de los aprendizajes que arroja la presente investigación hacen a la concreción por parte de
los EATA analizados de desplegar una nueva forma de gestión y evaluación de sus prácticas socio-
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económicas solidarias. Estableciendo la posibilidad de plantearse desafíos científicos- tecnológicos
que acompañen la construcción de sostenibilidad del entramado. Por otro lado, la formación de los
trabajadores se constituye en una de las principales políticas de crecimiento de los emprendimientos
ya que mediante ella es posible ampliar los horizontes y grados de libertad de los individuos, sus
organizaciones y sus comunidades. 

El  potencial  creador  de  las  experiencias  analizadas  tienen como contrapartida  la  generación de
nuevos conocimientos que dinamizan las agendas de I+D, así como también el campo de demandas
mejor  fundamentadas  capaces  de  articularse  con los  organismos  del  Estado de  una  forma más
dinámica y eficiente. 

En lo que hace a la componente orientada a los proveedores de materia prima al molino la estrategia
de priorización de la producción familiar desde una perspectiva del desarrollo local, lo que procura
asegurar a través de planes de negocios entre las Sociedades de Fomento Rural, las Cooperativas
Agrarias y el Molino, además de incluir otros servicios productivos y sociales. Sobre el componente
en  término  de  potenciales  consumidores  es  importante  contar  con  socios  que  fortalezcan  la
Producción Autogestionada por los trabajadores y el aseguramiento de productos de calidad para el
consumidor (padrinazgo de la fideería, capacitación y futuros planes de negocio). En este sentido,
las  nuevas  estrategias  de  los  actores  que  componen  el  entramado  centran  su  trabajo  en  la
sustentabilidad socioeconómica y ambiental, el desarrollo de nuevos productos como la posibilidad
de introducir una línea de fideos orgánicos, así como la importante tarea de recuperación de saberes,
cultivos y productos. 

Por otro lado, es relevante el aporte del molino a la localidad de Santa Rosa y el fortalecimiento de
sus vínculos sociales y políticos. Una de las referencias más importante a dicho aporte tiene que ver
con la realización cada año de la “Fiesta del Pan y el Vino”, la que tiene como objetivo el apoyo de
instituciones de la zona.Dentro del trabajo hacia afuera de la Cooperativa Molino Santa Rosa la
contribución en la organización de la localidad y el mejoramiento en las condiciones de vida de la
comunidad. Al decir de la autoridad política local, el molino opera en sintonía con la atención de
demandas sentidas por parte de la comunidad de Santa Rosa.

Finalmente, y desde la mirada de los actores organizados agrícola (como el gerente de la SFRSR) se
considera a la cooperativa como un actor que no solo vela por sus intereses comerciales asociados al
mantenimiento de las fuentes laborales sino que se integran a la vida de la comunidad articulándose
en diversos aportes. 

A su vez, no es posible subestimar los condicionamientos micro y macroeconómicos que confluyen
y propician tanto la recuperación por parte de los trabajadores del molino, así como también a los
otros emprendimientos colectivos. Fueron las políticas económicas desplegadas en Uruguay en la
década de los noventa las que generaron un fuerte perjuicio a la industria nacional en términos de
competitividad con respecto a productos importados. Así como también los graves problemas de
endeudamiento que aquejó a los diversos actores económicos del Uruguay, principalmente con el
BROU. Este detalle no resulta menor a la hora de analizar este caso, ya que es casi una constante en
el universo de empresas recuperadas por sus trabajadores en el país contar con el BROU como uno
de los principales interlocutores a la hora de acceder tanto a los medios de producción como al
financiamiento. 
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Por  otro  lado,  las  dinámicas  particulares  del  complejo  triguero  hacen  del  caso  una  condición
analítica insoslayable. Fue a principios del siglo XX considerada la localidad de Santa Rosa, una de
las  zonas  agrícola  importante  para  el  desarrollo  del  país  cerealero.  Preservando  tradiciones
productivas de escala familiar y de pequeñas extensiones fue considerada a comienzos de dicho
siglo el principal productor de trigo y maíz del país. Lo cual adicionalmente se ve beneficiado por la
cercanía geográfica con el principal puerto exportador de granos del Uruguay. 

Es mediante los cambios que se han producido en el escenario político nacional e internacional los
diferentes roles que ha ocupado el Estado a la hora de incidir (por acción y omisión) en dicho sector
económico. Fundamentalmente en lo que hace a las políticas de intervención en la regulación del
mercado de cereales ha generado momentos de crisis y reajuste de todo el complejo triguero a lo
largo de la historia. Provocando diversas respuestas de los actores involucrados. En el caso de los
trabajadores y a lo largo del período en estudio se ha materializado la respuesta en la creación de
dos EATA asociados directamente a la actividad del sector, CTMSR y CTEPA. 

En esta investigación si bien el eje principal de análisis no se ubicó en el Estado y su relación con
los entramados y EATA sin duda es un actor relevante. De allí que establecer como una de las
determinantes para la periodización asumida haya sido el cambio en la orientación de la gestión de
gobierno da  cuenta  de ello.  Las  políticas  con pretensiones  descentralizadoras  en  el  ámbito  del
MGAP,  las  de  fortalecimiento  de  las  experiencias  autogestionadas  por  los  trabajadores  vía  la
creación  de  instrumentos  específicos  de  financiamiento  (caso  FONDES),  así  como las  tímidas
iniciativas de las instituciones de I+D para particularizar su abordaje a los EATA dan cuentan que
sus alcances y límites, de acuerdo al estilo socio- técnico desarrollado. Constituyéndose así en un
objetivo perseguido desde el  primer momento de diseño de esta investigación su utilidad y uso
como insumo a la hora de desplegar nuevas estrategias de diseño e intervención estatal en el ámbito
de la promoción de políticas específicas tecno productivas para la ESS. 

La  construcción  de  redes  de  colaboración  de  I+I+D /  TS  para  apoyar  a  los  emprendimientos
asociativos de decenas de millones de trabajadores urbanos y campesinos en todos los países de
América Latina (AL) representa un compromiso con la democratización del conocimiento técnico-
científico y al mismo tiempo para una economía sustentable y solidaria, capaz de mejorar no sólo la
vida  de  sus  protagonistas,  sino  también  la  de  las  comunidades  en  las  que  se desarrollan  estos
proyectos.  Es  decir,  construir  los  medios  para  proporcionar  una  alternativa  concreta  al  modelo
económico en crisis,  apuntando a  otra  sociabilidad  y una nueva relación  sociedad -  naturaleza
basada  en  la  solidaridad.  Entendida  esta  última  como  una  componente  inherente  a  relaciones
sociales que se establecen en las prácticas socioeconómicas referidas. Supone un reconocimiento
vincular entre personas, dispuestos a cooperar y sumar en términos colectivos potencialidades que
hagan sostenible los procesos autogestionados por los trabajadores. (Coraggio, 2015b).

Como se muestra en el diagrama XXX el entramado socio-económico solidario desplegado por los
tres EATA’s en estudio da cuenta de una densa y compleja alianza socio- técnica que hace posible
analizar sus fortalezas y limitaciones a la hora de construir sus estrategias de sostenibilidad. 
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Diagrama 2: Alianza socio- técnica del entramado solidario para el periodo 1998- 2015

Fuente: Elaboración propia
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En este  sentido,  es  posible  determinar  que  entre  el  período 1998-  2015 se  construyeron  cinco
espacios de articulación interinstitucional (exágonos en azul). 

Por un lado, la Mesa Intercooperativa de Canelones en la cual se articulan los actores del campo de
la ESS generando un nivel especifico acción política (a la hora de interactuar con el Estado, el
movimiento sindical, las instituciones de I+D, etc). 

A su vez, se creo el Comité de Planes de Producción de Trigo, Maíz y Chícharo en articulación con
las  organizaciones  de productores  familiares,  la  Sociedad de Fomento  Rural  de Santa Rosa,  la
Cooperativa Molino Santa Rosa y la Intendencia de Canelones a los efectos de coordinar, diseñar e
implementar los instrumentos productivos de granos que se articularon en dicho espacio. Desde el
ámbito  de  las  política  públicas  de  descentralización  para  el  medio  rural  se  instaló  la  Mesa  de
Desarrollo Rural del Santoral, donde se articularon todos los actores institucionales, organizaciones
de productores y el Molino que a partir de los lineamientos impulsados desde los organismos del
Estado  fueron  desplegando  en  el  territorio  de  Canelones  programas  de  financiamiento,  apoyo
técnico, etc. 

En el  componente primario se creó el  Banco Colectivo de Conservación de Semillas Nativas y
Criollas articulado desde la Red Nacional de Productores de Semillas Nativas y Criollas. Este esta
articulación  a  nivel  agrícola  dio  lugar  a  la  articulación  no solo  económica  productiva  entre  la
Cooperativa Molino y los productores asociados en la Sociedad Fomento Rural de Santa Rosa sino
que a nivel político promueve un espacio propicio para la articulación entre las perspectivas de la
soberanía alimentaria y la economía social y solidaria. 

También para el periodo analizado se articularon cuatro programas específicos tecno- productivos
(identificados en el diagrama xxx con el color gris). El plan chicharo significó para el Departamento
de Canelones y para los actores del entramado solidario la posibilidad de recuperar la producción de
un grano que había desaparecido de la región en los años ochenta. Con su articulación se puedo
desplegar la interacción con los saberes y memoria económica local y las instituciones de I+D que
debieron generar conocimiento especifico no disponible hasta el momento en los organismos del
Estado. 

Por otro lado el Plan trigo ofició como espacio donde la Cooperativa Molino Santa Rosa puedo
ampliar sus horizontes políticos de alianza con la fase primaria de su unidad productiva. Promover
el debate acerca de qué producción y desarrollo se quiere para el departamento y para el país sin
duda transciende los objetivos inmediatos de conseguir trigo más cerca y más barato para satisfacer
su demanda de materia prima. 

A su vez, el Programa de Rescate y Revalorización de Semillas Criollas y Soberanía, no solo aportó
financiamiento a la estructura organizativa de la Red y Banco de Semillas sino que operó   en la
articulación  con los  organismos  públicos  especializados (Instituto  Nacional  de la  Semillas  y  la
Comisión  Nacional  de  Recursos  Filogenéticos)  que  dieron  sustento  científico  codificado  a  la
propuesta política de preservación de germoplasma local. 

Finalmente  se  celebró  un acuerdo con el  Ministerio  del  Interior  en  el  marco del  Programa de
Compras  Públicas  del  Estado  lo  cual  no  solo  garantizó  la  colocación de  la  producción de  los
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participantes  sino  que  ofició  como  espacio  de  articulación  en  organizaciones  cooperativas  a
trabajadores de sectores precarizados del ámbito rural (fazoneros de pollos y productores de cerdo)

Cebe destacar que si bien todas estas articulaciones se identificó su formación en el período en
estudio no todas tuvieron a los EATA’s como promotores o protagonistas.  Lo que sí  se puede
concluir es que sería muy difícil sostener el entramado solidario si no hubiera una superposición de
acciones y definiciones políticas de los actores vinculados al campo de la ESS en producir una
densa trama de vínculos.
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O LUGAR DA TECNOLOGIA SOCIAL NO PLANO NACIONAL DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

 

Marilene Zazula Beatriz (UTFPR/PPGTE) 

 

Resumo 

A Economia Solidária é um processo político pautado por inúmeros atores sociais. A Tecnologia 

Social pode ser um dos pontos fundamentais para promover ações emancipatórias aos 

trabalhadores, aos empreendimentos e a comunidade. Conhecer como estes dois movimentos se 

relacionam no documento de domínio público é importante para gerar reflexões, conhecimentos 

e propostas de novas ações e/ou pesquisas. Por isto, o objetivo desta pesquisa foi o de analisar 

como a tecnologia social está sendo apropriada pelo Plano Nacional de Economia Solidária no 

Brasil, documento derivado da 3ª. Conferência Nacional de Economia Solidária. A coleta de 

dados foi realizada por meio de análise do Plano Nacional de Economia Solidária. No decorrer 

do Plano Nacional de Economia Solidária, a tecnologia social foi apresentada mais fortemente 

ligada ao eixo da educação sendo pulverizada nos demais eixos temáticos. No item da educação 

a tecnologia social apresentou-se com uma visão estratégica para a transformação social, já nos 

demais itens aparece como apenas um instrumento para a Economia Solidária e seus 

trabalhadores. Pode-se dizer que a tecnologia social mostrou-se no Plano Nacional de 

Economia Solidária ora como um modelo de desenvolvimento econômico, tecnológico e social a 

ser seguido, ora apenas como uma ferramenta coadjuvante desse modelo. 

 

Palavras-Chave: Economia Solidária; Tecnologia Social; Plano Nacional de Economia 

Solidária, Conferência Nacional de Economia Solidária. 

 

 

Introdução 

A partir da década de 1990 e, mais intensamente nos anos 2000, o Brasil tornou-se referência em 

Economia Solidária na América Latina especialmente no que tange a agilidade com que os 

empreendimentos econômicos solidários1 se organizaram pelo país. No entanto, na última década 

cedeu lugar a vários outros paises da América Latina e da América Central por não ter aprovado 

uma lei federal de Economia Solidária.  

O Plano Nacional de Economia Solidária do Brasil (2015) – foco deste artigo - derivou-se de três 

                                                           
1 No Brasil, o número de empreendimentos econômicos solidários (EES) existentes no período de 1971 a 1980 era de 

264, passando para 1903 na década de 1981 a 1990. De 2004 – quando da implantação do Sistema de Informações de 

Economia Solidária (SIES) – até 2013 foram mapeados 33.518 EES. O primeiro levantamento ocorreu em 2005 

quando foram mapeados 14. 954 EES. Este levantamento foi complementado em 2007 com o mapeamento de mais 

6.905 EES. Nesta primeira fase foram totalizadas informações de 21.859 EES. A terceira rodada ocorreu nos anos de 

2010-2012 quando foram mapeados mais 11.663 EES. (Boletim Acontece Senaes, 2013) 
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conferências (2006, 2010 e 2014) das quais participaram representantes de empreendimentos 

econômicos solidários, de gestores públicos e de entidades de apoio das 27 unidades federativas 

para discutir, analisar e propor inúmeras prioridades para a construção de políticas públicas em 

Economia Solidária no Brasil. Neste sentido, as conferências “[...] propuseram a criação de um 

Sistema Público de Economia Solidária para garantir a integração e a articulação entre os órgãos 

governamentais e da sociedade civil nas esferas municipal, estadual e federal, com instâncias 

deliberativas e de controle social dotadas de capacidades decisórias” (Plano Nacional de 

Economia Solidária 2015, 17). 

A 1ª. Conferência Nacional de Economia Solidária (1ª. CONAES) aprovou um conjunto de 

prioridades para as políticas públicas em diversas áreas como: marco jurídico, crédito e finanças 

solidárias, produção e comercialização, formação, comunicação. (Texto Referência da 3ª. 

CONAES 2014, 6). 

A 2ª. CONAES, em 2010, marcou, segundo seus organizadores, um momento de maturidade do 

movimento da Economia Solidária já que promoveu a Campanha por Assinaturas pela Lei de 

Iniciativa Popular da Economia Solidária com o objetivo de criar a primeira legislação brasileira - 

Projeto de Lei 4685 de 2012 - que reconhecesse o direito ao trabalho associado e apoiasse as 

iniciativas de Economia Solidária. Outras propostas de destaque foram: a do Sistema Nacional de 

Comércio Justo e Solidário; do Sistema Nacional de Finanças Solidárias com efetivação de 

crédito por meio dos fundos rotativos, bancos comunitários e cooperativas de crédito. As 

resoluções desta conferência subsidiaram a elaboração dos objetivos de Economia Solidária no 

que tange ao Plano Plurianual do Governo Federal (2012-2015).  

Já a 3ª. CONAES2, que ocorreu em 2014, teve como um de seus objetivos a elaboração dos 

planos municipais, territoriais e estaduais de Economia Solidária, além da elaboração do Plano 

Nacional de Economia Solidária contendo a “visão de futuro, diagnóstico, eixos estratégicos de 

ação; programas e projetos estratégicos e modelo de gestão para o fortalecimento da Economia 

Solidária no país.” (Texto Referência da 3ª. CONAES 2014, 9).  

                                                           
2 A 3ª. CONAES aconteceu no período de 26 a 29 de novembro de 2014, em Brasília/DF, e reuniu mais de 1.600 

participantes [...] para debater o Tema: “Construindo um Plano Nacional da Economia Solidária para promover o 

direito de produzir e viver de forma associativa e sustentável”. A etapa nacional foi precedida [...] de 207 

Conferências Territoriais e Municipais com 16.603 participantes; 26 Conferências Estaduais com a participação de 

4.484 delegados(as); e 05 Conferências Temáticas Nacionais com a participação de 738 pessoas. Ao todo foram 

mobilizadas 21.825 pessoas em 1.572 municípios. (Plano Nacional de Economia Solidária, 2015, 5). 
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No entanto, para que a Economia Solidária avance, conforme defende uma parcela dos atores 

sociais envolvidos no movimento de Economia Solidária, é importante que muitas variáveis se 

comunguem e uma delas é a apropriação de uma tecnologia que possa alavancar os 

empreendimentos econômicos solidários (EES). Esta é uma questão premente no atual momento 

do referido movimento, observada no Relatório Final de Avaliação do Programa Nacional de 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas e de Empreendimentos Solidários (PRONINC 2011) 

que anunciou algumas dificuldades enfrentadas pelas incubadoras já existentes e pelos 

empreendimentos solidários como: difícil acesso dos empreendimentos aos laboratórios e à 

maioria dos pesquisadores das universidades; baixo envolvimento das universidades no 

desenvolvimento de novos produtos ou equipamentos para melhorar ou incrementar o processo 

produtivo; temas demandados pelos empreendimentos não encontram referência de pesquisa na 

própria universidade, denotando distanciamento entre a academia e a Economia Solidária, ao 

contrário, por vezes os empreendimentos são utilizados apenas como objeto de estudo para os 

pesquisadores com finalidade de obter publicação.  

Já as universidades que desenvolvem a tecnologia social pouco as registram e as sistematizam 

para que possam ser reaplicadas em outras realidades. Umas das questões apontadas por tal 

avaliação foi propor que “o Ministério da Ciência e Tecnologia [...], passarem a considerar, de 

fato, Tecnologia Social como um eixo estruturante do Programa” (PRONINC 2011, 134). 

Vale ressaltar que o tema tecnologia social, apesar de não ter sido tratado com o devido destaque 

nos debates das conferências supramencionadas, ele apareceu com mais propriedade na 

Plataforma da Economia Solidária (FBES, 2005) que prevê como um dos seus sete eixos a 

Democratização do Conhecimento e Tecnologia, além do documento final da IV Plenária 

Nacional de Economia Solidária3 que comenta: “A tecnologia é fundamental para a sustentação 

da Economia Solidária, sobretudo porque se percebe que dela depende todo um padrão de avanço 

tecnológico que garante e dá sustentabilidade aos bens e serviços por ela produzidos” (Relatório 

Final da IV Plenária Nacional de Economia Solidária 2008, 24). 

Por conta das questões supramencionadas este artigo buscou compreender como a tecnologia 

social está sendo apropriada pelo Plano Nacional de Economia Solidária. No entanto, antes de tal 

                                                           
3 As plenárias nacionais são a instância máxima de deliberação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), 

espaço que define as diretrizes políticas mais amplas e que orientam a Coordenação Nacional e Executiva do Fórum 

(Relatório Final da V Plenária Nacional de Economia Solidária, 2013, 6). 

 

674



 4 

análise buscar-se-á uma breve exposição sobre a atual situação da Economia Solidária na 

América Latina, bem como a tecnologia social tem sido compreendida no Brasil. Ao final, 

procurar-se-á fazer a inter-relação entre o movimento da Economia Solidária no Brasil e a 

apropriação da tecnologia social a partir da análise do Plano Nacional de Economia Solidária.   

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA NA AMÉRICA LATINA 

A Economia Solidária teve sua origem no cooperativismo operário do século XIX, ressurgindo 

também na América Latina, no final do século XX, em decorrência do intenso processo de 

democratização do continente a partir de 1980 e do fortalecimento de movimentos sociais os 

quais “[...] tem buscado construir uma agenda baseada em alternativas ao nacional 

desenvolvimentismo, por um lado e, por outro, ao totalitarismo neoliberal que dominou o 

continente nos anos 1990” (Sanchez, 2014, 2) trazendo, entre outras consequências a 

precarização do trabalho e o aumento considerável do desemprego.   

Apesar das experiências autogestionárias na América Latina terem se multiplicado mais 

fortemente a partir dos anos 1990, elas possuem uma longa tradição nesta região. Segundo 

Sanchez (2014, 5) “Pode-se localizá-las tanto nas experiências organizativas comunitárias de 

algumas das sociedades originárias como na longa história de resistência camponesa e operária 

dos últimos séculos.”   

Quijano (2002, 82 apud Morais 2014),  reconhece a existência de um setor relativamente amplo 

da economia que não funciona nos moldes do sistema capitalista tradicional (troca de força de 

trabalho por salários no mercado) e que se organiza sob formas comunitárias de controle e gestão 

dos meios de produção. 

No Uruguai e no Brasil, por exemplo, houve crescimento considerável do número de 

empreendimentos econômicos solidários a partir de 1990 coincidindo com o crescimento da taxa 

de desemprego, do fechamento de empresas e das privatizações. Ainda no Brasil vê-se a criação 

do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) reunindo: empreendimentos econômicos 

solidários, sindicatos, movimentos sociais, entidades religiosas ligadas a teologia da libertação, 

ambientalistas, entre outros. Na Argentina vê-se emergir organizações e movimentos que vão 

desde organizações comunais em bairros de Buenos Aires até entidades que representam as 

empresas recuperadas. Segundo Vieta (2014) na Argentina: 
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A partir de 2010, quase 9.500 trabalhadores estavam autogerenciando as suas vidas 

profissionais em 205 ERT, atravessando a maioria dos setores econômicos urbanos do país 

(Ruggeri, 2010). [...] Embora representem uma fração do setor cooperativo mais abrangente 

da Argentina (INAES, 2008; Vieta, 2009a) e representem, ao mesmo tempo, um pequeno 

número de participantes ativos na sua economia de base urbana (Ministério do Trabalho, 

2010), [...] as ERT conseguiram salvar postos de trabalho e empresas, ultrapassaram crises 

econômicas, integraram novos trabalhadores na sua força de trabalho, evitaram a exclusão 

social, entregaram o controle aos trabalhadores e salvaram as comunidades de uma maior 

ruina socioeconômica. Muitas ERT contribuíram positivamente para atender às necessidades 

socioeconômicas dos bairros circundantes permitindo, por exemplo, que outras iniciativas 

culturais e econômicas operassem dentro da empresa, enquanto outras ERT investiram parte 

dos seus excedentes no desenvolvimento econômico e na revitalização da comunidade. De 

fato, estas novas e convertidas cooperativas de trabalhadores causaram um bom impacto 

apesar do seu número reduzido na Argentina, estimulando “novas experiências para a 

mudança [social]” (Palomino 2003, 71 apud Vieta 2014, 9). 

 

Ainda na Argentina existe o Programa denominado de Manos a la Obra dentro do Ministério de 

Desenvolvimento Social que oferece à população serviços que são projetos socioprodutivos, com 

o objetivo de promover a Economia Social, o trabalho genuíno, com uma maior integração social 

e uma melhor qualidade de vida (Moraes 2014). 

Na Venezuela, pode-se encontrar também uma série de iniciativas comunitárias e de base, 

apoiadas por uma legislação que fortalece as transformações sociais do país. Esta legislação é 

designada por “Lei da Economia Popular” e baseia-se em princípios de economia de base e 

solidária, na governança local e em instituições públicas que dão suporte ao desenvolvimento de 

cooperativas e de pequenas empresas. Tal legislação defende a integração do potencial 

econômico, social e cultural em prol da autonomia local e geração de redes de colaboração entre 

as atividades produtivas e de consumo. Com base nos Núcleos de Desenvolvimento Endógeno 

(NUDES),  

a ideia básica é a criação de novas cooperativas, fundadas com o apoio de programas 

governamentais e a possibilidade de integração entre elas, numa rede de produtores locais, 

regionais e nacionais a partir dos Grupos de Trocas Solidárias. Estas cooperativas são 

incentivadas à obtenção de lucro, desde que os mesmos sejam reinvestidos nas comunidades e 

ou nos negócios cooperativos e sociais (Azzelini 2012 apud Moraes 2014, 91). 

 

Para Hillenkamp (2012) o surgimento da Economia Solidária na Bolívia tem como raízes os 

modelos cooperativistas e sindicalistas dos anos cinquenta e sessenta do século passado e este 

tipo de organização se amplia a partir de 1985 com o Plano de Ajuste Estrutural devido à 

implantação das medidas de abertura comercial dentro do modelo neoliberal. Eles se definem 

inicialmente como grupos de produtores que, em sua maioria, são associações, cooperativas de 
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agricultores e de artesões e a partir de 1990 passam a se denominar de Organizações Econômicas 

Campesinas (OECA).  

“En 1991 se crean dos entidades matrices que van a estructurar durablemente el movimiento 

de las OECA: el Comité de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC) 

y la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB). Este 

mismo año, el movimiento Maquita Cushunchic “Comercializando como Hermanos” 

(MCCH) de Ecuador crea la Red Latino-Americana de Comercialización comunitaria 

(RELACC4)”. (Hillenkamp 2012, 243)  

 

No Equador, em 2011, houve a assinatura da Lei da Economia Popular e Solidária e Finanças 

Populares e Solidárias onde incorporou o paradigma Sumak Kawsay5 que posiciona a vida acima 

do lucro e do individualismo (Tygel 2009). Na perspectiva da lei existem quatro formas de 

organizações: setores comunitários, associativos e cooperativistas, além das unidades econômicas 

populares. A última forma chama a atenção em relação ao que é discutido no Brasil, pois ela, 

apesar de ser individual, não a torna uma organização com características de micro e pequena 

empresa. Para Tygel (2009, 1) “É uma maneira direta de tratar de setores individuais e familiares 

do mundo da economia popular numa lógica distinta à lógica do "empreendedor individual" que 

está em voga para o governo brasileiro”.  

Na Colômbia existe a Lei 454 de 1998 a qual introduziu transformações nas relações entre o 

Estado e a Economia Social e Solidária. No âmbito das cooperativas de trabalho associado, é 

válido mencionar que a partir de 2006, o Decreto 4588 regulamentou a organização e 

funcionamento das cooperativas e pré-cooperativas de trabalho associado. Isto significou algumas 

                                                           

4  Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria (RELACC) Corporación reconocida por el gobierno 

ecuatoriano que surge como una respuesta concreta, desde los sectores populares, a la situación de crisis y deterioro 

de sus condiciones de vida. Son socios de RELACC las Redes Nacionales de Comercialización Comunitaria 

integradas por organizaciones de productores, de consumidores, artesanos e instituciones de apoyo y servicios.  Sus 

acciones inciden en políticas socio-económicas que contribuyen a generar cambios estructurales en la sociedad. Guía 

su accionar en un conjunto de valores y principios de la economía y la comercialización solidarias, con el objetivo de 

provocar compromiso y mística con el pueblo marginado y reforzar la práctica de la solidaridad en el 

comercio.  Disponível em: http://www.redcontralatrata.org/?rubrique46&entidad=Redes&id=15318. Acesso em: 4 

mai. 2015. 

5 O paradigma sumak kawsay, de origem quéchua, aponta para o horizonte do bem viver tradicional do mundo andino. 

Em suas Constituições, Bolívia e Equador retomaram esse conceito e o procuraram contextualizar no mundo de hoje, 

como projeto alternativo ao desenvolvimentismo das economias globalizadas. O sumak kawsay deve ser 

compreendido como plataforma política com um horizonte utópico e como aliança de diferentes culturas e múltiplos 

setores, dispostos a construir novas relações sociais na base de uma nova relação com a natureza. Disponível em:  

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=5376. Acesso em: 20 abr. 2015. 

 

677

http://www.redcontralatrata.org/?rubrique46&entidad=Redes&id=15318
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/index.php?system=news&action=read&id=5376


 7 

alterações nas organizações representativas do setor cooperativo, que passou a atuar juntamente 

com a Presidência da República, com o Ministério da Proteção Social e com a Superintendência 

da Economia Solidária. 

Segundo Moraes (2014) houve também a fusão da Coopdesarrollo (entidade cooperativa de 

caráter financeiro) e a Coopcentral (entidade financeira), que criou uma nova entidade 

cooperativa financeira que presta serviços como Caja Central de liquidez, intermediação 

financeira, assessoria e consultoria em gestão. “Ela funciona a partir de uma rede tecnológica 

própria que unificou o sistema financeiro cooperativo, visando impactos positivos em termos de 

competitividade do setor” (88). 

Existe também o Programa Banca de Oportunidades, o qual visa promover o acesso ao crédito 

para pessoas com baixa renda e que desejam buscar autonomia e equidade social (Moraes 2014).  

Em termos de formação de redes na América Latina, a cada dois anos acontece o Encontro da 

Rede Intercontinental de Promoção da Economia Social e Solidária América Latina e o Caribe 

(RIPESS LAC) presente em 12 países da região: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Cuba, Equador, México, Panamá, Peru, Uruguai, Venezuela e desde 2010 integra os países da 

América Central: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. A RIPESS LAC é 

o braço latino da RIPESS Intercontinental que é composto de redes intercontinentais, nacionais e 

setoriais e buscam a globalização da solidariedade, a fim de construir e fortalecer uma economia 

que coloca as pessoas e o mundo em primeiro lugar e já realizou reuniões em Lima (1997), 

Quebec (2001), Dakar (2005), Luxemburgo (2009) e a última em Manila (2013) (Mina 2015). 

Em 2015, houve o VI Encontro Latino-Americano e Caribenho de Economia Solidária e 

Comércio Justo, em Manágua. O evento teve como objetivo contribuir para o avanço do 

Movimento para a Economia Social e Solidária na América Latina e no mundo (Mina 2015). 

 

ECONOMIA SOLIDÁRIA NO BRASIL  

A Economia Solidária no Brasil, assim como nos demais países supramencionados, reaparece a 

partir da década de 1990 por meio da pressão de uma parte da sociedade que, subjugada ao 

avanço da tecnologia convencional, da globalização, do mercado de consumo por um lado e do 

outro da crescente exclusão de trabalhadores do mercado de trabalho formal, do agravamento das 

questões sociais como: aumento da pobreza, da violência e da criminalidade, bem como a falta de 

estrutura da sociedade para o atendimento dos direitos básicos de cada cidadão, vêem na 
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Economia Solidária esperança para a construção de uma nova economia.  

Em 2003, durante o primeiro mandado do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), 

houve a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) vinculada ao 

Ministério de Trabalho e Emprego, sendo uma resposta as reivindicações de movimentos sociais 

e das organizações envolvidos no Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária 

(GTBrasileiro)6 participantes da I Plenária Nacional de Economia Solidária no ano de 2002 em 

São Paulo. No entanto, apesar de ter sido um sopro de esperança para milhares de trabalhadores, 

o que aconteceu durante o período do Governo Lula (2003/2006 e 2007/2010), seguido do 

Governo de Dilma Roussef (2011/2014 e 2015/...), do mesmo partido, foi um “ [...] projeto que 

prevaleceu alicerçado, por um lado, na reprodução do capital financeiro, expropriando as riquezas 

do país e, por outro, em uma constelação de programas sociais tópicos, tendo no Programa Bolsa 

Família seu eixo central para amortecer a miséria e evitar a explosão de conflitos sociais” 

(Novaes 2015, 84).  

Ainda segundo Novaes (2015) as políticas públicas da Economia Solidária seguiram, apesar dos 

esforços da equipe do SENAES e de outros atores sociais envolvidos na Economia Solidária, a 

margem de um processo que representou prioritariamente os setores: financeiro, latifundiário, 

oligopolista e transnacionais do capital para assegurar a “governabilidade”. Além disso, as 

políticas públicas de Economia Solidária vinculada a financiamentos de incubadoras tecnológicas, 

por exemplo, forçaram que a mesma fosse fortemente orientada para o atendimento da população 

de baixa renda. Neste sentido, a Economia Solidária avança muito pouco para outras camadas da 

sociedade brasileira conforme apontam os resultados dos mapeamentos realizados pelo Sistema 

de Informações de Economia Solidária (SIES)7 . 

Em termos de empreendimentos econômicos solidários, o SIES mapeou, desde 2004, a existência 

de 33.518 empreendimentos no Brasil (Boletim Acontece Senaes 2013) distribuídos entre grupos 

informais, associações, cooperativas e sociedades mercantis com as seguintes atividades 

econômicas: troca de produtos ou serviços, produção, comercialização, prestação de serviços, 

                                                           
6 O GT Brasileiro de Economia Solidária foi criado durante o I Fórum Social Mundial, em 2001 e era composto por 

12 organizações, a saber: Rede Brasileira de SocioEconomia Solidária, Instituto Políticas Alternativas para o Cone 

Sul, Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional, Associação Nacional dos Trabalhadores de 

Empresas em Autogestão, Instituto Brasileiro de análises Sócio-Econômicas, Cáritas Brasileira, Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra, Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, Agência de 

Desenvolvimento Solidário, Associação Brasileira de Instituições de Micro-crédito, e alguns gestores públicos. 

(Executiva do FBES, 2012, 1) 

7 Vinculado a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) 
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poupança, crédito ou finanças solidárias e consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios. 

Para Singer [s/d] um empreendimento econômico solidário é definido como aquele onde “[...] 

Não há separação entre a propriedade e o trabalho. Todos que trabalham na empresa são donos 

da empresa por igual. Cada um tem a mesma parte do capital e, portanto, os mesmos direitos de 

decisão. Pratica-se a autogestão, que é a administração da empresa por todos que trabalham nela 

democraticamente.” Ainda segundo o autor (2000), a autogestão é o grande diferencial entre uma 

empresa capitalista e um empreendimento solidário, pois atinge a principal crítica ao capitalismo 

que é o poder centralizado e a propriedade privada.  

Já Schiochet (2014) entende a Economia Solidária como uma experiência radical da democracia, 

a partir da apropriação do poder de gestão dos trabalhadores dos seus processos de produção. 

Assim, ao renunciar à hierarquia e assumir o pressuposto autogestionário, o trabalhador passa de 

coadjuvante a autor do processo de gestão: a responsabilidade pela concepção, pelo 

planejamento e pelo controle do processo produtivo, conjuntamente com outros trabalhadores, 

ampliando sua visão sobre o negócio, sobre o grupo e sobre si mesmo e mais, sobre a economia e 

o impacto na vida das pessoas envolvidas diretamente e indiretamente no empreendimento.   

No entanto, a Economia Solidária não deve ser entendida apenas como uma estratégia para gerar 

trabalho e renda ou como uma forma de amenizar a exclusão social (Singer 2002; Mance 2006; 

Schiochet 2015). Deve ser compreendida como um resgate da dignidade humana, do direito a ter 

direito, evitando e denunciando “práticas assistencialistas que desconstroem a noção de conquista 

de direitos, submetendo a população à vontade política dos governos e dos partidos políticos” 

(Plano Nacional de Economia Solidária 2015,11).  

Para Singer (2002, 114), a Economia Solidária seria “uma alternativa superior do capitalismo”, 

superior no sentido mais amplo da vida “[...] como uma nova sociedade que unisse a forma 

industrial de produção com a organização comunitária da vida social” (115). Nesta análise, a 

Economia Solidária é definida como uma proposta integradora ao tentar inserir nas relações 

econômicas princípios democráticos, solidários e igualitários. Apesar de priorizar o atendimento 

dos trabalhadores excluídos do mercado formal e da busca da promoção da inclusão por meio da 

geração de trabalho e renda, a Economia Solidária emerge como uma alternativa de organização 

produtiva de trabalhadores/as, realizada de forma coletiva, democrática e solidária cujo objetivo é 

mais amplo e contempla a superação do sistema capitalista (Arruda 2003; Nascimento 2006). 

Já para Wellen (2012), Carleial e Paulista (2008) os termos Economia Solidária são bastante 
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questionáveis, tendo em vista que no mercado capitalista relações econômicas que são incapazes 

de produzir lucratividade são invalidadas além de serem subordinadas ao capital. Wellen (2012) 

afirma que os empreendimentos econômicos solidários que buscaram realizar práticas solidárias 

fracassaram economicamente e quando objetivaram vencer no mercado abriram mão da 

solidariedade.  

Farias (2013), ao mesmo tempo em que destaca a importância de ações de enfrentamento ao 

sistema do capital pelos trabalhadores, sustenta que a Economia Solidária não constitui nem uma 

nova economia e nem uma Economia Solidária, mas um conjunto diferenciado e heterogêneo de 

organizações, as quais possuem características autogestionárias que implicam em rupturas e 

complementaridades no interior da forma de produção capitalista, mas não se constituem em uma 

nova forma de produção.  

Apesar das contradições inerentes ao tema da Economia Solidária apontados acima, este artigo 

não tem como pretensão esgotar o assunto. No entanto, estas discussões trazem a tona outra 

questão defendida pelo documento da IV Plenária Nacional de Economia Solidária de que a 

tecnologia é fundamental para a sustentação da Economia Solidária e, neste sentido, buscou-se 

averiguar como ela tem sido apropriada pelo movimento da Economia Solidária. 

Sabe-se que, no Brasil, boa parte dos empreendimentos econômicos solidários mapeados em 

2013 (Acontece SENAES 2013) atuam com baixa capacidade tecnológica trazendo 

conseqüências para os níveis de produção e de distribuição que não se mostram hábeis nem para 

competir com o sistema capitalista de produção, muito menos para superá-lo. Segundo Dagnino 

(2010a) os atores sociais envolvidos com a Economia Solidária ainda não perceberam o real 

papel que a Tecnologia Social pode assumir no processo de construção de uma “Outra 

Economia”. Neste sentido, este artigo buscou verificar até que ponto a Economia Solidária 

encontra-se aliada ao uso e ao desenvolvimento da Tecnologia Social a partir da análise do Plano 

Nacional de Economia Solidária. 

 

TECNOLOGIA SOCIAL 

A Tecnologia Social (TS) supõe-se diferente da Tecnologia Convencional (TC), tendo em vista 

que a tecnologia convencional está atrelada a interesses de grupos empresariais que buscam 

reduzir a contratação de trabalhadores para aumentar as margens de lucro; maximizar a 

produtividade em relação à mão de obra ocupada; além de ser considerada ambientalmente 
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insustentável (Dagnino 2010).  

Tal tecnologia, para Noble (apud Novaes 2007), é moldada pelas relações sociais onde a classe 

social dominante “[...] traz para a técnica seus valores e que há um desequilíbrio de poder nas 

decisões técnicas” (94). O conhecimento, portanto, passa a ser monopolizado no capitalismo 

objetivando potencializar e legitimar sua expansão e “[...] viabilizar o tipo específico de controle 

sobre o processo de trabalho que o caracteriza” (Dagnino 2010, 188). “O emprego do 

conhecimento para aumentar a produtividade do processo de trabalho – passa a ser orientado para 

uma finalidade adicional, a de aumentar o lucro dos proprietários dos meios de produção.” 

(Dagnino 2010, 202). 

Tanto a TC como a TS estão pautadas em uma ciência em que outros elementos ditos não 

técnicos tomam uma proporção maior na sua gênese e consolidação, como por exemplo, os 

valores morais, os interesses profissionais, a pressão econômica, entre outros (Cerezo 2004). 

Portanto, a tecnologia não é neutra, pois traduz os interesses de determinados grupos sociais, 

diferentemente da imagem tradicional de ciência e tecnologia que está atrelada ao chamado 

modelo linear de desenvolvimento o qual pressupõe que quanto mais desenvolve-se a ciência 

haverá mais tecnologia, mais riquezas e, conseqüentemente, maior bem estar social. Nesta visão 

clássica de ciência, ela só pode contribuir para o bem estar esquecendo-se da sociedade para se 

concentrar na busca exclusiva da verdade. “Ciência e tecnologia são apresentadas como formas 

autônomas da cultura, como atividades valorativamente neutras, como uma aliança heróica de 

conquista cognitiva e material da natureza” (Linsingen, Bazzo e Pereira 2003, 121). 

Só que a partir de 1960 houve crescentes questionamentos por parte da sociedade sobre o 

trabalho, o uso da tecnologia, a escassez da água, as alterações do clima, a destinação dos 

resíduos, o futuro dos recursos naturais, as fontes de energias, a qualidade dos alimentos, e 

também sobre o modelo linear de desenvolvimento que não trouxe o bem estar social a maior 

parte da sociedade. 

Além disso, a enorme desigualdade social na América Latina onde os índices sociais e 

econômicos oscilam entre 20% e 50% da população, conforme os diferentes países e indicadores, 

que vivem em condições de exclusão pela falta de: moradia, alimentação, educação e acesso a 

bens e serviços (Thomas 2009), sendo um dos maiores desafios político e econômico dos 

governos locais. “É, ao mesmo tempo, a maior dívida social existente na região.”(44).  

Tal dívida social deve ser analisada também considerando a dimensão tecnológica já que 
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perpassa pelas várias questões da reprodução da vida como: a produção de alimentos, a moradia, 

a energia, o meio ambiente, o transporte, entre outros (Thomas 2009). Para Lima e Dagnino 

(2013) a compreensão de que a tecnociência possui um papel decisivo na redução ou na 

manutenção das desigualdades sociais é ponto central para o conceito de Tecnologia Social.  

Dagnino (2011) ainda denuncia que a política de Ciência e Tecnologia (C&T) Brasileira tem se 

voltado para beneficiar as empresas, pois a comunidade de pesquisa que domina a C&T considera 

que a empresa é o “[...] único ator econômico-produtivo que pode processar (e aproveitar) o 

conhecimento que está na sociedade” (20) e que, a partir da produção de inovações e de serviços 

com qualidade crescentes e preços competitivos, poderá atendê-la. No entanto, o que se percebe é 

que a sociedade brasileira continua extremamente desigual e com sérios problemas sociais.  

Neste sentido, para Thomas (2009) a Tecnologia Social é entendida como tecnologias orientadas 

para resolução de problemas sociais e/ou ambientais gerando dinâmicas sociais e econômicas de 

inclusão social e de desenvolvimento sustentável. Para este autor, a Tecnologia Social se justifica 

devido a escalada dos problemas sociais superarem as atuais capacidades de respostas 

governamentais além de perceber que os mecanismos de mercado não demonstram intenção nem 

eficácia para resolver tais problemas. 

Já Cruz (2015) define a Tecnologia Social como um conjunto de produtos, processos e 

metodologias livremente aproveitável, coletivamente desenvolvida, respeitando-se os diversos 

saberes e buscando soluções efetivas para os problemas sociais. Neste sentido, a Tecnologia 

Social deve vir de encontro às necessidades dos empreendimentos econômicos solidários e da 

comunidade em que está inserida, necessariamente sendo uma demanda dos mesmos. 

No Brasil, além das questões apontadas, a apropriação de Tecnologia Social pelos 

empreendimentos econômicos solidários está sendo considerado um dos pontos que precisa de 

maior investimento do Estado Brasileiro e também de maior aproximação das Entidades de 

Apoio, Assessoria e Fomento a Economia Solidária e os Empreendimentos Econômicos 

Solidários em relação a ela (PRONINC 2011).  

Dagnino (2010) aponta para a idéia de que a questão do desenvolvimento da tecnologia em 

relação a Economia Solidária deve ser repensada superando não somente a propriedade privada 

dos meios de produção, mas sim e, principalmente, a forma de controle que é efetivada nas 

organizações. Nem sempre, quando uma propriedade privada dos meios de produção torna-se 

coletiva, o controle da produção também é alterado. Isto implica diretamente na decisão de que 
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tipo de tecnologia será adotada, se convencional ou social. Para tanto, a Economia Solidária deve 

estar preparada para tais desafios. O primeiro deles – sobre a propriedade coletiva – parece ser 

algo mais facilmente compartilhado entre os atores e o segundo – a forma de controle exercida na 

produção – a qual carece de maior compreensão por parte dos mesmos.   

Assim como acontece no movimento da Economia Solidária, a Tecnologia Social também passa 

por diversas matizes ideológicas que vão desde “vertentes que concebem a TS como uma 

tecnologia destinada a atenuar situações de risco e exclusão social na periferia capitalista, a 

grupos comprometidos com a superação do capitalismo.” (Lima e Dagnino 2013, 9). A pergunta 

que se faz é: Qual é o tipo de sociedade que se deseja construir e que comporta este tipo de 

tecnologia? 

Neste sentido, conhecer como o movimento da Economia Solidária e a Tecnologia Social se 

relacionam – neste caso, por meio de análise do Plano Nacional de Economia Solidária no Brasil 

– torna-se relevante para subsidiar reflexões sobre  seus avanços e limites.   

 

A TECNOLOGIA SOCIAL NO PLANO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

O documento de domínio público intitulado de Plano Nacional de Economia Solidária (2015) 

apresenta-se formatado sob os seguintes itens, a saber: 1. O Contexto da Economia Solidária no 

Brasil; 2. Visão de Futuro; 3. Diretrizes Gerais; 4. Metas; 5. Prioridades Temáticas; 6. Gestão do 

Plano e 7. Glossário. 

Para efeito deste estudo focar-se-á no item 5 Prioridades Temáticas o qual foi dividido em quatro 

eixos estruturantes: Eixo 1 – Produção, Comercialização e Consumo Solidário; Eixo 2 – 

Financiamento, Crédito e Finanças Solidárias; Eixo 3 - Educação e Autogestão e Eixo 4 –

Ambiente Institucional. 

Em seguida, apresentar-se-ão os conceitos de Tecnologia Social ou tecnologias sociais 

encontrados em cada um dos quatro eixos supramencionados, sob o formato de quadros 

demonstrativos8.  

 

                                                           
8 Importante salientar que nos quadros serão apenas descritos o conteúdo onde os conceitos de tecnologia social e 

tecnologias sociais foram encontrados e não a descrição de todo o conteúdo do Plano, o qual poderá ser consultado 

na integra em: 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A4DA189CA014E079A96245953/Plano%20Nacional%20de%20Econo

mia%20Solid%C3%A1ria.pdf 
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Quadro 1 – Eixo Produção, Comercialização e Consumo Solidário 

Eixo 1 – Produção, Comercialização e Consumo Solidário 

Objetivo Geral:  

Fortalecer a estruturação dos processos de produção, comercialização e consumo da Economia 

Solidária, de forma autogestionária e sustentável, garantindo recursos públicos para a 

implantação deste plano no período de cinco anos. 

Objetivos Específicos: Não foi citado. 

Diretrizes:  

Estímulo à organização dos (as) produtores (as) focada na agroecologia, tecnologia social e na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em todos os territórios, estados e municípios, 

considerando a realidade e especificidades dos ecossistemas, com vistas a favorecer as 

condições reais de produção, com formação e assessoria técnica que promova a troca de 

saberes e fazeres, vivenciando os valores da Economia Solidária, considerando todos os ciclos 

produtivos. [grifo nosso] (21) 

Linhas de Ação:  

1. Desenvolvimento das Capacidades Produtivas: 

Implementação de uma política pública para a produção, com o desenvolvimento de 

tecnologias sociais adequadas ao aproveitamento da água e de outros recursos naturais. [grifo 

nosso] (22). 

Fonte: Quadro Adaptado a partir do Plano Nacional de Economia Solidária, 2015. 

 

Neste Eixo de produção, comercialização e consumo solidário (vide Quadro 1) o termo da 

Tecnologia Social é pouco utilizado principalmente no que diz respeito as linhas de ação. Ele 

aparece apenas em uma das nove ações descritas e ainda de forma específica para uma demanda 

de aproveitamento da água e outros recursos naturais em termos de produção. A tecnologia, neste 

caso, é pontual e instrumental. No que se refere a Diretrizes também aparece de forma deslocada 

e pouco clara. Observou-se que não houve referência aos processos de produção, comercialização 

e consumo de nenhuma outra atividade/serviços desenvolvidos pela Economia Solidária no Brasil 

(Gaiger 2014). Isto denota fragilidade dos empreendimentos econômicos solidários em relação as 

empresas capitalistas que estão aparelhadas de tecnologia, no caso a convencional, incluindo 

tecnologias de alta complexidade. Desta forma, percebeu-se que não há a compreensão dos atores 

da Economia Solidária de que a Tecnologia Social pode ser uma das estratégias fundamentais 

para sua manutenção na sociedade e superação das mazelas do sistema econômico atual.  

 

Quadro 2 – Eixo 2 Financiamento: Crédito e Finanças Solidárias  

Eixo 2 – Financiamento: Crédito e Finanças Solidárias 

Objetivo Geral: 

Organizar, em âmbito nacional, um Sistema de Finanças Solidárias com regulação própria, 

garantindo ambiente institucional para seu desenvolvimento e tendo como principal objetivo a 
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dinamização das economias nos territórios. (25) 

Objetivos Específicos: 

Estabelecer políticas públicas de apoio e fomento às iniciativas de finanças solidárias, 

garantindo assessoramento técnico, formação, gestão, comunicação e mobilização, 

infraestrutura, desenvolvimento e acesso a tecnologias. [grifo nosso] (25) 

Diretrizes: Não cita. 

 

Linhas de Ação: 

1. Fortalecimento do Sistema de Finanças Solidárias 

Implantação/fortalecimento e incentivo para capacitação em iniciativas de finanças solidárias 

como: Bancos Comunitários, Cooperativas de Crédito Solidário, Clubes de Trocas, Fundos 

Solidários. (27) 

 

Fomento à criação e/ou fortalecimento de bancos comunitários, cooperativas de crédito e 

fundos rotativos como instrumentos estratégicos na organização das finanças solidárias nos 

territórios (27) 

Fonte: Quadro adaptado a partir do Plano Nacional de Economia Solidária, 2015. 

 

Apesar de não aparecer diretamente o termo Tecnologia Social, conforme descrito no Quadro 2, 

pode-se considerar que o próprio sistema de finanças solidárias, incluindo os bancos comunitários 

e os fundos solidários, sejam considerados Tecnologias Sociais, por serem desenvolvidos com a 

comunidade, a partir dela, visando o atendimento das necessidades de um dado território. Tal 

tecnologia é reaplicável em outros locais e contextos, devidamente adaptado. Necessita de uma 

gestão horizontal forte e confiável, construída nas relações sociais da própria comunidade.  

O único momento em que aparece a palavra tecnologia é em um dos quatro objetivos específicos, 

mesmo assim não deixa claro o tipo de tecnologia, se social ou convencional, envolvida no 

processo.   

Quadro 3 –  Eixo 3 Educação e Autogestão  

Eixo 3 – Educação e Autogestão 

Objetivo Geral:  

Constituir uma Política Nacional de Educação em Economia Solidária com estrutura, 

instrumentos e financiamento adequados, viabilizando processos educativos que contemplem 

as necessidades dos diferentes segmentos (gestores públicos, EES, EAF 9 ), bem como o 

desenvolvimento e disseminação de tecnologias sociais e de estratégias de comunicação 

visando fortalecer as práticas da autogestão [grifo nosso] (29) 

Objetivos Específicos:  

Garantir inovação e desenvolvimento de tecnologias sociais adequadas aos EES, com 

ampliação de estudos, pesquisas e inclusão digital dos trabalhadores e trabalhadoras. [grifo 

nosso] (29) 

                                                           

9 Entidade de Apoio e Fomento a Economia Solidária. 
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Diretrizes:  

Ensino, pesquisa e extensão universitária amplamente articulados com o Movimento de 

Economia Solidária e com as políticas públicas de Economia Solidária com foco na 

Tecnologia Social, com metodologia autogestionária, a partir da identificação e avaliação das 

experiências em educação alternativa no meio rural e urbano. [grifo nosso] (30) 

Linhas de Ação:  

1. Constituição da Política Nacional de Educação em Economia Solidária 

Elaboração da Política Nacional de Educação em Economia Solidária, conforme diretrizes 

dispostas na Recomendação No 08 do Conselho Nacional de Economia Solidária de 04 de 

Julho de 2012, seguindo as demandas de ações educativas (formação, incubação, 

assessoramento técnico, desenvolvimento de tecnologias sociais) definidas no presente Plano 

Nacional de Economia Solidária. 

 

2. Fomento a Ações Educativas (Incubação, formação, assessoramento técnico) 
Fomento à organização, articulação e consolidação de Redes de Educadoras/es de Economia 

Solidária, fortalecendo suas ações e apoiando-as com infraestrutura, financiamento e 

tecnologias sociais. [grifo nosso] (32)  

 

Formação técnica permanente em permacultura, dialogando com os princípios da Economia 

Solidária por meio de ações que utilizem os conhecimentos da permacultura na implementação 

de cozinhas comunitárias, bioconstruções, hortas comunitárias, saneamento ecológico e outras 

iniciativas que aliem tecnologias dos povos tradicionais e novas tecnologias que promovam a 

segurança alimentar e se relacionem em equilíbrio com a natureza. [grifo nosso] (32). 

 

Formação de assessoras (es) técnicas (os) com a lógica de Economia Solidária, por meio de 

tecnologias sociais, intensificando os contatos e laços com os centros 

públicos/multifuncionais, instituições de ensino superior e demais atrizes e atores da Economia 

Solidária para cumprimento de seu papel social. [grifo nosso] (32). 

 

3. Tecnologia Social e Inovação 

Apoio a ações de inclusão digital e estímulo ao desenvolvimento de softwares livres para 

gestão do EES no âmbito da Economia Solidária, articulados a demandas concretas oriundas 

dos próprios EES. 

Incentivo ao desenvolvimento e disseminação de inovações tecnológicas sociais apropriadas às 

demandas dos empreendimentos econômicos solidários.  

Fomento a pesquisas, tecnologias sociais e estudos sobre Economia Solidária e Tecnologias 

Sociais com financiamento público (CAPES, CNPQ, Finep e Fundações Estaduais) em 

cooperação com os empreendimentos econômicos solidários, universidades, institutos e 

centros de pesquisa, ensino e extensão.  

Articulação com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para que a partir de 

2015 o Prêmio Jovem Cientista apresente uma edição com a temática da Economia Solidária. 

(32:33).  

Fonte: Quadro adaptado a partir do Plano Nacional de Economia Solidária, 2015. 

 

O Eixo 3 sobre Educação e Autogestão (vide Quadro 3) está fortemente permeado pelo tema da 
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Tecnologia Social e/ou tecnologias sociais. Uma das três linhas de ação é exclusiva para a 

Tecnologia Social denominada de “Tecnologia Social e Inovação”. Ainda nesta linha houve a 

introdução do tema Inovação o qual não foi observado em outros eixos do Plano Nacional. No 

entanto, não há uma clara definição do que seria inovação dentro desta proposta.  

Em relação a linha de ação “Tecnologia Social e Inovação” ela remete a tecnologia de forma 

instrumental para o atendimento de necessidades específicas dos empreendimentos econômicos 

solidários. Ou seja, remete ao uso pontual e não sistêmico da tecnologia.  

No entanto, de forma geral a Tecnologia Social neste eixo está ligada a educação em vários 

formatos como a inclusão de disciplinas em todos os níveis educacionais, além de formar agentes 

de mudança sob esta diretriz. A Educação em si é vista pelo movimento de Economia Solidária 

no Brasil como uma estratégia para alavancar a Economia Solidária desde os níveis mais básicos 

da educação até os níveis superiores. Neste sentido, a tecnologia entra ora como um coadjuvante 

deste processo educativo, ora como algo que deve ser conquistado pelo movimento da Economia 

Solidária. 

A Tecnologia Social como ensino, pesquisa e extensão, também foi observada no Plano Nacional 

de Economia Solidária. O fomento a pesquisas sobre Economia Solidária e Tecnologias Sociais 

com financiamento público (CAPES, CNPQ, Finep e Fundações Estaduais) em cooperação com 

os empreendimentos econômicos solidários, universidades, institutos e centros de pesquisa, 

ensino e extensão, deve ser amplamente articulada com o Movimento de Economia Solidária e 

com as políticas públicas. Tal demanda parece atender as críticas desenvolvidas no Relatório 

Final do PRONINC (2011) quanto a dificuldade dos atores sociais da Economia Solidária no 

Brasil acessarem as universidades e sua comunidade acadêmica, quer seja para se aproximarem e 

discutirem novas possibilidades de cooperação entre a academia e o mundo do trabalho, quer seja 

para atuarem em conjunto em termos de desenvolvimento de novas práticas de pesquisa, ensino e 

extensão. Segundo Costa (2013)  

“[...] resta ainda muito espaço a ser ocupado dentro da academia. A tecnologia social ainda é 

tema raro ou inexistente nas escolas politécnicas e nos institutos de engenharia, órgãos 

capazes de colaborar com o processo de desenvolvimento de tecnologias para inclusão. De 

forma geral, os departamentos do campo de exatas e biomédicas são hoje pouco sensibilizados 

por agendas de pesquisa voltadas para a inclusão social, constituindo um campo de atores 

relevantes que deveriam ser mobilizados para o tema.”(12). 

 
Há baixa percepção do movimento de Economia Solidária em relação a sua pressão política 

efetiva junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia para buscar estratégias de desenvolvimento 
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de pesquisas em Tecnologia Social, de conquistar financiamentos para a execução de projetos e 

programas em Instituições de Ensino Públicas direcionados a demanda da Economia Solidária, 

quer seja em termos de empreendimento de economia solidária quer seja em termos de 

constituição de redes de Economia Solidária, disputando financiamento com o que é  direcionado 

para desenvolvimento de pesquisas vinculadas aos interesses das empresas capitalistas.  

Quadro 4 –  Eixo 4 Ambiente Institucional  

Eixo 4 - Ambiente Institucional 

Objetivo Geral: 

Constituir ambientes jurídico e institucional que possibilitem o fortalecimento da Economia 

Solidária, considerando sua especificidade e diversidade, que garantam a formalização e o 

funcionamento dos empreendimentos econômico solidários, o adequado tratamento tributário, 

o tratamento diferenciado nas compras públicas dos seus produtos e serviços, que facilitem o 

acesso ao financiamento público, fomento e organização logística para a gestão da produção e 

da comercialização.(34) 

Objetivos Específicos 
Não há 

Diretrizes: Garantia de políticas públicas adequadas aos biomas brasileiros, com especial 

ênfase no Semiárido, potencializando as práticas agroecológicas de Economia Solidária e 

tecnologias sociais em desenvolvimento, com estruturação dos equipamentos e mecanismos 

necessários à produção, beneficiamento, comercialização e consumo responsável, com 

assessoria técnica continuada, pesquisa e extensão universitária priorizando produtores/as da 

agricultura familiar, pesca artesanal, mulheres, jovens e povos tradicionais existentes.[grifo 

nosso] (35) 

 

Linhas de Ação:  

Não há 

Fonte: Quadro adaptado a partir do Plano Nacional de Economia Solidária, 2015. 

 

Neste eixo a Tecnologia Social está sendo prevista no ambiente institucional em uma das oito 

diretrizes citadas no documento (vide Quadro 4) mais fortemente voltada para potencializar as 

práticas agroecológicas. 

 

De forma geral, observou-se que a Tecnologia Social apareceu no referido documento de maneira 

mais instrumental do que um elemento estratégico da Economia Solidária, enquanto 

desenvolvimento econômico e social, demonstrando baixa potência para enfrentar o atual sistema 

capitalista. Neste sentido, a Tecnologia Social está posta diferentemente do destaque dado nos 

documentos da Plataforma da Economia Solidária (FBES, 2005) que prevê como um dos seus 

sete eixos a Democratização do Conhecimento e Tecnologia além do documento da IV Plenária 

689



 19 

Nacional de Economia Solidária que comenta: “A tecnologia é fundamental para a sustentação da 

Economia Solidária, sobretudo porque se percebe que dela depende todo um padrão de avanço 

tecnológico que garante e dá sustentabilidade aos bens e serviços por ela produzidos” (2008, 24). 

Com relação a aproximação entre ES e TS concluiu-se que há baixa convergência entre os dois 

temas. Para explicar tal situação levantaram-se questões que podem estar contribuindo para este 

evento, a saber: 

Questões Endógenas ao Movimento da Economia Solidária: 

 Baixa escolaridade: grande parte dos trabalhadores de Economia Solidária possuem baixa 

escolaridade e baixo (ou quase nenhum) acesso a tecnologia dita convencional. São 

pessoas atendidas prioritariamente pelas políticas públicas de Economia Solidária; 

 Pouca clareza das diferenças entre TC e TS: os atores sociais que propuseram as 

prioridades temáticas no Plano Nacional, entre eles: trabalhadores de empreendimentos 

econômicos solidários, gestores públicos e entidades de apoio, não demonstraram clareza 

entre as diferenças de TS e TC tendo em vista que a tecnologia apareceu de duas formas: 

ora bem delimitada quanto ao atendimento de necessidades específicas do 

empreendimento ora simplesmente como tecnologia sem se posicionar de qual tecnologia 

estava se referindo; 

 Baixa compreensão do que é Tecnologia Social: os trabalhadores ainda não se atentaram 

para a importância da Tecnologia Social estar atrelada ao movimento de Economia 

Solidária no sentido de alavancar produtos e serviços que atendam efetivamente as suas 

demandas, as de outros empreendimentos econômicos solidários e da sociedade enquanto 

respostas para os inúmeros problemas sociais. 

Questões Exógenas ao Movimento da Economia Solidária: 

 Políticas públicas fortemente voltadas para atendimento das pessoas de baixa renda 

forçando a Economia Solidária seguir por esta perspectiva de geração de trabalho e renda 

para a subsistência e com baixa ou nenhuma complexidade tecnológica.  

 As políticas de C&T (enquanto Ministério de Ciência e Tecnologia) “[...] que hoje 

favorecem unicamente um dos arranjos econômico-produtivos possíveis - a empresa 

privada” (Dagnino 2011, 3) - dando pouca ou nenhuma atenção ao desenvolvimento de 

políticas que passem a priorizar a Tecnologia Social para solucionar problemas sociais. 

 Baixo envolvimento e interesse das Universidades para pesquisar TS e ES e atuar com a 
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comunidade - com exceção de alguns poucos professores envolvidos e alinhados a 

proposta de ciência e tecnologia para o desenvolvimento social em Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares (PRONINC 2011). 

Apesar da educação ser vista como um ponto favorável e forte neste documento ainda não é o 

suficiente para que tal mudança ocorra. É necessário que outras frentes também se apropriem da 

TS como: o marco legal, o financiamento e a produção, comercialização e consumo. Porém, é 

fato que a mudança de mentalidade tanto em relação a Economia Solidária quanto da Tecnologia 

Social perpassa pela educação e, neste ponto, o Plano Nacional demonstrou forte e bem 

estruturada tendência, ligando a educação e o desenvolvimento de tecnologias sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Economia Solidária no Brasil tem como proposta incluir os setores excluídos do sistema de 

produção capitalista e, conseqüentemente, da sociedade, como: os trabalhadores com baixa 

escolaridade, com idade avançada, que trabalham na informalidade, mulheres, quilombolas, 

indígenas, extrativistas, pescadores, artesões, catadores de materiais recicláveis, agricultores 

familiares,  pessoas com transtornos mentais,  pessoas em situação de rua, entre outros (Schiochet 

2014, 2006). Mas incluí-los em qual tipo de sociedade e com qual tipo de ciência e tecnologia? 

Percebeu-se que as políticas públicas implementadas no Brasil entre os anos 2003 a 2016 

tenderam fortemente para o atendimento de pessoas com baixo ou nenhum conhecimento 

tecnológico e também para a formatação de empreendimentos econômicos solidários de baixa 

complexidade tecnológica dificultando o avanço para a apropriação e entendimento dos 

trabalhadores sobre a importância da TS enquanto uma política de Estado. 

Concluiu-se, portanto, neste estudo, que há um distanciamento entre a ES e a TS e que algumas 

questões consideradas endógenas e exógenas ao movimento da Economia Solidária no Brasil 

podem explicá-lo, a saber:   

 Observou-se que há falta de clareza do que seria a Tecnologia Social por parte dos atores 

sociais que envolvem o movimento da Economia Solidária no Brasil, no seu sentido 

emancipatório e da construção da autonomia, pois ora a Tecnologia Social mostrou-se, no 

Plano Nacional de Economia Solidária, como uma estratégia para um modelo de 

desenvolvimento econômico e social a ser seguido, ora apenas como uma ferramenta 

coadjuvante desse modelo para resolução de problemas pontuais;  
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 Falta de clareza de que o desenvolvimento de uma Ciência e Tecnologia com “soluções 

politicamente construídas e livremente apropriadas” (Cruz 2015) devem ser prioritárias e 

estratégicas para o movimento da Economia Solidária no Brasil e que podem retardar o 

processo de implementação de uma Economia Solidária de forma integrada e fortalecida e 

que caminhe para a superação do sistema econômico capitalista;  

 Baixa escolaridade dos atores sociais da Economia Solidária para conseguirem  

discriminar entre o que é uma Tecnologia Social de uma Tecnologia Convencional. De 

sair do silêncio socialmente construído que deu vez e voz ao saber científico em 

detrimento aos conhecimentos e saberes populares mais adequados para as suas realidades 

materiais; 

 No Brasil, além das questões apontadas, a apropriação de Tecnologia Social pelos 

empreendimentos econômicos solidários está sendo considerado um dos pontos que 

precisa de maior investimento do Estado Brasileiro e também de maior aproximação das 

Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento a Economia Solidária e os Empreendimentos 

Econômicos Solidários em relação a ela conforme apontado no Relatório do PRONINC 

(2011).  

Importante salientar que as questões supramencionadas não se encerram em si, mas podem 

indicar caminhos que o Movimento da Economia Solidária poderá seguir, pois segundo Dagnino 

(2010) orientar de modo coerente a promoção de Tecnologia Social no plano de políticas públicas 

supõe repensar as implicações sociais, econômicas, políticas, ambientais negativas que a 

Tecnologia Convencional tem promovido ao longo do tempo e agir de modo a superá-las. 

Portanto, o Plano em si é o balizador das necessidades prioritárias dos atores sociais da Economia 

Solidária o qual precisa avançar para aproximar-se da Tecnologia Social e serem efetivados 

enquanto política de Estado e não de Governo, assim como já acontece, pelo menos em termos da 

Economia Solidária, em vários países da América Latina. 
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Introdução  

 A economia solidária, enquanto fenômeno social, possui dimensões econômicas, culturais e 

políticas, além de dialogar diretamente com questões administrativas, institucionais e tecnológicas, 

chegando a ensejar novos paradigmas de produção do conhecimento. O presente trabalho parte da 

constatação de que muito do que tem sido escrito sobre economia solidária tem privilegiado a 

análise do fenômeno a partir de suas implicações para a emancipação dos sujeitos em relação à sua 

condição social ou como possível estratégia de desenvolvimento – seja este compreendido em 

escala social e econômica ampliada (novo modelo) ou a partir de recortes territoriais, locais, 

setoriais – mas sem adentrar em questões relacionadas aos desafios e dilemas decorrentes 

enfrentados em sua implementação prática, sob o paradigma da autogestão. Mesmo quando este 

enfoque é adotado, parece haver muito mais um esforço de diferenciação das práticas 

autogestionárias (e de seus princípios e supostas virtudes) em relação à tradicional heterogestão, do 

que uma análise das questões que envolvem os desafios, dilemas e lacunas encontrados no cotidiano 

das iniciativas autogestionárias.  

 Em outras palavras, é como se uma adequada compreensão das dimensões mencionadas no 

início (econômicas, culturais, políticas) e sua indissociabilidade da forma “autogestão” já 

incluíssem as questões citadas em segundo plano (administrativas, institucionais, tecnológicas) 

como algo resolvido, ou cuja resolução pudesse ser relegada ao campo empírico (embora o 

subgrupo das questões tecnológicas seja muito debatido, configurando aqui uma exceção). Assim, o 

que se tem é uma relativa escassez de estudos que tratem da autogestão do ponto de vista da 

administração e das instituições.  

 

Aspectos Metodológicos 

 

 No intuito de contribuir para a identificação de um rol de temas os quais poderiam compor este 

campo de estudos a ser fortalecido, este trabalho traz um primeiro tópico, no qual, possíveis focos 

de observação são extraídos de uma análise das próprias implicações da cada uma das dimensões 

perpassadas pelo fenômeno social da economia solidária. Num segundo tópico, a experiência 

empírica da gestão de uma entidade específica de apoio e fomento à EcoSol – o NuMi-EcoSol / 

UFSCar – é tomada como base para a identificação de um segundo bloco de temas a serem tratados 
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em estudos posteriores. Não se pretende aqui tratar de forma mais aprofundada nenhuma das 

questões a serem levantadas, mas sim estabelecer uma primeira aproximação. Por fim, é importante 

destacar ainda, que muitas das percepções aqui expostas derivam da experiência cotidiana na gestão 

da própria incubadora (NuMI-EcoSol), o que abre a possibilidade de já destacarmos um primeiro 

tema que merece ser mais estudado: a prática da autogestão nas próprias incubadoras, cuja análise 

permite captar muitos aspectos (desafios, dilemas…) que não são exclusivos destas, podendo ser 

incorporados na análise de muitas outras formas de organizações autogestionárias. Em se tratando 

de um estudo apoiado na experiência cotidiana, parte da metodologia utilizada para a coleta de 

informações fez uso da observação participante, que aqui se diferenciou do formato típico de um 

relato de experiência, pois dois espaços foram intencionalmente escolhidos para a observação:  

 – As reuniões da CGA – Comissão Gestora Administrativa, encarregada de centralizar as funções 

burocráticas, financeiras no Núcleo, mas também atuando em aspectos relativos ao armazenamento 

de dados e comunicação interna e gerenciamento de espaços e infraestrutura física. 

 – As reuniões gerais, compreendidas pelo coletivo como a instância (máxima) de deliberação para 

todo o tipo de questões que digam respeito a todo o NuMI-EcoSol, inclusive – e principalmente – as 

de cunho estratégico. 

 Tais reuniões, ambas semanais, foram acompanhadas ao longo de dois anos, sem interrupções. 

Após coletadas as primeiras impressões, membros do NuMI-EcoSol, divididos entre estudantes de 

graduação, técnicos de nível superior e docentes colaboradores foram consultados acerca das 

questões (e inquietações) que julgavam mais relevantes no que dizia respeito à efetividade da 

autogestão no Núcleo, e incentivados a destacar (e se houvesse interesse, explicar em maiores 

detalhes) as dificuldades de sua implementação no âmbito de uma unidade acadêmica como o 

(NuMI-EcoSol). Vale ressaltar que as percepções de cada pessoa eram frequentemente 

generalizadas como válidas para outras organizações “horizontais”, democráticas” ou 

“autogestionárias”. O conjunto de percepções individuais foi contrastado com os temas sensíveis 

identificados a partir da observação participante e sistematizados. O resultado permitiu destacar 

aspectos gerais ligados a dimensões econômicas, culturais e políticas, e revelou alguns desafios 

específicos da situação do NuMI-EcoSol no contexto burocrático-institucional da Universidade, 

como se verá a seguir. 

 

 Dimensões da Economia Solidária, autogestão e implicações 

 

 Em sua dimensão econômica, a Economia Solidária pode ser compreendida como um meio de 

superação do próprio modo capitalista de produção, ao propor a emancipação do trabalho em 

relação ao capital, na medida em que pressupõe que os trabalhadores detenham a posse dos meios 

de produção, bem como o conhecimento necessário à realização do processo produtivo. Neste 

sentido, se apoia em modelos horizontalizados de organização, baseados na democracia interna e no 

trabalho associado ou cooperativo. Assim, a autogestão é tida como uma ideia-força indispensável 

no contexto da economia solidária, engendrando um novo modo de produção, sem patrões nem 

empregados. Mas isso tem que significar mais do que simplesmente alardear que os/as integrantes 

de um empreendimento (associação, cooperativa ou grupo informal) sejam ao mesmo tempo 

trabalhadores e donos: significa encarar o desafio de permitir que cada membro seja, efetivamente, 

um gestor de seu próprio trabalho e parte de um “gestor coletivo”, que deve dar conta de coordenar 

diferentes processos de trabalho de forma a compor um todo minimamente articulado. 

699



 

 Descentralizar o controle sem que isso incorra em descontrole generalizado passa a ser 

uma questão administrativa premente, um grande desafio especialmente na gestão de processos 

de trabalho em ambiente autogestionário. 

 Embora muitas organizações e empresas que operam sob a lógica do capital tenham, nas 

últimas décadas, se lançado num esforço de “horizontalização” hierárquica e descentralização – e 

ou transnacionalização – produtiva, com impactos muito intensos no mundo do trabalho (daí a 

emergência de termos como autonomia responsável, polivalência, proatividade, entre outros) é 

relativamente fácil identificar uma linha divisória entre o que permanece sendo decidido (e 

controlado) em pequenas cúpulas gerenciais ou segmentos técnicos, e tudo aquilo que passa a ser 

delegado para o controle de coletivos “autônomos”. Isso tem propiciado o uso equivocado do termo 

“autogestão” em contextos nos quais a subordinação do trabalho ao capital não se verifica. Se tal 

uso do termo “autogestão” no contexto do novo capitalismo é inadequado, também serão 

inadequadas as ferramentas comumente utilizadas para forjar a gestão pseudoparticipativa nas 

organizações pós-modernas. Sim? Não? Em que medida? E o que colocar no lugar delas? 

 Na dimensão cultural, o foco costuma estar na importância do consumo consciente e 

sustentável, tanto ecologicamente – o que vislumbra um novo jeito de estar no mundo e de 

consumir (alimentos saudáveis e demais itens produzidos de forma ambientalmente sustentável, 

além do trinômio Reduzir, Reutilizar e Reciclar), quanto socialmente – privilegiando os pequenos 

produtores locais (e contribuindo para o fortalecimento de ciclos curtos de comercialização, etc.), 

promovendo o comércio justo. Porém, o imperativo de se buscar uma transformação cultural, no 

âmbito da economia solidária, vai mais além: trata-se de mudar o paradigma da competição para o 

da cooperação, plasmado na noção de destinos compartilhados e operando a partir da lógica da  

inteligência coletiva, livre e aberta à diversidade.  

 Embora o capital tenha incorporado tais ideais em seus discursos – notadamente no marketing 

institucional e de produtos – muito se publica e muito se noticia acerca do caráter parcial, 

superficial ou falacioso deste alardeado compromisso com uma lógica que contradiz tanto o 

consumismo quanto a competitividade, essenciais ao sistema predominante. Porém, controvérsias à 

parte, um fato a ser encarado é que todo e qualquer empreendimento econômico solidário ou 

entidade de fomento depende de pessoas que em maior ou menor grau necessitam sobreviver 

economicamente e estão desde cedo treinados (desde os primeiros anos escolares, no mínimo) para 

operar numa lógica pautada pelo ganho individual e pela punição, caso não se atendam certas 

expectativas. Neste sentido, surgem grandes questionamentos, tendo sido o exemplo das fábricas 

ocupadas muito recorrente: que estímulos – para além da adesão/compromisso ideológico – 

podem ser considerados eficientes e adequados para proporcionar uma adesão individual, 

reiterada cotidianamente em termos de dedicação, a uma organização que não trabalha a 

produtividade de um ponto de vista que não seja o coletivo?  

 E por fim, na dimensão política, a Economia Solidária se apresenta como um movimento social 

que luta pela mudança da sociedade em caráter amplo, por uma forma diferente de 

desenvolvimento, que não o pautado por grandes empresas, grandes latifúndios, grandes mercados e 

grande desigualdade, grande exclusão, grande devastação. No entanto, este amplo projeto social têm 

lidado com ao menos dois desafios internos (sem levar em conta as estratégias empreendidas pelo 

campo conservador):  

I. Um desenvolvimento para as pessoas e construído pela população a partir dos valores da 

solidariedade, da democracia, da cooperação, da preservação ambiental, dos direitos humanos, 
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acaba flertando com uma inevitável multiplicidade de bandeiras e movimentos sociais (a questão 

indígena, a questão agrária, questões de gênero e de raça, a luta operária, a luta antimanicomial, 

etc.). Isso acaba provocando uma fragmentação que pode ser verificada no atual contexto político 

nacional (e internacional), e que tem se traduzido em uma multiplicidade de objetivos autoimpostos 

pelo coletivo da incubadora – felizmente caracterizado pela pluralidade – gerando um problema de 

“foco”. Conciliar a “razão de ser” de uma incubadora (bem como a de um empreendimento 

econômico solidário) com o necessário apoio às causas trazidas por seus participantes e 

parceiros externos parece ser um imenso desafio enfrentado por organizações horizontais, isto 

é, que possuem uma estrutura de deliberação radicalmente democrática. 

II. Toda e qualquer transformação política em caráter macrossocial não passará de ilusão – e estará 

fadada ao retrocesso – caso não tenha sido precedida de mudanças em escala microssocial. E a 

distância entre o macro e o micro, ao que tudo indica, equivale à distância entre os discursos e a 

prática cotidiana. Fomos moldados em uma sociedade desigual, racista, machista, consumista (entre 

outros tantos “istas”) e não é da noite para o dia que se desconstroem hábitos e percepções 

arraigadas e muitas vezes invisíveis aos seus próprios praticantes. Neste aspecto, cada um dos 

envolvidos no desenvolvimento da economia solidária (inclusive quem redigiu este trecho) pode, 

com surpreendente frequência, vivenciar a contradição entre palavras e ações e espera-se, ter 

suficiente humildade para reconhecê-las. Deve ser sensibilizado, conscientizado, incentivado a 

rever práticas, valores, preconceitos. Mas por quem? Pelo coletivo – que são os outros – e que pode 

estabelecer, não obstante a acalentada diversidade por todos defendida, um clima de “patrulha 

ideológica”, capaz de, num só movimento, homogeneizar e afastar. E aqui reside outra problemática 

presente em organizações horizontais e grupos autogestionários: reconhecer a tênue fronteira 

entre o esforço de sensibilização voltado para a transformação das atitudes individuais, e o 

mero cerceamento de opiniões e comportamentos. 

 Tais questões, em organizações tradicionais costumam ser tratadas de forma muito mais 

pragmática: a seleção do que está e do que não está na pauta de decisões a serem tomadas é 

garantida pela lógica hierárquica, que num só movimento garante a manutenção do foco (reforçado 

pelos já bem conhecidos bordões “missão, visão, valores”) e simplesmente impõe os parâmetros e 

os limites do aceitável, em termos de atitudes e opiniões. Se a adaptação de cada um a estes 

elementos da “cultura organizacional” revela uma verdadeira incorporação de valores ou não, isso 

não costuma ser um problema nestas organizações. O mesmo não pode ser dito para o universo da 

economia solidária. 

 As problemáticas esboçadas acima de forma generalizada, são verificadas também no âmbito 

particular das incubadoras universitárias, dentre elas o Núcleo objeto deste texto. Porém, o caminho 

até aqui partiu do geral para, em algumas passagens, ganhar contornos mais específicos (embora 

não explicitados, por questões éticas), de forma a permitir aproximações com experiências 

vivenciadas e observadas no NuMI-EcoSol e provavelmente em outros contextos, conforme a 

experiência de cada leitor(a). Nas próximas linhas, a argumentação será construída em sentido 

oposto: do relato específico para as generalizações. Mas ao menos duas questões devem ser 

antecipadas:  

I – As entidades de apoio e fomento se propõe a disseminar os princípios da autogestão, auxiliando 

coletivos de trabalhadores e trabalhadoras em seu desenvolvimento. Certo. Mas, contraditoriamente, 

muitas destas entidades não estão organizadas sob essa lógica: atuam a partir de estruturas 

hierarquizadas ou possuem em seus quadros colaboradores a ela vinculados de formas muito 
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distintas, alguns com vínculo empregatício estável, outros por meio de contratos temporários ou 

comissionados, etc. Seja qual for o caso, ocorre a contradição entre o apregoado e o praticado. O 

que este tipo de situação pode revelar? 

II – Incubadoras universitárias ou ligadas ao poder público municipal, por exemplo, mesmo que 

pressuponham estruturas de gestão absolutamente horizontais – e se contassem com a participação 

de membros em condições idênticas – ainda assim seriam parte de estruturas hierárquicas: 

universidades ou prefeituras. Que tipo de tensões e limitações podem ser expostas nestas situações, 

e o que se pode aprender com elas? 

 O tópico abaixo é um ensaio buscando descrever um caso específico no qual as questões 

expostas acima são vivenciadas cotidianamente, de maneira a descortinar um universo de pesquisas 

a ser explorado. Mas, por hora, sem respostas. 

 

O NuMI-EcoSol: proposta de uma agenda de pesquisa 

 

 O NuMI-EcoSol (Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em 

Economia Solidária da UFSCar) antiga INCOOP, propõe seguir os princípios da economia solidária 

e com isso apresenta algumas dificuldades por estar em um ambiente burocrático tradicional, antes 

de se tornar um Núcleo dentro da estrutura organizacional da UFSCar, era um Programa de 

Extensão chamado de INCOOP. 

 A INCOOP (Incubadora Regional de Cooperativas Populares da Universidade Federal de São 

Carlos) criada em 1998 a partir da iniciativa de alguns núcleos de extensão, foi sendo configurada 

como uma instância de atuação multidisciplinar, voltada para a produção de conhecimento 

simultaneamente à intervenção, visando à formação de empreendimentos econômicos 

autogestionários como oportunidade de geração de trabalho e renda para populações excluídas e 

consolidação de princípios solidários e cooperativistas na sociedade. 

 Constituída como Programa de Extensão vinculado diretamente à Pró-Reitoria de Extensão da 

UFSCar, a INCOOP teve, desde seu início, como finalidade principal, a incubação de 

empreendimentos econômicos coletivos e autogestionários, com a perspectiva de promoção da 

Economia Solidária. A incubação consiste em acompanhamento sistemático, contínuo e 

permanente, de grupos de pessoas que estejam se organizando para constituir ou se consolidar como 

um empreendimento coletivo e autogestionário, em qualquer atividade econômica, na perspectiva 

de criação e consolidação de cadeias produtivas, em 2012 a INCOOP virou um núcleo 

multidisciplinar, o NuMI-EcoSol.  

O NuMI-EcoSol é uma unidade de ensino, pesquisa e extensão vinculada diretamente à 

Reitoria da UFSCar que desenvolve trabalhos que visam a promoção da Economia Solidária nestes 

três eixos de atuação. Diversas equipes multidisciplinares se organizam em frentes de atuação que 

passaram a ser chamadas de “Linhas de Ação”. Todas as Linhas de Ação atuam com a perspectiva 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Estas equipes são formadas basicamente por 

professores da UFSCar, alunos de graduação bolsistas e coordenadores técnicos contratados com 

recursos de projetos e editais aos quais o NuMI-EcoSol concorre. Ainda há no quadro da equipe, 

mas ainda de forma minoritária, uma Técnica de assuntos educacionais, funcionária da 

Universidade, e uma estagiária contratada pela Universidade. 

 O histórico do NuMI-EcoSol está relacionado ao surgimento de Incubadoras (universitárias) 

Tecnológicas de Cooperativas Populares no contexto do final da década de 90. O objetivo das 
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incubadoras é o de fomentar a economia solidária e, para tanto, entende-se que as incubadoras 

devem se comprometer a praticar a autogestão. Contudo, as incubadoras universitárias fazem parte 

de uma instituição maior, a universidade, que pratica outro modelo de gestão. 

 Segundo Dicionário Internacional da Outra Economia,  

 

A autogestão é um projeto de organização democrática que privilegia a democracia direta. 

Esta constitui um sistema em que voluntariamente, sem perceberem remuneração e sem 

recorrerem a intermediários, os cidadãos debatem todas as questões importantes, em 

assembléias. A periodicidade dessas reuniões deve ser compatível com a disponibilidade 

dos agentes envolvidos. A democracia representativa, por seu turno, corresponde ao 

sufrágio universal dos Estados democráticos, em que os cidadãos elegem uma minoria de 

mandatários remunerados, incumbidos de representá-los em instâncias decisórias de 

governanças nacionais e locais. Os eleitos atuam ainda em muitas outras instituições, como 

as de natureza representativa ou os conselhos de administração das associações. 

 

 A partir de 2012, surgiu no NuMI-EcoSol a Comissão Gestora Administrativa (CGA) com o 

objetivo de centralizar as atividades administrativas, antes desta data, a parte de gestão de recursos 

era feita pelos coordenadores de campo dos projetos, o que acarretava, na maioria das vezes, perda 

de recursos e as atividades de extensão ficavam prejudicadas, pois os coordenadores de campo 

precisavam se dedicar na gestão de recursos e prestação de contas dos projetos. 

 Com o surgimento da CGA, as atividades administrativas burocráticas começaram a ser 

desenvolvidas por uma equipe específica, essa equipe não faz extensão por não desenvolver 

atividades fora da universidade, ela fica fixa na unidade dentro da universidade e há tentativa da 

prática da autogestão, por isso, o foco deste projeto é mostrar como esse princípio da economia 

solidária é praticado. 

  

O cotidiano desempenhando em funções burocráticas, dentro de um núcleo autogestionário, que 

por sua vez se situa dentro de uma estrutura hierarquizada. Um relato de quem vivencia esta 

situação 

 

 Em seis anos trabalhando na área administrativa do NuMI-EcoSol, a Comissão Gestora 

Administrativa (CGA) tem sido uma iniciativa muito importante para o bom funcionamento da 

unidade, na medida em que permite uma melhor administração de recursos oriundos de diferentes 

fontes (editais Proninc, Proext, recursos da Universidade – RTN, convênios junto ao setor público 

municipal, etc..), sem mencionar outros imperativos como o pagamento de bolsistas, gerenciamento 

de almoxarifado, pedidos de manutenção, comunicação oficial junto à universidade, etc.. Isso 

certamente garantiu mais tempo para todo o pessoal envolvido com processos de fomento atuarem  

junto aos empreendimentos apoiados, desenvolvendo ações “em campo”. Mas gerou seus efeitos 

colaterais, entre eles a concentração de informações e de conhecimentos em um pequeno grupo. Daí 

um dilema: por um lado, se tenta ao máximo promover e praticar a autogestão dentro do Núcleo. 

Não podem haver “caixas-pretas”, e isso é uma questão de princípio, pois por estarmos trabalhando 

com economia solidária, seguir os seus preceitos é quase obrigatório, mas como praticar a 

autogestão dentro de uma incubadora universitária, no qual o modelo de gestão da universidade é 

predominantemente a heterogestão? Essa pergunta vem me acompanhando há alguns anos porque 

703



 

trabalhamos com economia solidária e temos que lidar diariamente com o modelo de gestão 

tradicional dentro da universidade, isso nos faz lidar com um paradoxo diariamente. 

 O estudo sobre o tema tem um valor importante porque tem como objetivo mostrar uma 

alternativa ao modelo de gestão tradicional, indo contra a hierarquia e a verticalização que a 

universidade impõe aos seus funcionários, outro fato importante é não haver muitas pesquisas sobre 

autogestão nas incubadoras, a maioria das pesquisas sobre o assunto são dedicadas aos 

empreendimentos de economia solidária. O surgimento de uma Equipe Gestora para auxiliar na 

resolução das questões internas e burocráticas, relativas aos projetos e à estrutura da universidade, 

resultou na constituição de um grupo de pessoas destinado a garantir o suporte de gestão e 

administração às atividades da equipe. Essa equipe, criada em 2012, recebeu o nome de Comissão 

Gestora Administrativa (CGA), sendo composta pela coordenação do NuMI-EcoSol (um docente), 

uma estagiária cedida pela universidade, técnicos de nível superior (atualmente com duas) e 

bolsistas de graduação (atualmente com dois), contratados com recursos obtidos em projetos 

contemplados por editais de financiamento. 

 Esta comissão realiza atividades diversas, algumas compartilhadas por outros membros do 

NuMI-EcoSol, como: prospecção de editais e outras fontes de recursos; elaboração de projetos; 

gestão de recursos dos vários projetos e internos; preparo, moderação, registro de reuniões; 

sistematização e encaminhamento de documentos oficiais e de comunicação da equipe; controle e 

manutenção de patrimônio; apoio para as atividades de ensino, pesquisa e extensão das equipes 

responsáveis pelas Linhas de Ação, dentre outras. 

 

Questões administrativas 

 

 Um aspecto importante de ser considerado é que essa comissão não se limita ou não deve se 

limitar a cumprir apenas as demandas administrativas, burocráticas do NuMI-EcoSol e da 

universidade. Não se trata de uma equipe que visa cobrir paliativamente a carência da unidade por 

técnicos administrativos. Mais do que isso, a CGA tem buscado refletir sobre a estrutura e práticas 

internas do NuMI-EcoSol como um todo, propondo procedimentos e estratégias que favoreçam e 

facilitem o compartilhamento de informações e o trabalho coletivo. 

 Há alguns estudos sobre a autogestão em incubadoras de economia solidária, mas o NuMI-

EcoSol, por ser um núcleo multidisciplinar, apresenta características diferentes das incubadoras 

universitárias, e uma dessas características é a Comissão Gestora Administrativa (porque a maioria  

das incubadoras não possui uma equipe específica para fazer o gerenciamento da parte burocrática). 

 A própria existência de um grupo específico como a CGA, em meio a um coletivo composto 

sobretudo por extensionistas, gera algumas questões, divididas em blocos: 

a) Como a necessidade de haver alguém ou um grupo de responsáveis por toda uma área 

burocrática/financeira/administrativa pode ser resolvida sem que esta “solução” desencadeie um 

processo de especialização nocivo ao ideal de autogestão (no qual todos devem entender o que se 

passa) na medida em que outras pessoas da própria incubadora passam se comportar como alheios 

às questões burocráticas? Como evitar a conhecida divisão entre “eles e nós”? Rodízio de pessoal? 

Neste caso, como ficam as preferências pessoais e perfis de trabalho (tem gente que não gosta de 

exercer certas funções, tem gente que “leva jeito”…)? Ou tutoriais (e neste caso, supondo a absoluta 

eficácia destes, ao ponto de não haver incompreensões e os erros delas decorrentes)? 
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b) Como construir canais de comunicação e estruturas de compartilhamento de informações que não 

reproduzam a lógica hierárquica – ou por consistir em vias de mão única, do tipo “façam isso, 

saibam daquilo”, ou por servirem mais como painel de controle quase exclusivo para quem está 

manejando certas ferramentas (recebimento de relatórios, extratos financeiros, etc..). Painéis (quem 

atualiza? Quem efetivamente lê? Ou e-mails, grupos do whatsapp (quais os riscos de se colocar 

todo tipo de informação ali? No caso dos grupos, como evitar uma fragmentação ainda maior de 

informação ou uma sobrecarga de informação?  

c) Como garantir que o que é responsabilidade de todos (pia, banheiros, fechamento de portas e 

janelas, organização de espaços de trabalho e equipamentos, manutenção de veículos e 

equipamentos, etc..) não se transforme em “obrigação de ninguém”? Listas de revezamento 

(quantas serão necessárias, com que eficácia)? 

d) Com que critérios delimitar o que deve ser resolvido dentro da autonomia da equipe gestora e o 

que deve passar pelo crivo de uma assembleia geral? Sem abarrotar caixas postais com consultas de 

toda espécie. 

 

Questões institucionais 

 

 Em relação ao modelo hierárquico da Universidade Federal de São Carlos, ela possui um 

conselho universitário como instância maior – o CONSUNI, seguido de outros conselhos (CoAd, 

CoEX, CoACE, e assim por diante) todos acima da própria reitoria, ao qual o NuMI-EcoSol está 

ligado diretamente, ainda que sem o mesmo status das Pró-Reitorias (estas submetidas aos 

Conselhos de área e à Reitoria). Este é também o caso de órgãos como a Prefeitura do Campus ou 

de secretarias especiais, não vinculadas e nenhuma Pró-Reitoria nem a nenhum Centro. Dado esta 

situação institucional, o núcleo segue as normas da universidade: deve ter o mesmo padrão de 

estatutos, regimentos internos, recebe recursos financeiros e deve prestar conta dos mesmos 

anualmente, assim como descrever em detalhes seu planejamento financeiro para o ano 

subsequente. 

 Daí surge uma série de questões a serem tratadas, relacionadas à tensão entre o arcabouço 

institucional ao qual Núcleo está submetido e suas pretensões autogestionárias: 

a) Para todas as decisões que dizem respeito à equipe NuMI-EcoSol, o espaço de deliberação são as 

assembleias gerais (toda sexta-feira pela manhã). Este é o órgão máximo de deliberação dentro da 

unidade, e ali prevalece a lógica “cada membro, um voto”, independentemente da situação 

institucional de cada um (se docente, técnico terceirizado ou discente). No entanto, o modelo de 

estatuto que prevalece na Universidade (e com o qual o núcleo teve pactuar na ocasião de sua 

criação) PREVÊ a existência de um Conselho Gestor, formado pelo Coordenador – que segundo as 

normas DA UNIVERSIDADE só pode ser um DOCENTE –, um diretor administrativo (servidor 

técnico administrativo ou docente)  (um) representante dos demais servidores técnicos, 1 

representante dos demais docentes, 1 (um) representante dos discentes de pós-graduação, 1 (um) 

representante dos discentes de graduação e 1 (um) representante dos técnicos contratados 

(terceirizados). E para a universidade, este Conselho é o órgão máximo da unidade. E aí? Como 

ficou a autogestão? Quem delibera em definitivo é a Assembleia Geral ou o Conselho Gestor? Seja 

qual for a resposta, um dos órgãos deverá ser tratado como um “faz de conta”? 
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b) Em numerosas situações, todo o coletivo da unidade (que é composto majoritariamente por 

estudantes militantes em diferentes causas e muitas vezes participantes do movimento estudantil) 

pleiteou que o Núcleo se posicionasse em favor de mobilizações estudantis que por vezes 

contrariavam ações empreendidas pela Reitoria (caso de uma ocupação da ProACE) ou apoiavam a 

deflagração de greve (de estudantes, servidores e docentes). Mas o Núcleo, no caso, é parte 

integrante da estrutura administrativa da própria Universidade – como argumentaram os docentes, 

na ocasião. Até onde vai a autonomia política neste caso? Em que casos a incubadora (NuMI-

EcoSol) pode manifestar sua opinião, e em que casos isso é impensável? Tais definições continuam 

e continuarão mal compreendidas pelo coletivo, que se renova a cada projeto. Como administrar 

isso? 

  

 

À guisa de conclusão: proposta metodológica para refinar questões e chegar possíveis 

respostas 

  

 A continuidade desta pesquisa será realizada a partir da experiência pessoal de cada uma das 

pessoas que compõe a Comissão Gestora Administrativa (CGA), além uma avaliação por parte de 

representantes de linhas de ação mais diretamente envolvidas com a prática extensionista (técnicos 

terceirizados, discentes e docentes). Tanto os relatos de experiência quanto as avaliações serão 

captadas por meio de entrevistas com roteiros semiestruturados, com o intuito de construir um 

quadro de referência no qual serão comparadas características do NuMI-EcoSol antes e depois da 

constituição da CGA, a fim de se estabelecer critérios para que a evolução (ou não) da autogestão 

no Núcleo seja avaliada. 

 Experiências de autogestão em outras incubadoras – universitárias ou municipais – serão 

buscadas por meio continuidade do levantamento sistemático da produção bibliográfica (já iniciado) 

sobre este tema específico, e diante da probabilidade de eventual escassez deste material (indicado 

em buscas iniciais), serão enviados questionários com questões consideradas fundamentais para 

permitir a comparação entre incubadoras. 

 Será feito um detalhamento dos desafios e dilemas que a Comissão Gestora Administrativa do 

NuMI-EcoSol tem enfrentado nesses últimos seis anos, acrescido de uma listagem de possíveis 

alternativas que indiquem caminhos para viabilizar a autogestão em meio a um contexto 

institucional heterogestionário, ou que sinalizem com maior clareza os limites deste intento. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo promover uma escuta sensível das 
percepções dos participantes de um Núcleo de Economia Solidária, sobre a atual plataforma 
utilizada para armazenamento do conhecimento, buscando evidenciar os anseios e as 
dificuldades no seu uso. Utilizando uma pesquisa-ação existencial e integral, é possível 
observar que o estímulo ao compartilhamento, acesso e apropriação das informações geradas 
a partir do trabalho de suas diversas frentes, vem necessitando de significado que esteja além 
do burocrático. 
 
Palavras-chave: economia solidária, pesquisa-ação, tecnologias sociais 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Embora seja evidente que no século XIX as ciências triunfem e que suas descobertas e 
aplicações práticas modifiquem profundamente a fisionomia do século em quase todas as 
atividades humanas, as transformações científicas e tecnológicas não se mostraram capazes de 
exterminar as desigualdades sociais e o sofrimento da humanidade dele decorrente, apesar de 
seus ideais pressupostos de neutralidade e objetividade refletidos na racionalidade do ser 
humano (LAVILLE, DIONNE, 1999; HAGUETTE, 1999; AULER, BAZZO, 2001). 

Os aspectos negativos desse avanço, como a construção da bomba atômica, defensivos 
tóxicos, entre outros, também despertaram questionamentos e críticas de pesquisadores e 
ativistas sobre a ideia de uma ciência neutra ou racional, refletindo seu papel para a sociedade, 
não apenas em seu uso mas também participante em seu processo (AULER, BAZZO, 2001). 

A lógica central da construção social da tecnologia se consolida a partir dos anos 1970 
com David Bloor e seu Programa Forte, que passa a questionar a compreensão da construção 
dos fatos científicos e tecnológicos considerados até então como uma caixa-preta, no qual não 
era preciso compreender nada senão o que entrava e saia dela. Para a corrente construtivista, o 
caminho que delineia a ideia até a sua aplicação seria longo e sinuoso, construído em cima de 
diversas alternativas igualmente válidas mas “abandonadas por razões que têm mais a ver com 
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valores e interesses sociais do que com a superioridade técnica intrínseca da escolha final” 
(DAGNINO, 2008, p. 68).  

Seguindo essa corrente, a racionalização democrática sugerida por Feenberg (2005), 
em sua Teoria Crítica, parte do pressuposto que a tecnologia é um projeto inerentemente 
político, definida no ambiente e no contexto social em que ocorre; por não ser possível 
removê-la desse contexto, não pode ser neutra. O reprojetamento da tecnologia por novos 
atores é condição necessária, ainda que não suficiente, para a geração de trajetórias de 
inovação coerentes com estilos alternativos de vida. 

A proposta de Feenberg, é semelhante ao conceito de adequação sociotécnica (AST), 
que “busca promover uma adequação do conhecimento científico e tecnológico (...) não 
apenas aos requisitos e finalidade técnico-econômico (...) mas ao conjunto de aspectos de 
natureza socioeconômica e ambiental” (DAGNINO, 2008, p. 187).  

O desenvolvimento de Tecnologias Sociais (TS), geradas desse processo de AST, tem 
como característica importante a participação efetiva de atores sociais, principalmente dos 
usuários que estão envolvidos e são afetados por ele, conciliando diversas formas de saberes 
para a construção coletiva do conhecimento técnico-científico, sejam eles aparatos 
tecnológicos como produtos e equipamentos ou organizacionais, como processos, 
mecanismos de gestão, relações, valores, entre outros (FRAGA, 2011; LIMA, ET AL, 2008).  

Dagnino (2008) acrescenta ainda que a AST se dá no contexto da reemergência de 
temas relacionados a Tecnologias Alternativas, abarcadas nos movimentos como as Redes de 
Economia Solidária (RES) e das Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 
(ITCPs). Para o autor, os empreendimentos econômicos solidários não podem simplesmente 
prescindir de tecnologias alternativas à tecnologia convencional para viabilizar suas 
atividades, inclusive integrativas com outras RES, como criação de vínculos de compra e 
venda para produção e consumo e a integração da cadeia produtiva a jusante e a montante, 
sendo que as ITCPs vem para preencher uma lacuna vital no processo de formação de 
cooperativas e grupos de produção associadas ao compartilhar essa assessoria contínua. 

Uma maneira simplista de definir as ITCPs seria caracterizá-las como grupos de 
docentes, estudantes e funcionários, assumindo contornos e organização diferentes a partir das 
atividades de extensão universitária, que trabalham com coletivos populares, geralmente 
inseridos na economia solidária, com intuito de assessorá-los em suas atividades de produção, 
comercialização e de organização política (FRAGA, 2011). 

França Filho (2002) destaca que, uma característica marcante das iniciativas de 
economias solidárias é a afirmação de um outro modo de regulação da vida de grupos sociais 
baseada na construção conjunta da oferta e da demanda que, no caso das economias 
solidárias, está nas necessidades vividas localmente pelas populações, superando a lógica da 
rentabilidade (motor do capitalismo) pelo desejo de atendimento das demandas locais 
exprimidas pelos grupos que dele fazem parte. 

Para Laville e Gaiger (2009), essas atividades apresentam em comum a primazia da 
solidariedade sobre o interesse individual e o ganho material, o que se expressa mediante a 
socialização dos recursos produtivos e a adoção de critérios igualitários. Assim, na autogestão 
todos participam das decisões independente da função que executem, porém Gadotti (2009) 
aponta que é necessário a formação para a gestão coletiva do próprio empreendimento, de 
uma nova formação para o trabalho colaborativo e uma mudança cultural. 

Seguindo essa concepção, o NuMI-EcoSol (Núcleo Multidisciplinar e Integrado de 
Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária), iniciou suas atividades em 1998, 
ainda como INCOOP (Incubadora Regional de Cooperativas Populares), em forma de um 
programa de extensão da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), contando com a 
participação de professores de diversos departamentos da universidade, de servidores 
vinculados em seus diferentes setores, bem como pesquisadores e docentes ligados a outras 
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instituições universitárias. Seus objetivos iniciais eram a produção de conhecimento 
simultaneamente à intervenção, visando a formação de empreendimentos econômicos 
autogestionários como oportunidade de geração de trabalho e renda para populações excluídas 
e consolidação de princípios solidários e cooperativistas na sociedade (NUMI-ECOSOL, 
2017). 

O crescente volume de trabalho da equipe do INCOOP e o grau de dependência de 
recursos advindos de entidades externas, motivaram iniciar, em meados dos anos 2000, 
esforços para avançar em direção a sua efetiva institucionalização como um núcleo nos 
moldes das unidades especiais de ensino pesquisa e extensão já previstos no PDI (Plano de 
Desenvolvimento Institucional) da UFSCar desde 2004 (CORTEGOSO, ET AL; 2008). Com 
a entrada em vigor desse PDI, em 2007, foi possível buscar sua institucionalização como 
núcleo, sendo a proposta aprovada em 2011 e “iniciando uma nova etapa do processo de 
produção de conhecimento em economia solidária na UFSCar” (CORTEGOSO; LUSSI, 
2016, p. 22). 

A partir do início de 2012, com a mudança de condição de programa de extensão para 
núcleo, o NuMI-EcoSol teve seu Regimento Interno aprovado e as atividades-fim de ensino, 
pesquisa e extensão em Economia Solidária passaram a ser organizadas sob as premissas da 
multidisciplinaridade e da organicidade das ações, na forma de Linhas de Ação, envolvendo 
projetos de intervenção, de pesquisa e atividades de formação em diferentes níveis no campo 
da Economia Solidária. As Linhas de Ação do Núcleo podem ser visualizadas no Quadro 1 
abaixo: 

 
Quadro 1: Linhas de Ação  

Educação, Saúde e Cidadania 

Movimento de Economia Solidária 

Relações de Comercialização e Consumo em Economia Solidária 

Economia Solidária e Desenvolvimento Territorial 

Ensino, Pesquisa e Extensão em Finanças Solidárias 

Fomento à Constituição de Novos Empreendimentos e Iniciativas de Economia Solidária 

Formação em Economia Solidária 

Inserção Laboral de Pessoas em Desvantagem Social por Meio da Economia Solidária 

Redes de Empreendimentos Econômicos Solidários 

Desenvolvimento de Ações de Consultoria em Economia Solidária 

Relação e Articulação de Parcerias 

Fonte: CORTEGOSO; LUSSI (2016, p. 278) 
 
Como núcleo de ensino, pesquisa e extensão vinculado diretamente à reitoria da 

UFSCar, entre seus objetivos atuais estão: a atuação junto ao seu público alvo para o 
atendimento de demandas, considerando as suas especificidades e os princípios da economia 
solidária; promover espaços para produção de conhecimento no âmbito da Economia 
Solidária; e contribuir para a implantação de políticas públicas, como forma de fomentar a 
Economia Solidária em diversos âmbitos (NUMI-ECOSOL, 2017). 
 Atualmente o conhecimento gerado pelo NuMI-EcoSol, bem como seus documentos 
administrativos, são armazenados nos servidores da Universidade e gerenciados por um 
Sistema de Gestão de Conteúdo, conhecido como Alfresco, uma ferramenta multi plataforma, 
de código aberto (open source), que permite seu acesso local ou em nuvem. No entanto os 
desafios em disponibilizar o conhecimento estão além de convencer seus membros a postá-los 
nessa plataforma; perguntas como quando o conhecimento produzido está pronto para ser 
disponibilizado ou o que necessariamente é interessante compartilhar e até mesmo onde 
alocá-lo na estrutura prevista da plataforma, vem sendo questionado. 

710



  

 O objetivo deste trabalho é promover uma escuta sensível das percepções dos 
participantes do Núcleo sobre a plataforma utilizada atualmente para armazenar o 
conhecimento, que, uma vez sistematizado, permitirá ao coletivo não apenas ressignificar sua 
importância, mas também esclarecer o comportamento das pessoas quanto ao seu uso, 
condição fundamental para o reprojetamento de tecnologias adequadas a esse contexto social. 
 
 
METODOLOGIA 
 

Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento, baseada em uma pesquisa-ação 
existencial e integral, conforme proposta de René Barbier (2002), para a construção coletiva 
de tecnologias sociais que permitam aprimorar a socialização, o acesso e a apropriação do 
conhecimento gerado pelo Núcleo. A primeira etapa em andamento, e aqui descrita, 
concentra-se em compreender a situação atual, partindo das percepções dos usuários sobre o 
sistema utilizado no momento para a socialização de conhecimento, o Alfresco. 

A pesquisa-ação existencial e integral é definida em sua relação com a complexidade 
da vida humana, numa perspectiva multirreferencial que obriga percorrer diversos campos de 
conhecimento, compreendendo a noção de referência, contemplando as disciplinas e a ciência 
sem que essa última seja a centralidade.  

Para Barbier (2002), esse tipo de pesquisa-ação reúne os elementos existenciais que 
estão mais próximos de uma arte de rigor clínico, desenvolvida coletivamente com o objetivo 
de uma adaptação relativa de si ao mundo, favorecendo o imaginário criador, a afetividade e 
permitindo todas as formas de saberes para a compreensão dos problemas em sua 
complexidade, ao mesmo tempo em que se apoia na integralidade proposta por Morin (1992, 
apud BARBIER, 2002, p. 77), numa “pesquisa por, para, sobre e – sobretudo – com os atores, 
amplamente implicacional, sem excluir o rigor metodológico”. 

Nessa abordagem o pesquisador é então um participante engajado coletivamente na 
pesquisa e não há pesquisa-ação sem participação coletiva de forma ativa, com todos os atores 
verdadeiramente envolvidos em sua integralidade emocional, sensorial, imaginativa e 
racional, em uma abordagem em espiral no qual todo avanço em pesquisa implica o efeito 
recursivo em função de uma reflexão permanente sobre a ação.  

Em linhas gerais, o processo sugerido por Barbier (2002) se inicia com o enfoque do 
objeto a partir de uma situação problemática de um sujeito ou grupo que necessita de ajuda de 
um pesquisador profissional para promover uma mudança, sendo geralmente acolhida e não 
suscitada por esse. Um pesquisador coletivo é então delimitado do grupo-alvo, representando 
não simplesmente a soma de membros e sim um grupo-sujeito responsável por delinear, 
executar, avaliar as estratégias de intervenção e participar da co-escrita dos relatórios.  

Escutas sensíveis das práticas, dos discursos e das vivências do grupo-alvo estão 
inseridas em uma primeira fase da pesquisa em espiral à procura de hipóteses de 
esclarecimento existencial sobre a lógica interna dos comportamentos que são posteriormente 
avaliadas, ressignificadas e reelaboradas pelo grupo-alvo para retornar com novas questões a 
serem reintroduzidas na pesquisa em uma segunda fase de solução. A Figura 1 apresenta a 
síntese do processo de pesquisa-ação existencial e integral sugerida pelo autor: 
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Figura 1: Processo de Pesquisa-ação 

 
Fonte: BARBIER (2002, p. 122) 

 
Esse processo de hipótese de ação e de esclarecimentos produzidos e discutidos pelo 

pesquisador coletivo, que são então testados, avaliados e validados junto aos membros do 
grupo-alvo, torna o objeto cada vez mais coconstruído. Importante observar que, a escuta 
sensível se apoia na empatia; “o pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário 
e cognitivo do outro para “compreender do interior” as atitudes e os comportamentos, o 
sistema de ideias, de valores, de símbolos e de mitos” (BARBIER, 2002, p. 94, aspas do 
original). 

Das onze linhas de ação presentes no NuMI-EcoSol, no momento seis estão ativas, 
além de uma Comissão Gestora Administrativa (CGA); atualmente participam dessas 
atividades aproximadamente 40 pessoas, entre bolsistas, coordenadores de linha, docentes e 
voluntários. No entanto, o grupo está em constante mudança, sobretudo no caso de bolsistas e 
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coordenadores técnicos pois a maior parte do financiamento do Núcleo é obtido via projetos e 
editais específicos que têm uma vigência de no máximo dois anos (NUMI-ECOSOL, 2017). 

A constituição do pesquisador coletivo para investigar a problemática da socialização 
do conhecimento produzido pelo Núcleo partiu de um grupo de interessados em compreender 
porque, aparentemente, as pessoas não estavam utilizando o Alfresco para armazenar o 
conhecimento produzido, sendo que, alguns julgamentos mereciam ser melhor esclarecidos, 
como: atribuir o pouco uso ao baixo grau de importância ao conhecimento armazenado na 
plataforma; a pouca disponibilidade para acesso (tempo ou vontade); ao não entendimento do 
seu funcionamento (estrutura, aspectos visuais, ferramentas de buscas, etc); ou dificuldades de 
adaptação à tecnologia (acesso web por computador, celular, entre outros). 

Para entender essas questões, o pesquisador coletivo definiu como estratégia de 
pesquisa, promover a escuta sensível nas próprias reuniões das linhas e da CGA, abordando 
livremente, em uma roda de conversa, as percepções das pessoas sobre o Alfresco. Foi 
acordado também que ao menos dois integrantes do pesquisador coletivo participassem desse 
momento, esclarecidos da importância de proceder a análise sem procurar, desde o início, 
interpretar e menos ainda julgar o que estaria sendo dito. Ao final de cada escuta, os membros 
do pesquisador coletivo, participantes do processo, trocariam suas anotações e montariam 
juntos um único relato. 

Para proceder a análise de conteúdo dos relatos sistematizados, optou-se pela proposta 
de Bardin (1977), compreendendo: i) preanálise; ii) exploração do material; e iii) tratamento 
dos resultados, inferência e interpretação. 

Na fase da preanálise estão inseridas as seguintes etapas, não necessariamente 
ordenadas:  

a) Leitura flutuante para conhecer o texto e as suas mensagens;  
b) Organização e escolha do material a ser utilizado (corpus), seguindo as regras 

de exaustividade, representatividade, homogeneidade, pertinência;  
c) Formulação de hipóteses e objetivos para a pesquisa; 
d) Referenciação dos índices e a elaboração de indicadores; e 
e) Preparação do material como por exemplo transcrição das entrevistas, recortes 

e fichamentos. 
 
Com relação a exploração do material, é preciso codifica-lo, ou seja, decompor os 

dados brutos do texto em unidades de registro que permitam uma descrição das características 
do conteúdo. Essa etapa envolve:  

a) Definição do recorte para a escolha das unidades de registro e contexto: as 
unidades de registros correspondem ao segmento do conteúdo a ser 
considerada como unidade base e visa a categorização e a contagem 
frequencial; podem estar num nível semântico (temas, núcleos de sentido) ou 
linguístico (palavras). As unidades de contexto referem-se ao recorte que será 
analisado no material como frase, parágrafo, documento inteiro, entre outros; 

b) A enumeração (regras de contagem): é possível utilizar diversos tipos de 
enumeração como presença ou ausência de uma unidade, frequência de 
aparição, intensidade, direção, ordem ou coocorrência; e  
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c) Classificação ou escolha das categorias: rubricas ou classes que reúnem um 
grupo de unidades de registros. 

Embora seja importante que todas as linhas permitam o diálogo, o esclarecimento 
sobre a não obrigatoriedade de participação individual ou desistência em qualquer tempo; 
garantia de sigilo pessoal; e alerta de possíveis cansaços ou irritabilidade com a pesquisa, 
pode limitar o seu alcance, Assim, estimou-se uma concordância entre 28 a 32 pessoas, ou 
seja, 70 a 80% do Núcleo. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

No processo da escuta sensível sobre o Alfresco, deparou-se com a finalização de 
alguns projetos, diminuindo gradativamente o número total de integrantes do Núcleo, mas 
ainda sendo possível acessar 27 pessoas, distribuídas em quatro linhas de ação e na CGA.  

O objetivo da análise de conteúdo dos relatos sistematizados (corpus) e organizados 
pelo pesquisador coletivo, é buscar os elementos que demonstrem os anseios e as dificuldades 
dos integrantes do NuMI-EcoSol sobre o Alfresco, para levar uma melhor compreensão aos 
seus membros sobre os comportamentos das pessoas quanto ao seu uso. Parte-se da hipótese 
de que, embora as pessoas compreendam a importância da socialização do conhecimento, a 
ferramenta utilizada para isso necessita de maiores diálogos para cumprir esse papel. 

A leitura flutuante dos relatos permitiu elaborar alguns indicadores, representados 
como a menção explícita, ou latente, subjacente de um tema recorrentemente mencionado em 
recorte por frases, desconsiderando as suas repetições na fala de uma mesma pessoa. Nesta 
etapa preparatória, o indicador ainda correspondeu a uma frequência observada, mas pôde ser 
dividido em unidades a serem posteriormente comparadas em categorias na fase de 
exploração e na codificação para o registro de dados.  

O Quadro 2 apresenta os temas mais observados, por ordem de maior aparição: 
  

Quadro 2: Temas recorrentemente mencionados 

Item Tema  
Frequência 

de aparição 

1 
Utiliza o Alfresco mais para as questões burocráticas, como armazenamento 

dos relatórios obrigatórios, recibos, etc. 
11 

2 
Considera que armazenar em nuvem é prático para o acesso em qualquer 

lugar  
7 

3 Não compreende bem o funcionamento do sistema 5 

4 
Já fez pesquisa em busca de arquivos e foi bem sucedido/barra de procura é 

muito útil 
5 

5 Concorda com a importância do armazenamento centralizado para o Núcleo 5 

6 Aparência da plataforma não é estimulante / confusa 5 
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7 
Sente frustração ou raiva por ter que baixar o arquivo para consultá-lo 

ou manuseá-lo / retrabalho 
4 

8 
Utiliza outro sistema em nuvem como armazenamento de dados, 

compartilhado entre os integrante da linha 
4 

9 
Considera que ter alguém próximo que conhece o sistema e a estrutura facilita 

tirar dúvidas sobre o uso 
4 

10 Não sente dificuldade com a plataforma / utiliza bastante 4 

11 Utiliza o Alfresco como pesquisa ao conhecimento já produzido pelo Núcleo 2 

12 
Acha que a estrutura atual (organização das pastas, nome, etc) dificulta a 

consulta e a decisão de armazenamento  
2 

13 
Nem sempre foi bem sucedido ao fazer uma pesquisa / dificuldades em 

pesquisar temas relevantes 
2 

14 Já explorou as pastas e viu coisas interessantes 2 

15 
Com o uso passou a entender melhor o funcionamento da ferramenta/achou 

confuso no início 
2 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

  

Outros temas mencionados que apareceram apenas em uma fala também foram 
identificados e são apresentados no Quadro 3,  
 

Quadro 3: Temas mencionados uma única vez 

Item Tema  

16 Tem dúvidas sobre o que de fato deve ser compartilhado no Alfresco 

17 Considera que precisa de alguém que entenda da estrutura para fazer uma pesquisa 

18 Prefere seu próprio sistema de armazenamento 

19 
Na prática não recorre ao Alfresco quando quer fazer uma pesquisa e sim a outras 

pessoas 

20 O Alfresco é a plataforma oficial da Universidade 

21 Utiliza o compartilhamento de pastas para manusear os arquivos de casa 

22 Duplica documentos porque tem dificuldade em encontrar o caminho das coisas 

23 Prefere plataformas abertas, open source 

24 Instabilidade da plataforma 
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25 Não permite monitoramento / feed de atualização é confuso 

26 Não utiliza e alguém faz o seu trabalho 

27 Está fora da plataforma/não consegue acessar 

28 
Expectativa de que a plataforma era para socialização entre as linhas, mas não viu isso 

acontecendo 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Dos 28 temas mencionados, 77 aparições foram identificadas, sendo que, na 
exploração do material, o pesquisador coletivo observou as seguintes categorias e 
subcategorias, compartilhadas no Quadro 4:  

 
Quadro 4: Categorias 

Categoria Subcategoria 
Temas 

associados 

Total de frequência de 

aparição 

% 

Total 

Dificuldades ou dúvidas 

sobre o uso 

Pode ser melhorado 3; 9; 12; 13; 15; 

16; 17; 22; 26; 

27 

20 26% 

41,5% 
Não depende do 

Núcleo 6; 7; 20; 24; 25 12 15,5 

Formas de uso 

Burocrático 

1 11 14,3% 

26% 
Pesquisa 

4; 11; 14 9 11,7% 

Avaliações positivas  

Armazenamento 

centralizado/nuvem 2; 5; 21 13 16,8% 

22,1% 
Não sente 

dificuldades com a 

plataforma 

10 4 5,2% 

Preferência por outras 

formas de 

armazenamento ou 

consulta 

 

8; 18; 19; 23 7 9,1% 

Expectativas 

 

28 1 1,3% 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
É possível observar que uma parte considerável dos temas relatados encontram-se na 

categoria de dificuldades ou dúvidas sobre o uso (41,5%), porém duas subcategorias foram 
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destacadas pelo pesquisador coletivo para sinalizar o que é possível ser melhorado e que pode 
estar na competência do Núcleo em fazê-lo, como por exemplo, oferecer mais treinamentos, 
criar tutoriais, monitoria, entre outros; e o que na prática não depende dos seus membros 
devido a plataforma não pertencer ao NuMI-EcoSol, como sua aparência, ferramentas não 
disponibilizadas, erros ou instabilidade do sistema, etc. 

A forma de uso do Alfresco também mereceu destaque, no entanto é possível perceber 
uma concentração maior em falas atreladas mais fortemente ao seu papel burocrático, mesmo 
que percentualmente, na prática, esteja próximo das menções mais dispersas sobre o uso para 
pesquisa. Ao mesmo tempo, o armazenamento centralizado das informações e a sua 
disponibilidade em nuvem, apareceram como pontos positivos em 13 menções, ou seja, em 
um universo de 27 pessoas, quase a metade delas (48%) citaram concordância com a forma 
implantada atualmente ou sua flexibilidade. 

Embora a centralização e o armazenamento em nuvem aparentemente seja interessante 
para seus membros, a expectativa citada em uma fala de que “a plataforma era para 
socialização entre as linhas, mas não viu isso acontecendo”, pode ter um peso importante a ser 
considerado. Observou-se que algumas Linhas mantém seu próprio sistema paralelo, 
normalmente o Google Drive, para compartilhar informações entre seus integrantes e grande 
parte das informações do processo da construção do conhecimento são mantidos nesses 
sistemas, nem sempre postados no Alfresco. 

Cabe ainda destacar que todas as menções sobre a não dificuldade com o uso da 
plataforma, citadas como positiva pelos usuários, vieram de membros que afirmaram fazer 
uso constante, reforçando que o estímulo para o acesso também pode ser uma boa estratégia a 
ser inserida na subcategoria do que pode ser melhorado. 

Ainda que os membros do NuMI-EcoSol demonstrem compreender a importância da 
socialização do conhecimento parece evidente que o seu significado vem merecendo olhares 
mais atentos, especialmente sobre o sentido da centralização da informação (e o que isso de 
fato representa para todos), bem como o sistema utilizado. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Essa primeira fase da pesquisa-ação evidenciou que, embora os integrantes do Núcleo 
concordem que o armazenamento centralizado e em nuvem seja mais prático para a 
socialização do conhecimento, na realidade a plataforma pode estar sendo vista apenas como 
uma caixa preta, no qual somente documentos caracterizados como burocráticos e saberes 
considerados prontos e acabados são disponibilizados, sendo o processo em si, realizado 
dentro de estruturas separadas, traduzidas em um conhecimento próprio de cada linha e 
possivelmente inacessível a todos. 

Estimular o compartilhamento, o acesso e a apropriação do conhecimento através de 
plataformas em nuvem está além de discutir modificações na estrutura que façam sentido para 
os usuários como organização de pastas, melhoras na identidade visual, entre outros. Entender 
o seu significado, que esteja além de uma obrigação burocrática, é um passo importante para 
questionar não apenas o seu valor para a economia solidária mas também a forma como isso 
deve ser feito.  
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Este primeiro levantamento para compreender a lógica interna dos comportamentos 
dos membros do NuMI-Ecosol com relação ao Alfresco é disparador para as discussões sobre 
tecnologias sociais que envolvam tanto softwares e hardwares, como também todas as formas 
de saberes, levando em conta sentimentos, valores e atitudes dos seus membros para uma 
construção de fato conjunta. 
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Tema 6 – Tecnologia Social

Introdução

Não se pode ignorar o  software como elemento social de dominação ou emancipação. E se

discutimos  processos  sociais  de  emancipação  no  mundo  contemporâneo,  precisamos  incluir  o

software nessa discussão. Não podemos restringir a discussão sobre  software somente ao seu uso

colocando-o  como  coadjuvante  de  uma  finalidade.  Precisamos  enxergá-lo  como  um  meio  de

apropriação de conhecimento e isso exige a percepção de relevância de um modo específico de sua

produção. 

O Brasil já foi palco de 17 fóruns internacionais de  Software Livre1 e 13 congressos latino-

americanos  de  Software Livre2,  além de  outros  eventos  relacionados  ao  tema.  São  quase  duas

1https://softwarelivre.org/fisl18
2http://latinoware.org/
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décadas  de  apresentações  de  projetos  de  tecnologia  baseados  em  um  modo  de  produção

colaborativo com compartilhamento público de conhecimento.

O  Software Livre não é relevante somente pelo fato de produtos tecnológicos,  sejam quais

forem, não serem neutros conforme discute Feenberg (2010, p. 106), mas também pela sua forma de

produção envolver princípios que se assemelham aos da Economia Solidária.

As comunidades de  Software Livre atuam como cooperativas, independente de seus produtos

serem apropriados por organizações hierarquizadas. O aspecto cooperativo do processo de trabalho

dessas  comunidades  é  uma  das  facetas  que  levantam  a  hipótese  de  que  elas  sejam  de  fato

empreendimentos de Economia Solidária.

Dagnino (2014, p. 11) chama a Tecnologia Social de “plataforma cognitiva de lançamento” da

Economia  Solidária.  O  objetivo  deste  trabalho  é  questionar  se  o  Software Livre  pode  ser

considerado como uma Tecnologia Social de acordo com o conceito de Dagnino e se a inclusão

digital pode ser considerada como inclusão social.

Para isso, faremos para ambos os pares de termos duas análises, do conceito e da prática. Na

primeira parte do trabalho compararemos o conceito de  Software Livre segundo a  Free Software

Foundation (FSF)  contra  o  conceito  de  Tecnologia  Social  (TS)  de  Dagnino  para  identificar  a
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convergência ou divergência entre eles.  Na segunda parte faremos uma revisão bibliográfica de

trabalhos que relacionam Software Livre com Economia Solidária (ES) para verificar se o Software

Livre (SL) na prática pode ser considerado como Tecnologia Social. Na próxima seção descrevemos

como fizemos a seleção da bibliografia adotada neste artigo para construção do corpus de análise. 

Metodologia de seleção da bibliografia

Para a primeira parte da pesquisa bibliográfica, de acordo com o que foi proposto, buscamos

referências sobre SL no portal da  Free Software Foundation (https://www.fsf.org) e sobre TS na

obra  “Tecnologia  social: contribuições  conceituais  e  metodológicas”,  a  qual  foi  organizada  por

Dagnino (2014). Para a base conceitual de Economia Solidária selecionamos o livro “Introdução à

Economia Solidária” de Paul Singer que segundo o Google Scholar soma 1927 citações.

Para a segunda parte, fizemos inicialmente uma busca por artigos na base de periódicos da

CAPES que tivessem como palavras-chave os termos “Software Livre” e “Tecnologia Social”, sem

restrição de data de publicação. Os resultados foram apenas 3 artigos com datas de publicação entre

2011 e 2013 que não relacionavam os termos. Fizemos em seguida uma busca por artigos na mesma
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base usando os termos “Software Livre” e “Economia Solidária”. Desta vez os resultados foram 4

artigos publicados entre 2011 e 2014, mas que também não relacionavam os termos.

Diante  da  ausência  de  resultados  pelas  buscas  a  partir  dos  dois  pares  de  termos  citados

anteriormente, fizemos uma terceira busca na base de periódicos CAPES usando os pares de termos

“Software Livre” e “Inclusão Digital”, no pressuposto de que trabalhos que relacionassem esses

termos pudessem caracterizar SL como uma TS. Desta vez foram recuperados 47 artigos com datas

de  publicação  entre  2003  e  2017.  Fizemos  uma  análise  sistêmica  dos  resumos  desses  artigos

buscando referências a ES ou TS, mas não as encontramos.

Partimos então  para  uma busca  alternativa,  usando o  site  www.google.com.  Estabelecemos

como  restrição  as  duas  primeiras  páginas  de  resultados.  Fizemos  uma  busca  pelas  termos

“Economia  Solidária”  e  “Software  Livre”.  Desta  vez  encontramos,  na  primeira  página  de

resultados,  os  artigos  de  Zimmerman  (2008)  e  Nascimento,  Arantes  e  Paiva  (2014),  sendo  o

primeiro mais teórico e o segundo um estudo de caso de inclusão digital e formação em Economia

Solidária.  Analisamos  também  os  demais  resultados  de  busca  que  não  se  referiam  a  artigos

científicos, identificando os autores dos textos e verificando se eles tinha produção acadêmica sobre

os termos procurados. Um dos resultados, na página do Fórum Brasileiro de Economia Solidária,
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era uma notícia de autoria de Vicente Aguiar. Ao realizar outra busca pelo seu nome combinado

com os termos “Economia Solidária” e “Software Livre”, encontramos um vídeo de uma palestra

intitulada “Economia Solidária e Software Livre”, proferida no Congresso Internacional Software

Livre  e  Governo  Eletrônico  (CONSEGI)  em  2008.  A partir  desse  vídeo,  procuramos  por  um

trabalho escrito sobre o que foi proferido na palestra,  combinando os termos “Vicente Aguiar”,

“Software Livre” “Economia Solidária” e “Apresentação”. Encontramos um documento referente

ao CONSEGI de 2009 versando sobre a relação entre SL e ES (Aguiar, 2009). Na segunda página

de  resultados  do  site  Google,  encontramos  a  dissertação  de  Faria  (2010),  que  aborda  três

experiências de inclusão digital a partir das quais ele relaciona SL e ES.

Ainda na segunda parte da pesquisa bibliográfica, fizemos uma busca por artigos na base de

periódicos da CAPES que tivessem como palavras-chave os termos “Software Livre” e “Inclusão

Digital”, sem restrição de data de publicação. Encontramos 47 resultados. Fizemos uma análise dos

resumos e da bibliografia procurando referências sobre ES, mas não as encontramos. Procedemos

então a uma busca no site Google pelos termos referidos e encontramos 8 artigos. Após proceder

uma análise, selecionamos um deles, de autoria de Oliveira et alli (2012), cuja bibliografia traz uma

referência a ES.
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Havendo  apresentado  o  caminho  que  levou  aos  trabalhos  selecionados,  na  próxima  seção

fazemos a análise dos conceito de SL e TS.

Software Livre e Tecnologia Social

Não tomaremos o conceito de SL como um axioma ao compará-lo com o conceito de TS.

Iremos recuperar o contexto histórico e social no qual o termo ganhou significação e criticá-lo a

partir da acepção de um termo que é defendido por vários autores (FOGEL, 2017; PACITTI, 2006;

TAURION, 2004; ) como sinônimo, o código aberto.

SL, segundo a Free Software Foundation – FSF (2017), é um software que “os usuários  podem

executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar”. Esse tipo de software, de acordo com a FSF,

já existia no início dos anos 1970, pelo menos para um grupo de programadores do Instituto de

Tecnologia de Massachusetts - MIT.

O termo liberdade é repetido com frequência no discurso da FSF e enfatizado como o ponto

central do termo SL. Entretanto encontramos outro termo citado na oposição entre SL e  software

proprietário: cooperação. A FSF afirma que, no início dos anos 1970, um grupo de programadores

do MIT trabalhava exclusivamente com software livre, que lhes permitia  cooperar livremente uns
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com os outros (e eles faziam isso). Esse cenário mudou de modo que por volta dos anos 1980

“quase todo software era proprietário” (FREE SOFTWARE FOUDATION, 2017). Segundo a FSF,

o software proprietário proíbe e evita a cooperação pelos usuários.

A mudança da predominância do SL para  software proprietário ocorre entre os anos 1970 e

1980. Hobsbawm (1995, p. 312) afirma que “a história dos vinte anos após 1973 é a de um mundo

que  perdeu  suas  referências  e  resvalou  para  a  instabilidade  e  a  crise”.  Podemos  inferir  nesse

contexto que uma das referências perdidas, no caso da produção de  software,  foi a cooperação.

Logo, o que a FSF defende na realidade é a recuperação da referência da cooperação. A liberdade

presente em seu discurso é uma consequência da cooperação.

A FSF afirma que outro grupo – referindo-se a  Open Source Initiative (OSI) – usa o termo

“código aberto” com um significado parecido ao de SL. Na verdade, os dois conceitos centrais que

identificamos no SL – liberdade e cooperação – não são encontrados nos dez critérios que definem

o software de código aberto (Open Source Initiative, 2017). A relação entre o software de código

aberto e o SL encontra-se na concordância com respeito à distribuição do código fonte. A liberdade

1 do SL (liberdade de estudar) tem o acesso ao código-fonte como pré-requisito. Essa liberdade casa

com o critério 2 do código aberto, que afirma que o “o programa deve  incluir código fonte, e deve
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permitir distribuição em código fonte assim como na forma compilada”. O código fonte é para a

forma compilada do software o que a receita é para o bolo.

A TS para Dagnino (2014, p. 23-2) é uma tecnologia “adaptada a pequeno tamanho” que libera

o “potencial  físico  e  financeiro”  e   a  “criatividade  do produtor  direto”,  que  não discrimina os

participantes, que viabiliza “economicamente os empreendimentos autogestionários e as pequenas

empresas” e que é “orientada para o mercado interno de massa”. Todas essas características são

verdadeiras para software livre. 

Em  adição,  as  liberdade  1  do  SL constitui  um  facilitador  para  a  aplicação  da  adequação

sociotécnica (AST), que Dagnino (2014, p. 154) define como “um processo que busca promover

uma adequação […] do conhecimento tecnocientífico,  incorporado em equipamentos e insumos

(hardware),  formas de organização da produção (orgware),  ou sob a forma intangível e mesmo

tácita  de  modelos  mentais  usados  para  conduzir  as  atividades  concernentes  às  duas  formas  ou

conjuntos ou (SIC) sociotécnicos anteriores (software)”. Dagnino (2014, p. 204) também afirma que

a AST “foi concebida como um processo que tem por objetivo o desenvolvimento de TS”. 

Como a possibilidade da AST para o SL sempre é verdadeira em função de suas liberdades,

podemos afirmar a partir da conclusão do parágrafo anterior, que o SL é uma TS quando é resultado
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de uma AST. Nesse entendimento, um projeto de  software ao ser liberado como SL não se torna

necessariamente uma TS. Suas derivações, entretanto, por serem produtos de AST, constituem TS.

Quando  falamos  de  derivações  estamos  incluindo  as  versões  posteriores  à  primeira  versão  do

software,  que  no  contexto  de  um  projeto  aberto  já  pode  contemplar  contribuições  de  forma

indiscriminada. 

A respeito de AST, Dagnino (2014, p. 79) ainda afirma que o “simples uso da tecnologia […] já

empregada antes […], ou a adoção de tecnologia convencional, com a condição de que se altere a

forma como se reparte o excedente gerado, é percebida como suficiente”. Neste caso, mesmo que o

SL não seja modificado, se seu uso envolver uma repartição igualitária de excedente,  podemos

considerá-lo também como TS.

Software Livre e Economia Solidária

Uma vez que definimos que SL é TS desde que não seja a primeira versão publicada, podemos

afirmar que SL pode atuar como uma plataforma de lançamento da ES. Se uma comunidade de SL

constitui-se  ao  redor  de  um  projeto  de  SL  e  SL  pode  servir  para  o  lançamento  de  um
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empreendimento  de  ES,  podemos  buscar  relações  entre  a  comunidade  de  SL  (CSL)  e  o

empreendimento de ES (EES).

Singer (2002, p. 10) define a ES como “outro modo de produção, cujos princípios básicos são a

propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade individual”.  O EES portanto é

coletivo e democrático. Singer (2002, p. 16-23) enfatiza realmente que a autogestão é a principal

característica dos EES. A autogestão se encontra presente também nas CSL. Fogel (2017, p. 75)

relata  que a maturidade de um projeto de SL é marcada pelo estabelecimento de um consenso

baseado em democracia. Uma vez que Singer (2002, p. 18) afirma que “a empresa solidária se

administra  democraticamente”,  a  forma  de  governança  da  CSL  a  caracteriza  como  um  ESS.

Zimmermann (2008,  p.  4)  concorda nisso ao afirmar que “as comunidades desenvolvedoras  de

software  livre”  atuam  de  forma  igual  aos  EES,  “impulsionando  a  formação  de  grupos  auto-

gestionários, cooperativos e com participação democrática de seus integrantes”.

A forma  de  governança  de  empresas  tem  relação  com  a  exclusão  das  pessoas  que  nelas

trabalham. A autogestão dos EES é inclusiva,  enquanto a heterogestão da empresa capitalista é

exclusiva. O impacto da hierarquia na exclusão é abordado no artigo de Zimmermann (2008, p. 3).

Ela afirma que “desde a descoberta do fogo, depois a roda, as grandes navegações, passando pela
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Revolução Industrial e até agora, o homem tem se utilizado da descoberta de novas técnicas para

definir a hierarquia da sociedade, de tal forma que não possuir acesso às tecnologias da informação

hoje,  pode  representar  um veto  cognitivo  ao  cidadão,  levando  a  mais  um tipo  de  exclusão,  a

exclusão  digital,  e,  por  fim,  ao  isolamento”  O  termo  isolamento  em  Zimmermann  traz  uma

referência a Sorj (2003, p. 42), que afirma que “a falta de um endereço e-mail (SIC) condena as

pessoas ao isolamento social”. Nesse contexto, podemos inferir que a exclusão digital para ambos é

uma condição que pode levar à exclusão social. Seguindo esse raciocínio, se a exclusão social foi

motivada pela exclusão digital, a inclusão digital seria o modo de reverter a exclusão social. Desta

forma, inclusão digital pode ser considerada como uma forma de inclusão social quando a exclusão

social é provocada pela exclusão digital.  Assim, ao analisar a relação entre SL e ES, acabamos

encontrando a relação da autogestão com a inclusão digital no trabalho. 

De acordo com o que propomos, queremos verificar agora a partir de alguns estudos sobre ES e

SL se a relação teórica que estabelecemos anteriormente entre TS e SL ocorre na prática.

Faria (2010) investiga três casos de aplicação de SL em EES:  o Portal Comunitário da Cidade

de Deus (PCCD), gerido por organizações comunitárias da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro; o

Cirandas, software que disponibiliza um espaço na Internet para EES; e o T@I.Com, cujo objetivo é
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prover acesso sem fio à Internet para o Morro dos Macacos, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ao

avaliar esses três casos, queremos fazer uma crítica ao papel do SL em cada um deles, de modo a

confirmar ou não a relação com TS. Para isso vamos buscar a AST em cada caso analisado.

Segundo Faria (2010, p. 27-28), o  PCCD foi construído a partir do SL Plone, um software de

gerenciamento de conteúdo. Faria (2010, p. 17) afirma que na construção do PCCD, optou-se por

um processo de desenvolvimento do artefato tecnológico em que ele não é encarado como uma

“questão  técnica”  destinada  a  especialistas.  O  caminho  adotado  foi  o  de  envolver  os  futuros

usuários  na  construção  do  software”.  Assim  sendo,  a  construção  do  PCCD  foi  coletiva  e

democrática. Entretanto, segundo Faria (2010, p. 32), “o software livre utilizado como base para a

construção do PCDD não embutiria a aparente ‘lógica cooperativa’ de seu desenvolvimento: sua

administração conformaria uma gestão hierárquica do Portal”. A hierarquia é uma característica da

empresa  capitalista  e  tal  atributo  descaracterizaria  o  PCCD  como  um  EES.  Entretanto,  como

definimos anteriormente que SL é TS quando ocorre AST, neste caso SL é TS.

O Cirandas, segundo Faria (2010, p. 68-83), é um site que mapeia os EES do Brasil. É um caso

de “desenvolvimento de softwares livres tendo a economia solidária como ‘cliente’” (FARIA, 2010,

p.  71).  Não  podemos  enquadrar  a  criação  do  Cirandas  como  TS  pela  forma  sob  a  qual  foi
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construído: uma cooperativa de SL foi contratada pela Secretaria Nacional de ES (SENAES) por

meio de edital para construção do site. Não houve AST de um projeto de software neste caso, muito

pelo contrário: o Cirandas acabou servindo de base para a geração de um software de rede social

genérico, o Noosfero, para o qual a cooperativa citada presta serviços de consultoria. 

Faria (2010, p. 111) relata que o projeto T@I.Com é um projeto da cooperativa Dinamicoop,

que  segundo  relata  o  autor  (p.  112-113)  trata-se  de  uma  “cooperativa  autêntica”,  o  que

interpretamos como um denominação referente ao “cooperativismo da classe trabalhadora” do qual

Singer (2002, p. 28) trata ao dissertar sobre as origens históricas da ES. Faria (2010, p. 118) afirma

que o software Plurall foi um “ator fundamental da rede do T@I.Com”. Esse  software é livre de

acordo com Faria  (2010,  p.  118-119) e  houve AST (FARIA,  2010,  p.  123).  De acordo com a

definição que adotamos,  SL foi TS neste caso.

Nascimento, Arantes e Paiva (2014) relatam a experiência do Projeto Edu3s em Rorainópolis,

que utilizou Software Livre para promover inclusão digital de agricultores familiares. Esse projeto

envolveu em 2012 a realização de uma oficina chamada Inclusão Digital e Software Livre, com

carga horária de 20 horas, para 37 alunos, estudantes e trabalhadores da agricultura familiar com

idade entre 17 e 58 anos. Embora os alunos tenham aprendido a usar alguns SL para desenvolver
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algumas atividades e tenham debatido sobre o fundamento ideológico do SL, eles não participaram

de nenhuma construção de  software.  Se os  SL mencionados  no  artigo  fossem substituídos  por

softwares proprietários, as atividades descritas também poderiam ter sido realizadas. Assim sendo, o

SL aqui não se caracteriza como TS pois não ocorreu AST.

Na avaliação desse projeto queremos também tecer uma crítica ao tipo de inclusão que foi

realizada de acordo com as definições que estabelecemos anteriormente. Pela leitura do artigo de

Nascimento, Arantes e Paiva (2014) , ao final da formação houve uma inclusão digital do grupo de

alunos. Entretanto não se pode afirmar nesse caso que houve inclusão social pelo fato de não haver

menção à exclusão social decorrente de exclusão digital.

Oliveira et alli (2012) aborda o papel do Software Livre como estratégia de inclusão digital em

um estudo de caso na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Este trabalho serve tanto para

aplicação de uma crítica ao conceito de inclusão digital quanto para a investigação sobre onde se

encontram os aspectos de ES que é citada na bibliografia mas não se encontra explícita no texto.

Com relação  ao  conceito  de  inclusão  digital,  Oliveira  et  alli  (2012,  p.  12)  afirma  que  “a

exclusão digital não é meramente não ter acesso a um computador com internet. A cidadania digital

passa por outros aspectos mais sutis que tem um efeito emancipador e includente enorme”. Oliveira
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et alli (2012, p. 11-12) observa em seu estudo que a mera disponibilidade de recursos de tecnologia

da informação para alunos de escolas públicas sem mediação não garante a inclusão digital.  O

componente da educação específica para esse fim, o da formação para domínio da tecnologia no

sentido de compreendê-la e não somente usá-la é necessário para que haja realmente uma inclusão

digital. 

Com relação aos aspectos de ES do texto, investigamos a proposta do curso de Tecnologia em

Gestão de Cooperativas3 da UFRB citado no artigo para saber se seu conteúdo está alinhado com a

estrutura de um EES. O perfil do egresso descrito na página web é de “um(a) profissional com

formação  humanística,  pró-ativo(a)  com  visão  estratégica  e  sistêmica,  e  com  espírito

empreendedor”. Não há menção a termos como autogestão e propriedade coletiva.

Uma proposta de desenvolvimento com Software Livre como Tecnologia Social

Havendo tecido nossas críticas sobre os trabalhos referidos na seção anterior, sob a luz dos

conceitos  recuperados  ou  definidos,  queremos  revisitar  o  termo  Tecnologia  Apropriada,  que

Dagnino (2014,  p.  54-55,  63)  tem como superado diante  do seu conceito  de TS,  e  propor  um

3 https://www.ufrb.edu.br/ccaab/cursos?id=144
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modelo de desenvolvimento envolvendo SL que seja factível de acordo com as restrições científicas

e tecnológicas do Brasil.

Faria (2010, p. 117) afirma que “um outro caminho para conformar o que seria a TS é encará-la

como uma revisitação à chamada Tecnologia Apropriada (TA)”. Ao fazer uma busca por trabalhos

dos últimos cinco anos abordando TA usando o site Google, encontramos o artigo de Caldas e Alves

(2013) que exploram três casos de estudo sobre TA. Eles afirmam (p. 18) que a discussão sobre TA

se perdeu hoje pela  introdução à  discussão de TS que “embora importante  para reposicionar  o

campo da inovação social,  parece perder os elementos centrais  que caracterizariam os aspectos

emergentes e endógenos característicos da discussão de tecnologia apropriada”. Esses elementos

seriam a substituição da  “tecnologia importada, fonte de evasão de capital, por uma tecnologia de

baixo  custo,  intensiva  em mão-de-obra,  usada  em pequena  escala  e  articulada  em rede”,  uma

tecnologia  que  fazia  “uso  da  tecnologia  e  do  saber  populares,  adequado  à  realidade  do  povo

(CALDAS e ALVES, 2013, p. 19). 

O sentido da palavra apropriada na origem da TA é a de uma tecnologia adequada ao saber local

e não de algo que foi assimilado de fora. Essa ideia pode parecer conservadora e de certa forma

tecnologicamente xenófoba. Isso faz sentido quando vemos o contexto histórico da origem da TA,
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que foi o movimento liderado por Gandhi para libertação da Índia do domínio do Império Britânico.

A revisitação à TA que Faria propõe pode ser interpretada assim como uma recontextualização do

conceito  que  exclua  os  elementos  de  rejeição  à  tecnologia  produzida  por  outras  culturas.  Isso

entretanto não implica uma assimilação irrestrita de tecnologia estrangeira, pois deve-se enfatizar a

adequação ao contexto local.

Com relação a assimilação de tecnologia, Dagnino (2014, p. 285) apresenta uma percepção das

empresas brasileiras que não parece ser facilmente superada. Estamos trabalhando com a hipótese

de que há um equívoco na pretensão de se querer importar as mesmas práticas de desenvolvimento

dos países centrais  (como aqui denominamos os países que concentram a produção científica e

tecnológica no mundo) para ter os mesmos resultados no nosso contexto latino-americano.

O equívoco que queremos apontar se refere a suposição de que temos (e podemos) de passar

obrigatoriamente por todas as fases que os países centrais passaram para que possamos (Brasil)

chegar a um nível de  desenvolvimento social e econômico equivalente a eles. Queremos criticar

essa suposição fazendo um paralelo  histórico  com dois  países  asiáticos,  China e  Japão,  e  suas

reações com relação a apropriação de conhecimento diante da pressão sofrida por outros países.
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Segundo Hobsbawm (1995, p.  161),  o  objetivo da Restauração Meiji,  ocorrida no final  do

século  XIX no Japão,  o  “mais  convicto  e  bem-sucedido  plano  de  ‘ocidentalização’”,  “não era

ocidentalizar, mas ao contrário tornar viável o Japão tradicional. O Japão apropriou-se de tecnologia

ocidental, no sentido de torná-la adequada aos saberes locais, e em seguida passou a produzir sua

própria tecnologia.  A China mais tarde (anos 1970) baseou-se na experiência japonesa para sua

experiência  de  desenvolvimento,  conforme  atesta  o  discurso  do  líder  Deng  Xiaoping

(HOBSBAWM, 1995, p. 355), do qual destacamos a frase: “precisamos ter conhecimento e pessoal

treinado”.

Quando  propomos  um modelo  de  desenvolvimento  não  pretendemos  aqui  estabelecer  uma

generalização no formato de uma tese, mas oferecer uma contribuição baseada na crítica a fatos

concretos  documentados  pelas  pesquisas  referenciadas.  Assim,  queremos  colher  um quadro  de

referências que aponte forças, fraquezas, oportunidades e ameaças a uma proposta de SL como TS e

das CSL como EES.

Nesse modelo,  não queremos ignorar a necessidade de mudança cultural,  mas temos de ser

realistas para propor uma mudança factível,  que possa se dar de forma gradual e consistente o

bastante para que seja difícil reverter seus resultados.
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Aguiar  (2009)  faz  uma  crítica  ao  Capitalismo  Informacional  e  propõe  um  projeto  de

desenvolvimento baseado nos princípios da ES onde o SL desempenha o papel de meio de inclusão.

Na análise de sua apresentação, feita no contexto de um evento que relaciona SL com governo

eletrônico,  queremos  comparar  sua  proposta  de  modelo  de  desenvolvimento  com  o  projeto

revolucionário de Varsavsky (1969), que é citado por Caldas e Alves (2013, p. 18) como um dos

expoentes da TA e por Dagnino, Brandão e Novaes (2010, p. 73) como contribuidor do marco

analítico-conceitual da TS.

Aguiar (2009, p. 8) faz referência a uma fala de Eben Moglen: “A economia do século XXI é

sustentada por software. Software é elemento tão fundamental para o desenvolvimento econômico

no  século  XXI  quanto  o  foi  a  produção  de  aço  no  século  20”  (IRISH  FREE  SOFTWARE

ORGANISATION, 2006). A partir daí Aguiar faz uma proposta de desenvolvimento baseada nas

seguintes estratégias: ampliar o acesso à Internet de banda larga e desenvolver softwares livres para

garantir a inclusão de empresas, ONGs e governos em um processo autônomo e descentralizado de

produção.

Varsavsky (1969, p. 29) afirma que é possível haver ciência autônoma dentro do sistema social

baseado no capitalismo e usá-la com sentido desenvolvimentista de modo a mudar o sistema. Sua
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proposta  é  de  uma  amplitude  maior  do  que  a  de  Aguiar,  que  desconsidera  outros  aspectos

relacionados à produção de software. Varsavsky fala sobre um processo de tomada do poder, assim

sua proposta  tem um caráter  revolucionário.  O discurso  de  Aguiar  não  menciona  mudança  do

sistema social. Ele se mostra superficial em sua argumentação ao apresentar o crescimento social e

econômico de uma cidade do Rio de Janeiro (Piraí) como decorrente da ampliação de acesso à

Internet de banda larga, sem entretanto detalhar como isso se deu, ou seja, sem relacionar o efeito à

causa.

Entre  a  revolução e  a  superficialidade,  escolhemos humildemente um melhor  compromisso

entre ambos. Pela leitura dos estudos de caso analisados anteriormente, verificamos que SL não é

necessariamente TS. Na verdade essa constatação confirma a visão da Teoria Crítica de Feenberg

(NEDER, 2010, p.  45),  de que a tecnologia é humanamente controlada e carregada de valores.

Assim, nossa proposta de desenvolvimento relacionada a SL é revisar o trabalho de Varsavsky,

anterior  ao movimento de SL, e o trabalho de Aguiar, buscando a possibilidade de acréscimos

revolucionários e mais profundos ao seu discurso, de modo a chegar a um modelo em que SL seja

necessariamente  TS.  O desenvolvimento  desse  modelo  foge  do escopo deste  artigo,  mas  é  um

problema cabe em uma dissertação e esta é nossa contribuição para trabalhos futuros.
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Conclusão

A partir dos estudos de caso recuperados, verificamos que SL pode ser TS e que ambos os

conceitos relacionam-se em contextos de inclusão digital, embora não necessariamente relacionados

a EES. Isso coloca em questão a afirmação de Dagnino de que a TS é uma plataforma cognitiva

para lançamento da ES. Seria melhor afirmar que TS pode ser uma plataforma cognitiva para ES,

sem sugerir que uma seria consequência da outra.
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TEMA: TECNOLOGIA SOCIAL 
 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia tem provocado diversas 

transformações na sociedade contemporânea, que se evidenciam nos planos social, 

político, cultural, ambiental e econômico.  

Dagnino (2010) define tecnologia como o resultado da ação de um ator social 

sobre um processo de trabalho, no qual, geralmente, atuam também outros atores sociais 

que se interagem com elementos tecnológicos objetivando a produção. 

O processo de produção, na perspectiva de Dagnino (2010), realizado em um 

determinado ambiente produtivo, influencia diretamente a concepção de tecnologia, 

tendo em vista que, os fenômenos que ocorrem no ambiente produtivo são fatores 

determinantes das formas de produção, promoção de relacionamento entre as pessoas e 

instituições, geração de conhecimento, entre outros elementos definidores uma 

sociabilidade.  

O resgate de sentido da noção de força social produtiva torna-se estratégico para 

a superação das dependências técnicas engendradas pelo capitalismo, onde uma nova 

forma de se pensar tecnologia pode se constituir como um fator de transição para um 

outro modo de produção, ligado ao contexto de emancipação do trabalho e redução de 

desigualdades. A perspectiva de uma sociedade fundamentada em valores coesos com a 

justiça social, igualdade econômica e responsabilidade requer a construção de 

plataformas civilizacional e cognitiva que possibilitem a concepção, desenvolvimento e 

operacionalização de Tecnologia Social (DAGNINO, 2010). 

São diversos os conceitos sobre o que vem a ser Tecnologia Social (TS), 

entendido como tecnologia orientada à solução de problemas sociais e/ou ambientais. 

Entretanto, o mais adotado atualmente vem da Rede de Tecnologia Social - RTS, que 

conceitua TS como “produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas 
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em interação com a comunidade e que representam efetivas soluções de transformação 

social” (RTS – Brasil, 2015).  

Para Otero (2004), essa definição é muito vasta, e atribui um caráter às técnicas 

e metodologias, destacando que estas devem ser participativas e transformadoras. Já na 

perspectiva de Dagnino (2010), essa definição, no tocante ao aspecto analítico 

conceitual, é um tanto frágil, visto que inviabiliza a concepção de um fator 

preponderante para a sustentabilidade, principalmente, da Economia Solidária, isto é, 

um conjunto de indicativos de estilo sociotécnico alternativo que norteie as ações 

relacionadas ao planejamento, à promoção, bem como ao desenvolvimento de 

Tecnologias Sociais para empreendimentos econômicos solidários, levadas a cabo por 

gestores de políticas sociais e de ciência e tecnologia, Institutos de Pesquisa entre 

outros. Os referidos indicadores sociotécnicos tem sua relação, desta maneira, focada 

nas práticas fundamentadas em relações de cooperação, que valorizem a autogestão, o 

trabalho coletivo, o cuidado com o meio ambiente, influenciando diretamente a 

capacidade de expansão contínua e o alcance das mesmas pelos empreendimentos, 

condicionados a aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e culturais. 
 
(...) o termo tecnologia social tem sido utilizado por pesquisadores, 
movimentos sociais, gestores públicos e diversas organizações no intuito de 
demarcar um campo de iniciativas que atuam segundo uma vertente crítica às 
visões de neutralidade e de determinismo tecnológico que comumente 
influenciam os modelos de ciência e tecnologia hegemônicos nas instituições 
de ensino e pesquisa (BOCAYUVA, 2009). 

 

A TS, em articulação com Economia Solidária, tem como um de seus objetivos a 

promoção de uma ampla transformação social, emancipatória e inclusiva, com vistas à 

redução das desigualdades sociais e consolidação da cidadania. 

A construção da Tecnologia Social é visualizada pelos estudiosos do tema como 

um elemento viabilizador das sustentabilidades econômica, social, cultural, política, 

tecnológica e ambiental, bem como um fator indispensável para o processo de 

condensação das cadeias produtivas da Economia Solidária, economia esta na qual os 

trabalhadores da economia informal seriam incorporados, de forma que os mesmos 

tornem-se autônomos em relação à economia capitalista (DAGNINO, 2010b).  

A partir do conceito de Tecnologia Social, pode-se afirmar que todas as 

tecnologias conservam uma importante dimensão social, a qual diz ser menos visível 

que seu contorno físico (relacionados aos insumos ou procedimentos empregados na 

produção de um determinado bem) e que, por esse motivo, é frequentemente ignorada 
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por aqueles que se alvitram a estudá-la, o que torna a TS capaz de alavancar um estilo 

alternativo de desenvolvimento, onde as condições sociopolíticas e culturais são de 

extrema importância. (HERRERA, 2010; FIGUEIREDO, 1989). 

A TS tem se apresentado como uma das possibilidades de respostas possíveis ao 

atendimento às demandas sociais, tendo em vista que convertem essas necessidades 

sociais em problema de pesquisa científica e tecnológica, viabilizando o 

desenvolvimento da tecnologia com vistas ao desenvolvimento social, assim como 

promoção de uma nova forma de se fazer ciência, caracterizada pela inclusão, bem 

como possuindo propriedades de participação, aprendizagem, cidadania e democracia. 

Nesse sentido, a TS parte de uma construção social que identifica, respeita e 

valoriza as necessidades regionais e locais, possibilitando a participação de diferentes 

atores da sociedade, apresentando-se como um processo político de construção 

desenvolvido e adaptado “no lugar onde essa tecnologia vai ser utilizada, pelos atores 

que vão utilizá-la” (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 57).  

Dentro desta perspectiva, a presente comunicação tem como propósito discutir a 

importância do empoderamento no processo de desenvolvimento de Tecnologias 

Sociais e, no contexto deste trabalho, no âmbito do semiárido para a inclusão de 

agricultores familiares que se encontram à margem do modo de produção capitalista, 

tendo como estudo de caso o processo de incubação de um empreendimento localizado 

na Bahia. 

 

2 - O SEMIÁRIDO E OS AGRICULTORES FAMILIARES 

 

O nordeste brasileiro possui duas características marcantes, as quais acabam por 

se tornar fatores de limitação social, ambiental e econômica: a semiaridez e a estrutura 

agrária concentrada. Essas peculiaridades, principalmente a semiaridez, são vistas, 

majoritariamente, apenas em seu aspecto negativo.   

O semiárido baiano, conforme Freitas et al (2008), é caracterizado, no que diz 

respeito aos aspectos socioeconômicos e geoambientais, por uma estrutura espacial 

heterogênea, apresentando, consequentemente, um espaço interno diversificado, 

dificultando homogeneização dos dados estudados. De acordo com os autores 

supracitados, nessa complexidade do espaço geográfico podem ser identificadas áreas 

rurais, urbanas, agricultura moderna, agricultura de subsistência, agricultura de 

sequeiro, agricultura irrigada, além de áreas industrializadas e zonas de comércio. 
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De acordo o Censo Agropecuário 2006, último censo publicado, a agricultura 

familiar possui um grande número de estabelecimentos no Brasil, alcançando um 

quantitativo de 4.367902, utilizando uma área de 80.250453 milhões de hectares, 

enquanto que os considerados “não familiares” possuem 807.587 estabelecimentos, 

utilizando uma área de 249.690.940 hectares, isto é, a Agricultura Familiar representa 

84% do total de estabelecimentos e ocupa apenas em torno de 24% dos da área 

disponível para os estabelecimentos agropecuários do país. Apesar disso, conforme o 

Censo, os estabelecimentos familiares assumem o valor de produção de R$ 54.367,701 

bilhões, dos R$ 143.821,31 bilhões, que é o valor de produção total (agricultura familiar 

+ não familiar). Ou seja, a agricultura familiar é responsável por 38% do valor da 

produção agropecuária dos estabelecimentos por ano.  

A Região Nordeste possui, conforme o censo agropecuário de 2006, o maior 

número de estabelecimentos da agricultura familiar, apresentando 50%, contra 19% da 

Região Sul, 16% da Região Sudeste, 10% da Região Norte e 5% da Região Centro-

Oeste. A Bahia é o Estado com o maior número de estabelecimentos familiares do país, 

possuindo 15% do total, bem como é também o Estado com maior área de 

estabelecimentos familiares, apresentando 9,955 milhões hectares. 

Além do importante patrimônio histórico-cultural, um aspecto relevante no 

semiárido baiano é a permanência das culturas tradicionais adequadas às condições 

daquela região. Dentre essas culturas encontra-se o licuri, cultura considerada de 

extrema relevância para a sobrevivência das populações de menor poder aquisitivo e se 

constitui em um elemento preponderante para o desenvolvimento regional. 

Tendo como nome científico Syagrus Coronata (Martius) Beccari – da família 

Palmae – o licuri, que possui diversos nomes populares1, é um os principais provedores 

de recursos de muitos municípios na Bahia (BONDAR, 1938). Quanto às características 

físicas, o fruto do licuri é auto-organizado em cachos, é esférico, com diâmetro variando 

de 2,0 a 5,0 cm, sendo constituído de um epicarpo (casca externa), de um mesocarpo 

fibroso (polpa), de um endocarpo duro e de um endosperma (amêndoa) oleoso na região 

mais interna.  A floração e produção de coquinhos acontecem praticamente o ano 

inteiro.  
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Pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia1, sobre o valor nutricional e a importância socioeconômica relativa 

do licuri, revelou que neste fruto são encontradas as seguintes substâncias: na polpa ou 

drupa – cálcio, magnésio, cobre e zinco e, na amêndoa (dentro do coquilho) – cálcio, 

magnésio, cobre, zinco, ferro, manganês e selênio (MEC, 2006), substâncias 

indispensáveis à sobrevivência humana e que contribuem para o combate à fome, bem 

como doenças tais como problemas de visão, cânceres, doenças do coração, artrite, 

arteriosclerose, combate à anemia e os distúrbios da aprendizagem, diabetes, asma e 

osteoporose. A ampliação da pesquisa possibilitou o desenvolvimento de diversos 

subprodutos a partir do beneficiamento do fruto.  

A partir da publicação dos resultados da pesquisa em um jornal de grande 

circulação no Estado da Bahia, iniciou-se o contato com os agricultores extrativistas de 

licuri do município de Caldeirão Grande, município maior produtor de licuri do estado 

baiano. 

A realização de reuniões, palestras e encontros informais com a comunidade do 

município de Caldeirão Grande possibilitou a abertura de horizontes para esses 

agricultores agricultoras extrativistas de licuri e acabou por estimular a motivação de 

organização deles em cooperativa, de modo a potencializar a atividade já desenvolvida 

por eles, bem como em parceria com o IFBA, fortalecer a cadeia produtiva do fruto. 

Entretanto, o maior desafio da proposta de cooperativa seria abranger a produção 

beneficiária de licuri de todo o município. Assim surge a COOPERLIC – Cooperativa 

de Colhedores e Beneficiadores de Licuri do Município de Caldeirão Grande – Bahia. 

A COOPERLIC, que apresenta uma proposta multicomunitária, traz, além da 

ideia de cooperação, à ideia de agroecologia2 enquanto métodos do processo 

organizativo, de forma a transformar a lógica de trabalho rural e recuperando 

conhecimentos tradicionais, inserindo, nesta perspectiva, as tecnologias sociais que, na 

perspectiva do ITS (2007), no campo da agricultura familiar tem proporcionado 

                                                            
1 Pesquisas estas que resultaram em cinco pedidos de depósitos de patentes junto ao Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial relacionados à alimentos à base de licuri com cereais, sorvete e picolé de licuri, 
amêndoas de licuri revestidas, conserva de amêndoas de licuri e licor de licuri. 
2 Altieri (2002), afirma que a agroecologia, um conceito em construção, concebe uma abordagem agrícola 
que congrega cuidados especiais relativos ao ambiente, como também aos problemas sociais, enfocando 
não somente a produção, como também a sustentabilidade ecológica do sistema que envolve esta 
produção. Conforme abordagem de Miguel Altieri, a agroecologia tem como unidade de apreciação o 
agroecossistema, baseando-se em um ponto de vista sistêmico, onde o estudo e interpretações dos 
intercâmbios existentes entre os solos, as pessoas, os animais e os cultivos ganham lugar de destaque. 
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resultados tanto em aparatos técnicos (como, por exemplo, métodos de cultivo e 

utilização da terra), como em aparatos organizacionais (formas de organização do 

trabalho e produção, comercialização e distribuição de inovações produzidas), fazendo 

com o que a realidade nos campos e nas cidades brasileiras comece a ser difundida e 

transformada. 

Os contatos iniciais e a interação supracitada - o que envolveu agricultores, 

poder local, pesquisadores e docentes, discentes e técnicos - resultaram na construção e 

desenvolvimento de um programa de projetos denominado “Tecnologias Sociais para o 

fortalecimento da Cadeia Produtiva do licuri no semiárido baiano”.  

Este Programa, que é constituído por um grupo de projetos multidisciplinares 

relacionados entre si e coordenado de forma articulada, permitiu, principalmente, a 

identificação e solução de entraves na cadeia produtiva do licuri que acabavam por 

inviabilizar esse encadeamento, corroborando para o baixo índice de aproveitamento do 

fruto de maneira integral e de maneira sustentável pela comunidade. Além disso, 

indicava a ocorrência de fatores prejudiciais à saúde dos agricultores colhedores de 

licuri, uma vez que algumas atividades relacionadas à produção do fruto eram 

consideradas penosas, exigindo posturas inadequadas, causadoras de lesões nas mãos 

e/ou em outras partes do corpo, podendo até provocar o adoecimento dos agricultores.  

Assim, o programa “Tecnologias Sociais para o fortalecimento da Cadeia 

Produtiva do licuri no semiárido baiano”, que começou ancorado na pesquisa de 

caracterização físico-química do fruto, a partir da exigência de outros conhecimentos e 

articulações de saberes e cooperação interdisciplinar, aproximou-se de práticas de 

extensão universitária, através do processo de incubação, possibilitando a identificação 

de diversas demandas por tecnologias sociais com vistas à criação de condições 

estruturais adequadas para o fortalecimento de toda cadeia produtiva do licuri. Com 

isso, vem contribuindo para a agregação de valor fruto, aperfeiçoando, 

concomitantemente, a organização da produção comunitária e, consequentemente, 

gerando aumento da renda para as populações extrativistas tradicionais. Entre as 

demandas por tecnologias sociais, destacam-se - a Tecnologia Social Colhedores de 

Licuri, o Secador Solar de Oleaginosas, a Tecnologia Social Máquina de Quebra de 

coco Licuri. 

A identificação e caracterização do processo de incubação inclui o processo de 

identificação de demanda e coconstrução das Tecnologias Sociais supracitadas. Este 

estudo possibilitou a identificação das dimensões analíticas intrínsecas ao processo de 
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coconstrução, bem como a análise da relevância da cada uma no processo de 

coconstrução do conhecimento que resultou no desenvolvimento das Tecnologias 

Sociais já mencionadas. O empoderamento é uma dessas dimensões 

 

2- EMPODERAMENTO: UMA ABORDAGEM EM PROL DA 

EMANCIPAÇÃO 

 

Sendo um termo multifacetado, o empoderamento pode ser definido de múltiplas 

formas. É uma intercessão que busca a valorização das competências pessoais, sociais, 

educativas e profissionais dos beneficiários e que pode conduzi-los a um processo de 

autonomização, ou seja, a possibilidade de estes gerirem as suas próprias vidas numa 

perspectiva de mudança.  

O termo empoderamento, de origem inglesa cuja tradução acaba por ser 

reducente da definição em si mesmo, “dar poder”, tem sido objeto de debate na 

comunidade científica, no âmbito das Ciências Sociais.  

O empoderamento em Paulo Freire (1992) segue uma lógica distinta, onde é 

visto como uma qualidade dos atores, alcançada a partir das suas trajetórias em um 

determinado campo de relações ou no espaço social que esse campo integra. O 

empoderamento é visto como uma maneira de ampliação da compreensão acerca das 

estruturas de poder instituídas no âmbito das relações sociais e as possibilidades de 

superação dos desafios estabelecidos pela estrutura dominante. Freire aborda o Poder no 

sentido de avanço da conscientização e desenvolvimento de uma “competência crítica” 

entre oprimidos e marginalizados, de sentir-se com mais capacidade e no controle das 

situações, principalmente nos contextos social, político e econômico, exercendo uma 

função ativa nas ações relacionadas ao desenvolvimento. Como processo, deve ser 

entendido como uma forma em que os atores tomam o controle de seus próprios 

assuntos, de sua própria vida e tomam consciência da sua habilidade e competência para 

produzir, criar e gerir.  

Freire (1992) se referiu aos processos de empoderamento como uma qualidade 

voltada à emancipação social, conquistada pelos indivíduos através de suas 

experiências. Isto é, o empoderamento seria, por conseguinte, a consequência da 

autonomia conquistada pelos atores. Na publicação Desenvolvimento como liberdade, 

Amartya Sen (2000) também aponta a autonomia como uma das condições para a 

753



promoção do desenvolvimento, ratificando – mesmo que a partir de outra perspectiva 

metodológica – o elemento empoderamento enquanto recurso disponível aos agentes.  

Nesta perspectiva, o empoderamento pode ser considerado um processo 

participativo de aprendizagem, uma vez que está estreitamente imbricado com a 

transformação cultural mais do que a adaptação social, tendo como elementos 

significativos a autoestima, a autoconfiança e a colaboração encontrada em situações em 

que haja respeito mútuo, a cooperação e tomada de decisão compartilhada, entre outros.  

Empoderamento, neste contexto, está também relacionado à apropriação da Tecnologia 

Social.  

Ao analisar a dimensão Empoderamento, durante as fases de incubação de um 

empreendimento foram identificadas, entre outras, as variantes grau de influência de dos 

atores nas etapas da construção de Tecnologias Sociais; a frequência de decisão coletiva 

em atividades; o processamento de conflitos (intragrupos e intergrupos de atores). 

 

3- PRÁTICAS E FASES DA INCUBAÇÃO 

 

O processo de incubação pode ser considerado um esforço multidisciplinar, 

tendo em vista que demanda a atuação de distintos campos disciplinares. 

A construção de dados para este trabalho foi realizada durante o período de pré-

incubação e incubação de uma cooperativa multicomunitária em um município do 

semiárido baiano. A incubação e pré-incubação foi e continua sendo realizada pela 

ITCP/IFBA em interação com um Grupo de Pesquisa da Instituição, o GPPQ/IFBA. 

O processo de incubação incide na produção e aplicação coletiva – por parte de 

todos os agentes envolvidos, tanto os da academia quanto os agricultores/cooperados - 

do conhecimento necessário para a promoção da auto-sustentabilidade da cooperativa, a 

qual é compreendida não só como empreendimento econômico, como também como 

organização social e política. Nessa perspectiva, a incubação foi concebida como um 

processo educativo, como também um processo político, que buscou a promoção da 

autonomia dos atores do empreendimento.  

Este processo é fundamentado em três eixos: o político-ideológico – que busca 

desvendar as razões e sentidos que provocam a inserção social subalterna e dependente 

de parcelas da população trabalhadora, produzindo uma conscientização crítica dos 

participantes quanto ao seu papel no mundo; o sócio-organizacional – que visa a 

organização sócio-produtiva para o trabalho associado em bases autogestionárias 
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(dimensão que se revela a mais desafiadora da incubação em razão da cultura 

individualista, competitiva e heterogestionária profundamente arraigada em todos os 

extratos sociais da população); e o técnico-produtivo – organizado a partir de uma 

adequação sociotécnica com vistas ao desenvolvimento e operacionalização de 

tecnologias sociais. O processo se desenvolve em três etapas: pré-incubação, incubação 

e pós-Incubação ou desincubação. 

A etapa de pré-incubação abrangeu o levantamento das características 

socioeconômicas e culturais dos agricultores e agricultoras colhedores de licuri 

envolvidos, abarcou também a coconstrução de um diagnóstico, de forma a identificar 

possibilidades e limitações no tocante ao fortalecimento da cadeia produtiva do licuri; e 

a sensibilização, através de rodas de diálogos, reuniões e discussões de temas 

relacionados à importância socioeconômica e nutricional do licuri, economia popular 

solidária, associativismo e cooperativismo. Neste eixo, registra-se também a discussão e 

elaboração do estatuto de fundação, instituição da assembleia de fundação, que 

possibilitou a formalização da cooperativa.  

O processo de incubação implicou e ainda implica um esforço reflexivo coletivo 

acerca de sentidos, de diversidade, de saberes, de experiências, de forma a estimular a 

coconstrução de uma leitura de mundo a partir da realidade concreta a qual o 

empreendimento se inseria, levando em consideração a história, identidade social, bem 

como a situação daqueles agentes no espaço simbólico. Um aspecto importante 

considerado diz respeito à ressignificação da identidade do agricultor/cooperado do 

empreendimento, valorizando o seu papel enquanto agricultor e cooperado, de forma 

que eles se sentissem eles mesmos sujeitos do processo. Essas pessoas traziam e trazem 

consigo múltiplas histórias próprias de relações familiares, dificuldades financeiras, 

dramas familiares, problemas psicológicos, entre outras histórias que impactam na 

subjetividade de cada uma dessas pessoas. 

A desincubação, considerado um processo gradativo, em sua fase embrionária, 

quando os cooperados começam a se emancipar da necessidade contínua de assessoria, 

o que não significa cessação definitiva da interação. 

 

4- RESULTADOS 

 

O processo de incubação organizado em torno desses três eixos vem provocando 

o aumento da autoestima dos cooperados agricultores, garantindo também um 
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incremento da sustentabilidade do processo. O desenvolvimento da autoestima e da 

solidariedade que aconteceu no espaço de interação entre os atores no desenvolvimento 

das tecnologias sociais relacionadas ao licuri possibilitou o empoderamento dos 

agricultores-cooperados, superando, em parte, as limitações sociais provocadas pela 

exclusão social, assim como os sentimentos subjetivos de impotência que a alguns 

acometia. O fato pode ser ratificado ao identificar, no início do processo de interação, 

grandes dificuldades em disponibilização de algum representante para participar e 

interagir ativamente dos eventos de agricultura familiar e economia solidária, sendo 

condição para participação dos mesmos a presença de membros da incubadora/grupo de 

pesquisa. Normalmente, apenas um agricultor, membro da diretoria que se prontificava 

a participar. Entretanto, no decorrer do projeto, observou-se que, aos poucos, outros 

agricultores começaram a se disponibilizar a participar, independente da presença ou 

não de alguém da academia. Observou-se também que a participação passava a ocorrer 

em outros tipos de eventos como, mesas redondas, trocas de experiências e saberes, etc. 

Além disso, aumentava a presença e participação de jovens no processo, o que não 

ocorria no início. Tal fato se configura da maior relevância, para a continuidade e 

sucessão do empreendimento, e por evidenciar sua importância na perspectiva da 

população jovem. 

Uma variante importante, integrante do empoderamento, foi o aumento da 

resistência ao atravessador. O atravessador aqui é o sujeito social, pessoa física ou 

jurídica (como mercearia ou mercadinho, entre outros) que, possuindo capital disponível 

para comprar, estocar e comercializar até uma carga completa, adquire o licuri dos 

agricultores por um preço irrisório e o revende diretamente ao consumidor final de 

municípios vizinhos e até mesmo de outros estados ou países por um valor bem maior, 

se apropriando de parte expressiva do valor dos produtos. 

O aumento desta resistência vem possibilitando aos cooperados uma maior 

rentabilidade com a comercialização direta do fruto, bem como dos produtos 

desenvolvidos a partir do fruto para o consumidor, estimulando o conhecimento e a 

participação de forma integral da cadeia produtiva do licuri.  

O empoderamento e maior articulação dos agricultores cooperados também 

permitiu a discussão, compreensão e participação nas políticas públicas para a 

agricultura familiar (PAA e PNAE), o que contribui para a resistência ao atravessador, 

uma vez que os preços praticados no PAA e PNAE são maiores do que o pago por estes.  
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Além disso, há indícios de que a participação da COOPERLIC no PNAE foi um 

elemento relevante para que os agricultores integrantes da cooperativa se 

reconhecessem, bem como fossem reconhecidos enquanto sujeitos, estabelecendo 

relações com entidades sociais, participando de certames licitatórios para fornecimento 

de alimentos em outros municípios baianos. 

Todavia, o reconhecimento econômico, social e político local, em especial junto 

à Prefeitura, se evidencia como o resultado mais relevante, na medida em que inaugura 

uma possibilidade mais efetiva de contrariar a lógica clientelista tradicional 

característica das relações políticas no Nordeste brasileiro, servindo de exemplo para 

outras iniciativas semelhantes e, quem sabe, abrindo espaço para alterações mais 

extensas e efetivas na ordem social.  

 

5- AS REFLEXÕES CONTINUAM... 

 

A construção de Tecnologias Sociais pode ser considerada também um processo 

que possibilita o impulso ao empoderamento das comunidades no tocante a disputar e 

criar possibilidades de desenvolvimento que se orientem pela defesa dos interesses das 

maiorias, bem como na busca das sustentabilidades, seja ela social, política, cultural, 

ambiental ou econômica. A promoção dessas sustentabilidades está imbricada na 

articulação dos distintos saberes, entre eles o acadêmico e o popular, bem como à 

maneira como os atores do processo acabam por desenvolver as relações entre ciência, 

tecnologia e sociedade. 

Considerando a natureza processual da adequação sociotécnica, o seu avanço é 

indispensável à continuidade da criação e operacionalização da TS, na medida em que 

os atores agricultores/cooperados se apropriam a cada dia mais do controle do processo 

de trabalho, que está relacionada com a construção de relações problema-solução, com o 

acúmulo de capacidades tecnológicas e com os processos de aprendizagem.  

O empreendimento, apresentando-se como uma proposta de cooperativa que 

estabelece relações amplas com o Estado, com o mercado e com demais setores da 

sociedade, constitui em uma alternativa para uma inserção econômico-produtiva capaz 

de movimentar toda uma economia local. Além disso, a cooperativa supracitada 

também se transforma em um instrumento integrador de atos, onde as sociabilidades são 

constantemente criadas e reafirmadas. No tocante à organização da produção, a 

cooperativa em questão pode ser vista como uma alternativa não só para dinamizar a 
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economia regional, bem como para enfrentar e superar as dificuldades e a insuficiência 

de recursos decorrentes da ainda carência de políticas públicas que favoreçam a pequena 

produção e o desenvolvimento sociocultural e político dos agricultores familiares do 

semiárido baiano. 
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Introducción 

Esta presentación busca analizar el vínculo entre los bienes comunes y las tecnologías 

sociales, en el marco de la Economía Social, a partir de la experiencia del colectivo 

Construcción Tecnológica Popular -CTP- y su recorrido en el universo de las 

tecnologías. 

CTP se desarrolla a partir del año 2011 en la ciudad de Córdoba.  Se trata de un espacio 

donde varias disciplinas tecnológicas se encuentren con el objetivo original de fortalecer 

medios de comunicación alternativos, comunitarios y populares y a través de esto 

colaborar con las luchas de diversas organizaciones locales.  Bajo el formato de trabajo 

cooperativo autogestionado, CTP agrupa numerosos proyectos que van desde ofrecer 

servicio de mantenimiento informático, desarrollo de software libre, talleres de 

capacitación en estas temáticas, autodefensa digital, montaje de torres para 

organizaciones populares y radios comunitarias, entre otros.  

Enmarcamos las reflexiones sobre esta experiencia en un espacio de investigación más 

amplio con otras organizaciones, que en sus prácticas cotidianas se preguntan y 

transforman las ideas y prácticas en torno a  “lo común” y los bienes comunes. 

El siguiente trabajo buscará responder mediante el análisis de campo y entrevistas a los 

participantes de esta experiencia, cuáles son los recursos, procesos y resultados que se 

reconocen como comunes en sus prácticas. Qué sentidos se construyen en torno al 

trabajo, la autonomía y autogestión en dichas experiencias. Qué tensiones y desafíos se 

presentan y cómo las/os abordan colectivamente. 

 

Bienes Comunes, lo común y tecnologías sociales 

El abordaje de los bienes comunes implica necesariamente una referencia a la noción de 

comunidad, entendida como una determinada estructura de control democrático de la 

autoridad colectiva. Cuando hablamos de lo común, no hablamos simplemente de un 

recurso o de una cosa. Nos referimos a un recurso junto con una comunidad, unas 

relaciones, unos valores sociales, unas reglas, unos procesos de implicación y/o 

                                                
1
 adolfobff@gmail.com 

2
 silbuffa@gmail.com 
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movilización y unas normas que sirven para organizar ese recurso y las derivaciones 

sociales que el uso y gobierno colectivo exige. Con bienes comunes no nos referimos 

sólo a su propiedad colectiva, sino también a que estos comunes son o pueden ser 

creados por la propia comunidad y a que su gestión sea comunitaria (González, 2015: 

13). 

La creación y gestión de los bienes comunes plantea las tensiones entre la sociedad y la 

comunidad, que se resolvieron según la sociología clásica mediante la justificación del 

arrasamiento de la comunidad tradicional; pues la relación Estado – Sociedad Civil 

implica la existencia y preexistencia de la comunidad en un papel subordinado (Bressan, 

et.al. 2015). 

La  perspectiva de los bienes comunes, que inicialmente tuvo un desarrollo analítico y 

de investigación más centrado en recursos y espacios vinculados a problemas 

medioambientales, en la actualidad es utilizada en el análisis de temas vinculados al 

espacio y los recursos digitales, y asimismo se ha relacionado con experiencias 

cooperativistas como expresión de la Economía Social y Solidaria. En este caso 

buscamos  analizar una experiencia donde se ponen en juego bienes comunes 

inmateriales, asociados a saberes, información  y tecnologías sociales. Cuando hacemos 

referencia a la tecnología social estamos hablando del resultado de la acción de un 

colectivo de productores sobre un proceso de trabajo, que engendra la propiedad 

colectiva de los medios de producción y de los productos generados, legitima el 

asociativismo y genera un control autogestionado y cooperativo con base en la toma de 

decisión colectiva (Dagnino, 2009). 

Nos proponemos investigar si en las prácticas de este colectivo se (de) construyen las 

nociones “naturalizadas” de “el derecho y la propiedad intelectual”, en este sentido 

suscribimos a la perspectiva de G. Esteva (2007) que entiende a los espacios de gestión 

de “commons”, como aquellos donde decidimos cómo comprometemos nuestra libertad, 

partiendo de la base que la idea de “derecho” es un constructo europeo ajeno a muchas 

culturas en el mundo. 

  

En este contexto, la relación entre bienes comunes y Economía Social y Solidaria se 

torna necesaria. Pues frente a la perspectiva de la teoría ortodoxa de la economía, ha 

emergido otra visión que en palabras de J.L. Coraggio (2004) se expresa como el 

sistema que se da una comunidad, o una sociedad de comunidades e individuos, para 

definir, generar y administrar recursos orientados a determinar y satisfacer las 

necesidades legítimas de todos sus miembros. Esta visión da cuenta de esas 

construcciones que han sido hechas a retazos, en los márgenes de las sociedades de 

mercado, que en este proyecto las agrupamos bajo la denominación de Economía 

Solidaria o Economía Social (Bressan, et.al. 2010) solo a los efectos de presentar esta 

noción de “Otra Economía” ya que entendemos que son los mismos movimientos 

sociales quienes se acercan o toman distancias de estas categorías analíticas al hacer sus 

propias construcciones colectivas, o resolviendo puntos de tensión sobre símbolos o 

signos. 

Los movimientos de economía solidaria y de tecnología social muestran afinidades en  

su contexto, en las problemáticas y sus utopías. 
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Las actividades de Economía Solidaria que surgen en los años ’90 en A.Latina, tienen  

sus orígenes en el cooperativismo y en las luchas de los trabajadores en el Siglo XIX. 

Actualmente se utiliza para designar actividades económicas organizadas según los 

principios de cooperación, autonomía y gestión democrática con predominancia de los 

propósitos de satisfacer las necesidades materiales, alrededor del trabajo productivo 

(Dagnino, 2009).   

 

Los Sistemas Tecnológicos Sociales constituyen una forma legítima de habilitación del 

acceso público a bienes y servicios, a partir de la producción de bienes comunes. 

Suponen la posibilidad de una ampliación radical del espacio público, porque 

transforman en bienes comunes (de acceso no excluyente) a amplios sectores de la 

economía, que en este momento se encuentran privatizados o en proceso de 

privatización: desde la circulación y disponibilización de información hasta el sistema 

de transportes, desde la producción de alimentos básicos hasta la distribución de 

medicamentos, desde la construcción de viviendas hasta la organización de sistemas 

educativos (Thomas y Becerra, 2008 en Deux Marzi, Vannini, 2016). 

Desde una perspectiva jurídica, los bienes con un carácter común deben seguir sirviendo 

a las comunidades, a los ciudadanos, tanto en su disponibilidad como en sus frutos. 

En igual sentido, las tecnologías sociales deben mantenerse en el ámbito de la gestión 

comunitaria / ciudadana para evitar que puedan ser apropiadas [vueltas hacia el sistema 

de la propiedad] y generar nuevas dinámicas de concentración de la riqueza y exclusión 

social (Vercelli, 2009). 

El  concepto de “tecnologías sociales” comienza a resaltar otro de los sentidos de “lo 

social”. Si bien la mayoría de éstas han sido fragmentadas, insuficientes e inadecuadas. 

(Thomas, 2009), estos intentos de gobernar los procesos tecnológicos permiten 

identificar tecnologías orientadas a la inclusión social, la resolución de problemas 

comunitarios, la reducción de la pobreza o al desarrollo socioeconómico (Thomas y 

Fressoli 2008; Thomas, 2009). 

Deux Marzi y Vannini (2016) proponen hablar de tecnologías digitales lo cual busca dar 

cuenta del cambio tecnológico que aconteció en los últimos 30 años del siglo XX, a 

partir de la ampliación sin precedentes de capacidad de procesamiento, transmisión y 

almacenamiento de información que surgió con el desarrollo de las computadoras y la 

informática. 

Los autores sostienen que las tecnologías y los procesos económicos y sociales se 

definen mutuamente. Pues tanto tecnologías como actores sociales participan y co-

construyen la base material de un sistema que determina la posibilidad de resolución de 

ciertos problemas sociales y la viabilidad de ciertos modelos socioeconómicos y 

regímenes políticos, así como la imposibilidad y la inviabilidad de otros.  

Esta perspectiva supone un enfoque socio- técnica que considera que las sociedades son 

tecnológicamente construidas al mismo tiempo que las tecnologías son socialmente 

configuradas. Esto supone que las tecnologías y las teorías no serían determinadas 

exclusivamente por criterios científicos y técnicos. “Los artefactos se co-construyen con 

sus usuarios, los productores con los clientes, las sociedades con las tecnologías que 

utilizan. Porque en el mismo proceso socio-técnico en el que se diseñan, producen y 
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utilizan tecnologías se construyen relaciones sociales de producción, de trabajo, de 

comunicación, de convivencia, etc. Así, el enfoque socio-técnico intenta superar las 

limitaciones de los determinismos lineales y se propone que las tecnologías desempeñan 

un papel central en los procesos de cambio social” (op.cit.:20). 

Se destacan las potencialidades de los Sistemas Tecnológicos Sociales, en pro de 

superar las limitaciones de las economías de mercado: 

• crear relaciones económico-productivas inclusivas, que se distancian de las relaciones 

mercantiles basadas en el interés individual y limitadas por las restricciones 

coyunturales y estructurales de la economía, 

• promover el acceso a bienes, 

• generar empleo local, a partir de la creación de nuevos focos de actividad económica, 

y superando las crecientes limitaciones de la generación de empleo empresarial-privado. 

 

 

Acerca de CTP 

Quienes integran Construcción Tecnológica Popular se definen como “un espacio para 

actividades de formación y experiencias productivas autogestivas, basadas en 

tecnologías libres, accesibles y con perspectiva de género en Córdoba, Argentina”. 

Ellos se presentan ante la sociedad cordobesa desde un posicionamiento político en 

contra de las desigualdades sociales agravadas por la hegemonía y privatización de la 

tecnología por parte de los grupos de poder políticos y económicos. Reconociendo los 

numerosos beneficios y las potencialidades que el acceso a la tecnología puede generar 

en las organizaciones sociales. 

CTP pone en disputa el acceso, el uso y el desarrollo de tales herramientas trabajando 

activamente en acercar las mismas a los barrios, diseñándolas de acuerdo a las 

necesidades particulares de las organizaciones y generando espacios de aprendizaje y 

difusión de estos elementos.  

En su trayectoria organizativa, sus integrantes reconocen que la experiencia surgió a 

partir de intereses de poder desarrollar en la Provincia de Córdoba, experiencias que se 

estaban llevando a cabo en Buenos Aires.  

En sus inicios, entre 2010 y 2011, los proyectos que implementaron estaban orientados 

a objetivos ligados a promover el acceso a tecnologías digitales y comunicacionales por 

parte de sectores que presentaban importantes dificultades para acceder a los mismos. 

En esa línea trabajaron en la instalación de antenas, conformación de radios 

comunitarias, capacitación en uso de notebooks entregadas por programas educativos a 

estudiantes y docentes, etc. Posteriormente reconocen un período en el que fueron 

identificando nuevas/otras necesidades y problemáticas surgidas a partir de la 

experiencia transitada.  

En ese sentido consideran que luego de garantizado el acceso a diferentes recursos 

tecnológicos y/o comunicacionales, los grupos comunitarios con que trabajaban 

presentaban importantes dificultades para sostener los espacios construidos 

colectivamente. La sostenibilidad en el tiempo de las experiencias, fue algo que también 

atravesó al equipo de CTP. Pues en este mismo tiempo, destacan que hasta allí los 

integrantes de CTP significaban su espacio, como un espacio de “militancia”, de trabajo 
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“a pulmón”, “desde la voluntad”, lo cual con el transcurso de los años se volvió difícil 

de sostener.  

En la actualidad distinguen entre  los integrantes de la organización a personas que 

definen su participación desde su compromiso ideológico y político, con esta forma de 

entender las tecnologías, y otros que además de ello buscan “vivir de esto”, y en esa 

línea hay desarrollado proyectos productivos (“talleres”). 

Entre los primeros se encuentra por ejemplo un equipo que trabaja en la línea 

denominada Autodefensa digital
3
. Y entre los segundos, grupos relacionados con la 

fabricación de artefactos de sonido y servicios informáticos relacionados con labores de 

limpieza e instalación de CPU, Notebook y Netbook instalación de software libre, 

actualización de componentes de PC, etc. En esta última experiencia centraremos el 

presente análisis.  

En este trabajo se analizará la experiencia del taller productivo en Servicios 

informáticos de CTP, de acuerdo a lo expresado por sus integrantes en entrevistas y en 

documentos de páginas web de la organización. A continuación nos aproximaremos a 

dicho taller a partir de los siguientes  ejes: 

- Autogestión: Posibilidad de “sostener” la experiencia y “poder trabajar de esto”: 

procesos organizativos al interior del colectivo. 

- Tecnologías sociales en Otra economía: En los servicios de reparación de PC 

buscan “instalar otra lógica”: Tensiones entre lógica capitalista y la lógica que se 

propone CTP,  lo cual es observable en: como cobran sus servicios, “no tenemos 

un patrón”; la relación que se establece con el “cliente”,  consideraciones 

respecto al “tiempo de trabajo” y “tiempos del cliente”, centralidad de lo 

colectivo donde ”el taller es uno más de nosotros”. Importancia de la relación 

que se construye con el cliente, confianza y posibilidad de explicitar la lógica 

desde la cual trabajan y sentido de sus prácticas y de un acceso libre a 

tecnologías digitales. 

- Saberes como bienes comunes: Reflexiones en torno a los saberes informáticos: 

“campo muy celoso de compartir saberes técnicos, saberes requeridos altamente 

especializados y continuamente actualizados, aprender de los compañeros” 

                                                
3
 Si bien no será objeto de análisis en esta presentación, dicho equipo ofrece 

asesoramiento y fuentes recomendadas sobre prácticas y herramientas para cuidar la 

privacidad de nuestras comunicaciones y la seguridad de nuestra información. 

Argumentando  sus prácticas en que “Nuevas formas de comunicarse y de acceder a la 

información se ven configuradas por múltiples tensiones y relaciones de poder, con 

monopolios comerciales en constante expansión y con abusos de autoridad permanentes 

por parte de los Estados. El capitalismo de la vigilancia se alimenta de la exposición de 

las personas, del conocimiento rentable de sus identidades, de sus intereses, de sus 

comunicaciones y de sus actividades. De esta manera, se ven atropellados el derecho a 

la privacidad y la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de 

asociación. La lucha por los derechos vulnerados por tecnologías digitales requiere de 

saberes compartido”. 
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- Procesos organizativos que sostengan la experiencia: Procesos organizativos, 

tensiones para el adentro, como compartir un mismo espacio, diferentes 

proyectos, tener un lugar, “habitar un espacio”, espacio propio”, relaciones  al 

interior del colectivo, asamblea semanal, ingreso de nuevos compañeros, 

espacios para cada grupo. 

- Dimensión política de la experiencia: Tensiones entre “militar”: “pura voluntad 

que se agota”- y “trabajar de esto”. 

 

Reflexiones Finales 

Nos interesa recuperar el posicionamiento que CTP explicita en relación a las 

tecnologías. Al respecto sostienen: “Actualmente la tecnología es gradualmente y, en 

función de su complejidad, una herramienta que responde y es hegemonizada por los 

grandes grupos de poder, tanto políticos como económicos. A su vez, es restringida al 

resto de los sectores en relación a los vínculos o prestaciones que éstos puedan aportar a 

los intereses de dichos grupos dominantes, este control no es sólo en el acceso a la 

tecnología si no también en su uso: Los sectores sociales más rezagados apenas pueden 

disfrutar de los beneficios de ella y, en su mayoría, no satisface sus prioridades, ya que 

esta no fue concebida ni diseñada teniéndolos en cuenta. 

Las organizaciones sociales, de manera maltrecha, tienen que salir al paso no sólo con la 

diferencia en la capacidad adquisitiva económica, sino que también a la preparación 

política, la fragmentación social, la censura o silencio que se les impone, la 

criminalización y muchas otras adversidades, producto de la disparidad de las 

organizaciones del campo popular con respecto a las de los sectores dominantes. 

Dentro de estas adversidades, la CTP busca, colectivamente y de forma estratégica 

acortar y disputar la legitimidad de la brecha tecnológica que es, en este caso, que el 

campo popular y sus organizaciones no accedan al recurso tecnológico; incluso si lo 

tuvieran, por falta de formación, no sabrían cómo sacarle el máximo provecho o ponerlo 

a su servicio” (CTP). 

De esta manera se evidencia  que la tecnología desempeña un papel importante en la  

reducción o mantenimiento de las desigualdades sociales,  es central para el concepto de 

tecnología social.  

La tecnología social según Dagnino (2009) se ha basado, principalmente en la  crítica a 

la  neutralidad de la ciencia y la tecnología; en la necesidad de su  construcción  

colectiva y  contextualizada lo cual se refleja en los planteos de CTP. 

Afirmar que las tecnologías incorporan valores, se observa en la experiencia  de CTP 

cuando sostienen la importancia de establecer otra relación con el cliente, diferente a las 

relaciones de mercado. Esto es lo que para Dagnino significa afirmar que las tecnologías 

en una sociedad capitalista tienden a incorporar los valores capitalistas,  que son 

bastante diferentes de aquellos que pretenden ser incorporados en las tecnologías 

destinadas a emprendimientos de economía solidaria. 

Las experiencias de proyectos productivos de CTP que de acuerdo a sus integrantes 

surgen con la intencionalidad de “poder vivir” de su propio trabajo y saberes, refleja lo 

que destacan diferentes autores respecto de la fuerte relación con la centralidad del 

trabajo y con la esfera de la producción. La  idea central es  que se trata de una efectiva 
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transformación de la  sociedad – en el sentido de diminución  substancial de exclusión y  

superación de sus mecanismos – que depende de la construcción de una forma de 

producir diferente de la capitalista (Lima, Fonseca, Dagnino, 2009). 

Destacamos también la dimensión política de la praxis de CTP  donde entienden a los 

saberes tecnológicos como comunes y organizan su experiencia desde un espacio 

común de militancia en sus actividades con otros en pro de un proyecto de 

transformación social y hacia el interior del propio colectivo en sus modos 

organizativos, formas de trabajo y de tomar decisiones, etc.  Los procesos organizativos 

que desarrollan suponen la construcción y el compartir en colectividad. Comparten, no 

sin conflicto y precisamente por eso se dotan de ciertos acuerdos y/o formas 

organizativas que regulan quién, cómo y cuándo puede desarrollar ciertas acciones; 

cómo se organizan y deciden; cómo distribuyen el trabajo, como comparten los saberes 

con lo que producen; y cómo se conjugan los diferentes intereses de sus componentes. 

El compartir tiene una referencia fuerte con lo equitativo, lo igualitario.  

Estas  formas organizativas están  orientadas al trabajo en común, compartido. Se 

comparte información sobre el o los recurso/s  y bienes (saberes, conocimiento, 

tecnologías ) que se ponen en juego, las acciones a desarrollar. Ostrom identifica en los 

casos de gestión exitosa de recursos de uso común y que podemos encontrar (en 

diferentes grados) en esta experiencia que aquí recogimos, que el grupo que compone la 

comunidad está bien delimitado.  

Ciertas experiencias aparentemente “desconectadas”, tanto las referidas al software libre 

como de quienes defienden la tierra, el agua o las semillas,  dan cuenta de luchas ante 

fenómenos de privatización o de apropiación diferencial ( patentamiento de saberes y 

prácticas). 

Finalmente se coincide con Zibechi (2015) en que el sustrato de lo común son los 

trabajos colectivos. Pues los llamados bienes comunes o las comunidades no son 

objetos,  son más bien producto del hacer colectivo de las personas. Es decir que la 

comunidad se mantiene viva a través de los trabajos colectivos. Lo común guarda 

relación con los vínculos y relaciones sociales que se construyen, los modos de 

organizarse para resolver problemas colectivos. “Los bienes comunes, materiales e 

inmateriales, son, en efecto, la base que permite la existencia de la comunidad; pero no 

son suficientes para su reproducción aunque si para sostener la institución comunitaria. 

La comunidad se mantiene viva a través de los trabajos colectivos que son un hacer 

creativo, que re-crean y afirman la comunidad” (2015: 96). 
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Tema Específico: 8. Finanças Solidárias 
 

RESUMO: 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência de finanças solidárias – a 
criação do Fundo Rotativo Integridade e sua moeda social Pila – uma das ações da Rede de 
Economia Solidária do Vale do Itajaí (RESVI) mostrando sua história, forma de 
funcionamento, conquistas e desafios. Os mesmos foram criados no ano de 2015 e servem 
para potencializar as ações dos 12 Empreendimentos de Economia Solidária (EES) que 
participam da RESVI que é assessorada pela Incubadora Tecnológicas de Cooperativas 
Populares (ITCP/FURB), um programa multiprofissional de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade Regional de Blumenau. As principais contribuiçõesdo Fundo Integridade e do 
Pila é facilitar  o acesso ao credito de maneira barata e simplificada e no caso do uso da 
moeda Social Pila a mesma é utilziada para facilitar as atividades de comercialização na 
Feira de Economia Solidária e tem um caráter simbólico de crítica ao modelo consumista 
de produção e comercialização no capitalismo. A criação de ambos foi apoiada pela 
ITCP/FURB juntamente com o CAMP, com a realização de dois cursos de formação, que 
firam realizados em 2015, na FURB. Os Fundos Solidários estruturam respostas condizente 
com a realidade daqueles que se encontram a margem da atual dinâmica das relações do 
mercado capitalista e, que, ao mesmo tempo, seja democrática. A autogestão na forma de 
funcionamento garante a autonomia e maior segurança aos integrantes dessas experiências. 
No caso da RESVI a experiência do Fundo Rotativo Integridade e a Moeda Social Pila 
fomentam o crescimento dos EES mobilizando a possibilidade de captação de recursos 
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financeiros e também pedagógica gerando reflexão crítica sobre o modus operandi das 
finanças no sistema capitalista. 

 

O Fundo Integridade e a Moeda Social Pila contituem as mais recentes experiências 
no campo da Economia Solidária na região. Também inauguram a aproximação das 
diversas práticas e organizações da Economia Solidária com as finanças solidárias. 

A Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí (RESVI) tem como objetivo o 
fortalecimento dos grupos do Movimento da Economia Solidária na região de Blumenau e 
do Vale do Itajaí/SC, sendo criada no ano de 1999, com o apoio do Programa de Extensão 
“Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares”, da Fundação Universidade Regional 
de Blumenau (ITCP/FURB). A RESVI é formada por 12 Empreendimentos de Economia 
Solidária (EES), por representantes do poder público dos municípios de Blumenau, Indaial 
e Gaspar e por algumas entidades de apoio, envolvendo aproximadamente 250 pessoas 
diretamente. Os EES produzem principalmente nos segmentos do artesanato (saúde mental 
e mulheres), alimentação (agroecologia, agricultura familiar e alimentos caseiros), 
reciclagem (resíduos sólidos, têxtil e madeira) e cultura. 

A Economia Solidária é formada por experiências que promovem ações de geração 
de trabalho e renda, com base autogestionária e solidária. A mesma surgiu para enfrentar o 
desemprego e a busca do acesso ao trabalho digno para pessoas que se encontram em 
situação de vulnerabilidade, devido às condições de desigualdade social, que são 
características dos modelos de desenvolvimento socioeconômicos no Brasil e na América 
Latina. (PEDRINI; PRIM; SANTOS, 2004). Essas experiências, no Brasil, ressurgem a 
partir da década de 80, e se fortalecem nos décadas seguintes, quando foram criados, em 
2003, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES) e a Secretária Nacional de 
Economia Solidária (SENAES) sendo esta vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego 
do Governo Federal. Ambos são importantes para o crescimento do Movimento da 
Economia Solidária no país, que no último mapeamento da Economia Solidária foram 
registrados 19 mil EES. (SENAES/MTE, 2006). 

A RESVI é assessorada por equipe multiprofissional (participam docentes e 
discentes das áreas: direito, psicologia, serviço social, artes plásticas, artes cênicas, música, 
ciências sociais, contabilidade, economia e engenharia) da “Incubadora Tecnológicas de 
Cooperativas Populares” (ITCP/FURB), que atua com base nos princípios da educação 
popular (FREIRE, 1987), seguindo as diretrizes das Conferências Nacionais de Economia 
Solidária, que ocorreram em Brasília, em 2006, 2010 e 2014. 

Atualmente, a ITCP/FURB vem aumentando o apoio à RESVI com o Convênio 
denominado "Projeto Apoio à Implantação de Ações Integradas de Economia Solidária 
como Estratégia de promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável, Visando a 
Superação da Extrema Pobreza”, uma parceria com a Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES) e com o Programa Nacional de Apoio a Extensão (PROEXT), 
vinculado ao Ministério da Educação. O “Ações Integradas” esta em seu segundo ano de 
atividades e também apoia as ações da RESVI e do Fórum de Economia Solidária de 
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Blumenau (FESB), criado em 2010, a partir do movimento de municipalização dos fóruns 
na Economia Solidária. 

Desde o seu nascimento, a RESVI realiza a reunião mensal, que é o seu principal 
espaço de organização e de tomada de decisão. A mesma também possui um Regimento 
Interno que serve de apoio para delimitar seus objetivos e sua forma de funcionamento, 
sendo que para cada ação tem uma comissão, que se encontra mensalmente para planejar as 
ações, com apoio da ITCP/FURB. (MARCHI; PRIM; ANDRADE, 2013). 

As atividades desenvolvidas pela RESVI dizem respeito às ações de capacitação, de 
articulação política com o poder público e movimentos sociais, e, de comercialização que 
são: Feiras de Economia Solidária que ocorrem há cinco anos na FURB; o Fundo Rotativo 
Integridade e a Moeda Social Pila, que foram criados em 2015, e o Centro Público Vitrine 
da Economia Solidária, que foi criado em 2016, a partir do apoio do convênio já citado 
entre ITCP/FURB e SENAES. O Centro Público (CP) Vitrine da Economia Solidária 
(Vitrine de ECOSOL) é um espaço multifuncional que objetiva fortalecer os grupos de 
geração de trabalho e renda, na perspectiva da Economia Solidária, que participam do 
RESVI/FESB. Os objetivos do Centro Público Vitrine da Economia Solidária são os 
seguintes: a) abrigar atividades de apoio à comercialização, formação, assessoria técnica, 
incubação e articulação local dos grupos da RESVI/FESB; b) constituir um espaço 
laboratorial de vivências de ensino, pesquisa e extensão de Economia Solidária, vinculado à 
ITCP na universidade; c) realizar oficinas de capacitação em comércio justo, fundos 
rotativos solidários, moeda social, bancos populares, desenvolvimento sustentável, entre 
outros; d) promover o intercâmbio e trocas solidárias entre redes e fóruns do Movimento da 
Economia Solidária, visando o desenvolvimento sustentável; e) apresentar à comunidade as 
atividades culturais realizadas pelos grupos do RESVI/FESB e para comunidade em geral; 
f) desenvolver a divulgação das ações dos grupos vinculados ao Centro Público Vitrine da 
Economia Solidária, mediante palestras, oficinas, visitas para trocas de experiências, 
divulgação interna na FURB e nas mídias locais e regionais e; g) estimular o 
desenvolvimento da leitura através do projeto “Livro Solidário” onde a comunidade 
acadêmica e em geral doam, trocam e recebem livros. 

Nesse espaço são oferecidas aos grupos do RESVI/FESB e para a comunidade em 
geral as seguintes atividades: a) oficinas e cursos de capacitação em várias áreas, 
principalmente em educação e saúde; b) exposições e mostras de produtos artesanais; c) 
atividades artístico-culturais, participação em saraus culturais; d) trocas solidárias, com 
vivências educativas com o uso da Moeda Social Pila; e) espaço de inclusão digital e 
bancária; f) laboratório de vivências de ensino, pesquisa e extensão da Economia Solidária 
na FURB.  

Quanto à gestão do Centro Público Vitrine da Economia Solidária esse vem sendo 
administrado por um conselho de gestão, composto por representantes da ITCP/FURB e do 
RESVI/FESB, sendo os princípios vinculados ao Regimento Interno da RESVI. Participam 
do Centro Público Vitrine da Economia Solidária os associados dos 12 grupos de EES que 
participam da RESVI/FESB. A estes cabe a entrega dos produtos para a venda, a 
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participação no rodízio diário como vendedores e a participação em eventos de capacitação 
e organização do mesmo. Como resultado a Vitrine da ECOSOL possibilita o 
fortalecimento dos EES da RESVI/FESB promovendo a ampliação dos processos de 
comercialização, de capacitação e de divulgação das ações dos mesmos, ampliando a 
geração de trabalho e renda, com compromisso social, ambiental e participação política 
democrática. Assim, fortalece o Movimento da Economia Solidária, tanto dentro da 
universidade, como para a comunidade externa, garantindo a vivência dos princípios do 
comércio justo e finanças solidárias. 

Os Fundos Solidários, atuantes no Brasil há mais de 30 anos, se constituem como 
espaços de gestão coletiva de recursos, experiências e saberes nas comunidades, que podem 
ser financeiros (utilizam moeda social ou convencional) ou não (utilizam de equipamentos 
e insumos). Estes estabelecem parcerias com diversas instituições, como “[...] organizações 
religiosas, sindicais, de assessoria à agricultura familiar [...]”. Entre os anos de 2011 e 2012 
estima-se cerca de 1049 experiências de Fundos Solidários no país, sendo que 38 destes - 
ou seja, 7% do total - se encontram na Região Sul. (CARITAS BRASILEIRA, 2012). Suas 
atividades são executadas no sentido do cumprimento de ações designadas como 
microcrédito, de modo que acessam um público que não é atendido pelo sistema financeiro 
tradicional. Porém, apesar do perfil deste público, que demanda pequenas quantidades de 
financiamento e é incapaz de oferecer garantias - que se deve ao fato de se encontrarem em 
situação de pobreza e extrema pobreza - a taxa de inadimplência para este tipo de transação 
é muito baixa. (BARRETO, 2016; JUNQUEIRA, ABRAMOVAY, 2005). 

No caso da RESVI a experiência do Fundo Rotativo Integridade e a Moeda Social 
Pila fomentam o crescimento dos EES mobilizando a possibilidade de captação de recursos 
financeiros e pedagógicos gerando reflexão crítica sobre o modus operandi das finanças no 
sistema capitalista.  

Os objetivos do Fundo Rotativo Integridade, conforme o seu Regimento Interno 
são:  

 
O Fundo Rotativo Integridade dos EES da RESVI/FESB tem como 
objetivo o fortalecimento dos Empreendimentos (EES) que compõem a 
RESVI e o FESB, através da garantia de processos formativos que 
contribuam para o RESVI e para o FESB; da garantia ao acesso aos 
recursos para os Empreendimentos Econômicos Solidários participarem 
em feiras, eventos e reuniões; do fomento a aquisição de equipamentos e 
insumos; e da garantia ao acesso a recursos para os EES e, em caso de 
urgência/emergência para seus/suas associados/as individualmente. 
(Regimento Interno do Fundo Rotativo Integridade, 2015, p. 01). 

 

O Fundo Rotativo Integridade possui uma comissão gestora, cuja competência e 
atribuições tem a finalidade de administrá-lo a partir de diretrizes do seu Regimento 
Interno, pois, o mesmo mostra que a RESVI é o espaço legítimo de discussão e 
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encaminhamentos pertinentes do mesmo. As competências da comissão gestora são as 
seguintes: 

 
a) aprovação e alterações do Regimento Interno; b) prestação de contas do 
Fundo Rotativo Integridade; c) discussão da política de juros e multas; c) 
escolha das pessoas que irão compor a Comissão Gestora, acompanhando 
e fiscalizando seu trabalho. (Idem, p. 04). 

 

A comissão gestora do Fundo Rotativo Integridade dos Empreendimentos 
Econômicos Solidários da Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí/SC possui uma 
comissão gestora composta por quatro pessoas, sendo um/a coordenador/a, um/a 
secretário/a e dois/duas tesoureiros/as, que serão eleitos em reunião da RESVI/FESB, para 
um mandato de dois anos. A comissão gestora do Fundo Rotativo Integridade tem 
autonomia para fazer a gestão do Fundo, cabendo ao coletivo da RESVI/FESB garantir as 
diretrizes políticas. Em parágrafo único é definido que: “Entende-se por diretriz política a 
alteração do Regimento Interno, política de juros e multas, a escolha da comissão gestora e 
acompanhar e fiscalizar o trabalho da comissão gestora.” (Idem, p. 05) 

Quanto as linhas e formas de crédito o Regimento Interno do Fundo Rotativo 
Integridade, em seu sétimo artigo, mostra que o mesmo atua com: “[...] três linhas de acesso 
[ao crédito], sendo o empréstimo coletivo, o empréstimo pessoal e o empréstimo pessoal 
emergencial”. (Idem, p. 02). 

Os recursos monetários do Fundo Rotativo Integridade dos EES da RESVI/FESB 
são provenientes de: a) recursos das vendas do Brechó realizado nas Feiras da FURB; b) de 
uma porcentagem de 5% sobre as vendas de produtos das Feiras de Economia Solidária 
realizadas pela RESVI na FURB; c) Das devoluções dos empréstimos. (Idem, p.  06). 

Desde a sua criação o Fundo Rotativo Integridade realizou 03 (três) empréstimos 
para EES da RESVI e 07 (sete) empréstimos de ordem pessoal. Os mesmos tem um prazo 
de carência para a devolução e até a presente data todos os empréstimos foram devolvidos, 
conforme previsto. Os recursos foram utilizados para a compra de matéria prima e 
pequenos equipamentos quando foram para os EES e pessoais e, em alguns casos, para 
situações de emergências, principalmente vinculadas à saúde dos integrantes.  

A moeda social utilizada no RESVI/FESBI é conhecida como Pila e possui seu 
lastro no real brasileiro. A mesma é utilizada pelos feirantes nas Feiras de Economia 
Solidária, realizadas na FURB. Os usuários da desta moeda recebem uma explicação que 
mostra que a mesma tem como base práticas solidária e participativas, e de inclusão social, 
via a ação do Movimento da Economia Solidária na RESVI. Cada usuário da moeda social 
Pila, concorre, em cada Feira, ao sorteio de uma cesta dos produtos da economia solidaria 
dos EES que participam da mesma. Existe uma ótima aceitação do uso da moeda social 
Pila, pelo público que participa da Feira, mostrando uma sensibilidade para com a inclusão 
social, meio ambiente e práticas coletivas e democráticas.  
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O mais importante é a democratização do acesso ao crédito e a aprendizagem 
coletiva sobre possibilidades de transformação acerca das finanças solidárias e de como 
podemos transformá-las para uma lógica solidária. As práticas de finanças solidárias estão 
implicadas e permeadas nas relações socioeconômicas de determinado território, que não 
significa apenas a localização física, mas também de identidade cultural e política, como é 
o caso da experiência RESVI. Nesse sentido geram práticas e vivências contra-
hegemônicas às formas do sistema capitalista e visam a construção de outro modelo de 
desenvolvimento. Assim, se faz possível compreender a importância da moeda para a 
constituição de novas relações à partir de uma compreensão de moeda enquanto fato social, 
que então perpassa três dimensões, sendo elas a dimensão política, a dimensão econômica e 
a dimensão simbólica (THÉRET, 2008, p. 21).  

Segundo Freidrich Hayek: 
 

Quando a economia monetária ainda estava expandindo-se lentamente nas 
regiões mais remotas e um dos principais problemas era ensinar a 
numerosos indivíduos a arte de fazer cálculos em dinheiro (o que não se 
deu há tanto tempo assim), nessa época, talvez, um único tipo de dinheiro, 
de fácil identificação, possa ter sido de considerável valia. E pode-se 
argumentar que o uso exclusivo de um único tipo uniforme de dinheiro 
auxiliou grandemente a comparação de preços, e, portanto, o crescimento 
da competição e o mercado. Do mesmo modo, quando a autenticidade do 
dinheiro metálico só podia ser comprovada através de um difícil processo 
de quilatação, para o qual a pessoa comum não dispunha nem da 
habilidade nem do equipamento necessários, era possível argumentar com 
segurança em favor de se garantir a pureza das moedas com a marca de 
uma autoridade amplamente reconhecida que, fora dos grandes centros 
comerciais, só poderia ser o governo. Mas, hoje, essas vantagens iniciais, 
que poderiam ter servido de desculpa para que os governos se 
apropriassem do direito exclusivo de emitir dinheiro metálico, certamente 
não têm um peso maior do que o das desvantagens desse sistema. Seus 
defeitos são os mesmos dos de todos os monopólios: somos obrigados a 
consumir seus produtos mesmo que sejam insatisfatórios e, acima de tudo, 
tal sistema impede a descoberta de melhores métodos de satisfazer 
necessidades que não digam respeito ou não interessem ao monopolista. 

 

Enquanto instituições que não visam lucro, mas sim providenciar apoio financeiro e 
impulsionar o desenvolvimento de economias locais em comunidades pobres (FREIRE, 
2013), estas experiências se tornam diversificadas em suas metodologias, porém focadas no 
objetivo comum do atendimento de forma coletiva e solidária aos marginalizados do 
sistema. 

 
A área de finanças solidárias é ampla e diversificada, compreendendo 
variadas práticas orientadas para a promoção de valores locais da 
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comunidade em que se inserem. Seu principal objetivo é assegurar o 
acesso aos serviços financeiros de forma democrática, ética e solidária, 
priorizando os excluídos do sistema bancário e fortalecendo o trabalho 
humano e o capital social (FREIRE, 2013).  
 

Além disso, a participação nesse tipo de experiência coletiva gera diversos 
benefícios ligados à cidadania, pois:   

 
A melhor forma de combater o capitalismo talvez seja prover a vida de forma não 
capitalista. Pelo testemunho direto que isto representa, mas também porque, no 
momento atual, de enorme descrédito das fórmulas sistêmicas alternativas, pouca 
adesão conquistará a proposta que não tenha a apresentar fatos visíveis, exemplos 
concretos. Menos importa que não sejam grandiosos, que não se respaldem 
nalguma teoria de sua inevitabilidade histórica, mas sim que sejam efetivos. Tais 
experiências ‘têm em comum o fato de que, ainda não pretendam substituir o 
capitalismo de um só golpe, procurarem (com resultados díspares) tornar mais 
incômoda a sua reprodução e a sua hegemonia. [...] (GAIGER, 2004, p. 397).    

 

Desbloquear o uso de conceitos moralizadores e normatizadores que, apoiados nas 
relações de poder e na suposta neutralidade científica, culpabilizam o indivíduo por sua 
situação de exclusão social é um dos motivos deste trabalho. Falar de exclusão/inclusão 
social perversa nesta perspectiva é falar de poder, de direitos socais e de economia, tanto 
quanto de desejo, de afetividade e de subjetividade.  

Uma análise mais profunda dos sentidos dessas experiências mostra que a cidadania 
se expressa o desejo de expansão, de conquista da liberdade, de fazer valer o potencial 
humano na sua plenitude. Nesta perspectiva, o sentido do trabalho torna-se categoria chave, 
pois o trabalho coletivo diminui a dor e o sofrimento de ser excluído, fugindo das 
dominação que, por serem mutiladoras, reduzem a capacidade de potência de agir, da 
autonomia, da liberdade humana. É neste momento que se esbarra na maior contradição do 
capitalismo, pois o trabalho, que deveria ser a maneira de o ser humano realizar a expansão, 
a liberdade, torna-se a vivência da escravização, da servidão. 

O emprego das finanças solidarias contempla a perspectiva psicossocial e 
socioeconômica, uma vez que as relações sociais, políticas, antropológicas e de trabalho 
perpassam as dimensões humanas afetadas pelo capital. Nos deparamos então com aa 
relações de comercio, no caso dos fundos solidários e uso de moedas sociais com a  
possibilidade da ampliação da potência de ação dos integrantes do RESVI/FESB. Entende-
se por potência de ação o conceito espinosiano no qual todos os indivíduos possuem um 
potencial inalienável de se expandir de forma positiva no mundo, liberando seu corpo em 
direção à liberdade e à novas possibilidades de ser. Serve assim como prática de resistência 
ao modo de produção alienado e permite aos envolvidos participar de uma forma de 
produção constituído por um modelo que gera novas formas relacionais, críticas a maneira 
de ser das finanças no capitalismo e embasando os princípios do comércio justo, 
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construindo cidadãos investidos de dignidade, voz e vez. (VERONESE, 2008; PRIM, 
2004). 

A partir das três dimensões do processo dialético exclusão/inclusão social perverso, 
definido por Sawaia (1999, apud PRIM, 2004), as práticas de economia solidária da 
RESVI/FESB e do Fundo Rotativo Integridade (com a moeda social Pila) se configuram na 
dimensão econômica e na psicossocial, que compreende uma dimensão ética e o subjetiva. 
Na dimensão econômica, proporciona o incremento das atividades econômicas, 
conquistadas mediante a organização do processo produtivo, via a nova maneira de 
organizar o trabalho, com apoio em coletivos (grupos, fóruns, redes, enfim vários 
movimentos sociais).  

Na dimensão psicossocial, que relaciona a esfera ética, da justiça social, com a 
subjetiva, do sofrimento, as conquistas foram a modificação no sentido do trabalho, que 
devido à autogestão do trabalho em rede de cooperação, reduziu o estresse, devido ao risco 
de ficar sem acesso ao trabalho.  

O processo de decisão coletivo, diminui o medo do risco, próprios dos dias atuais, 
sendo que tal situação é geradora de nova esperança no futuro, pois diminui a insegurança 
dos participantes. A vivência do trabalho cooperado e solidário é relatada como produtora 
de ânimo, potência de ação, devido ao apoio mútuo, concretizado nas conversas, nos 
cursos, nas oficinas, viagens de estudos e nas próprias práticas coletivas realizadas e 
vivenciadas. 

A estima de si aumentou, a partir da valorização da RESVI/FESB nas ações da Feira 
de Economia Solidária, do Fundo Rotativo Integridade e moeda social Pila e no CP Vitrine 
da ECOSOL, que apesar das dificuldades e entraves a serem superados, se tornou uma 
referência, pois recebem visitas de troca de experiências e estudos de vários lugares do país 
e apresentaram a experiência no Encontro Brasileiro de Fundos Rotativos, no Encontro 
Estadual de Fundos Rotativos, em evento do Fórum Catarinense de Economia Solidária 
(FCES) e do Centro de Formação de Economia Solidária (CFES), entre outros, além das 
produções cientificas em congressos, por parte da ITCP/FURB.  

Devido às conquistas citadas, tanto na dimensão material como na ético-
psicossocial, pode-se considerar que a economia solidaria na RESVI, com o Fundo 
Rotativo Integridade e a Moeda Social Pila diminui o sofrimento dos sujeitos aumentando a 
sua capacidade de ação, no singular e no coletivo. 
  A participação das mulheres na RESVI é marcante provocando rupturas no modelo 
machista e patriarcal, um ponto a ser ainda melhor investigado e que não será tema deste 
trabalho.  

  O presente artigo mostra a necessidade de reorientação do desenvolvimento 
regional, ao mesmo tempo em que aponta potencialidades capazes de permitir a absorção 
da mão-de-obra em condições dignas e a adequação do uso dos recursos naturais, sem 
perder a competitividade e respeitando o modo de vida da população local. A noção de 
sustentabilidade é uma construção a ser conquistada e está condicionada à aprendizagem 
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processual de novos princípios éticos, estéticos e epistemológicos. Os princípios da 
sustentabilidade devem, acima de tudo, estar relacionados à construção de modelos de 
participação social que visem à emancipação do homem e da mulher e, também, do meio 
ambiente, da opressão e da subalternidade.  

A conjuntura atual não favorece as experiências de economia solidária. Estas ainda 
terão muitas dificuldades e desafios a superar. Torna-se necessário que o poder público 
consolide políticas públicas de apoio; que tenha políticas de acesso ao crédito, de maneira 
viável para os pequenos; assessoria técnica; conquistas de novos espaços no mercado, com 
mais incentivo, para o consumo solidário; nova forma de organizar o processo produtivo, 
baseado na autogestão e na solidariedade e a constante qualificação educacional dos 
sujeitos envolvidos nessas experiências. A consolidação das experiências associativas 
locais e regionais vincula-se radicalmente à existência de redes de apoio. A primeira ênfase 
está na cadeia produtiva e no intercâmbio que se estabelece nas relações de consumo e de 
produção das diversas experiências interconectadas.  

Apresenta-se uma caminhada, permeada por lutas, desafios e sonhos em busca de 
um lugar ao sol. Sonho de um lugar nesta sociedade que seja qualificado pelo outro, pelo 
coletivo.  
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8. Finanças Solidárias 
 

I. Introducción 

El presente trabajo abordará desde distintas perspectivas las restricciones que 
recaen sobre el sector cooperativo de crédito en la Argentina. Las líneas 
incluidas en este análisis van desde el marco regulatorio, la forma de 
capitalización, el aspecto tributario e, incluyen, asimismo, la visión hegemónica 
que tiene el sector financiero sobre éste. 

Se tendrá como antecedente para la confección de esta ponencia, los 
documentos de investigación y divulgación que nuestro Instituto de Estudios 
Cooperativos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata viene realizando de manera conjunta con las 
organizaciones representativas del sector en la última década. A su vez, se 
aportarán nuevos elementos al debate sobre las dificultades que tienen las 
cooperativas de crédito para su normal desarrollo.  

Se detallarán los aspectos normativos recientes que “encajonan” y restringen el 
funcionamiento de estas instituciones de la economía social, comparando esta 
situación con ejemplos regionales para, de este modo, observar lo acotado de 
su operatoria.  

Conviene señalar, que además de ser un movimiento que asiste a personas 
que habitualmente no son atendidas por la banca financiera tradicional y que, 
de este modo, solo pueden acceder al crédito a partir del aporte de ellas, 
también son fundamentales para el desenvolvimiento de la pequeña y mediana 
empresa en su labor diaria (con sus préstamos a corto plazo para la compra de 
insumos y el pago de salarios a término).  

Sin embargo, muchas de ellas sufren por la doble imposición que tiene este 
financiamiento a partir del impuesto a los débitos y crédito del régimen legal 
argentino (el impuesto mayormente conocido como “al cheque”). Se abordará 
esta situación a partir de recientes estudios elaborados para el sector y cómo 
debería ser la forma correcta de aplicar dicho tributo. 

Por otra parte, se dará vista a los procedimientos que distintos organismos del 
sector público realizan sobre las cooperativas de crédito, que aún con un 
objetivo concreto de evitar la canalización de activos ilícitos a través de las 
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cooperativas ponen un sesgo estigmatizaste sobre ella, afectando su misión y 
creando una visión confusa en la sociedad. Con la ayuda de documentación 
reciente, se describirá como no son ellas las que están vinculadas a estas 
prácticas delictivas. Todo ello, conducirá hacía una primera conclusión general: 
el sector público con sus prácticos sólo recorta la expansión del crédito 
cooperativo sin llevar a cabo casi ninguna política de promoción para este.  

Sin lugar a dudas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), es el 
principal factor de limitación para su desenvolviendo positivo. Sus prácticas 
tienden a limitar la expansión del crédito solidario sin una argumentación clara. 
No sólo por las medidas que ha tomado en directa relación con lo expresado, 
sino que también por ser la entidad que no aprueba la constitución de Cajas de 
Ahorro y Crédito Cooperativo, principal herramienta del sector para 
desarrollarse positivamente.  

A partir de esta observación, se plantearán una serie de canales conducentes 
para avanzar en la consolidación del sector, sino que también para su 
expansión. Expansión necesaria, ya que nuestro país tiene un sistema 
financiero acotado que afecta el desarrollo económico tanto por volumen como 
por zona geográfica (economías regionales). Es, según estudios realizados, un 
tercio del que tienen otros países en nuestro continente, muy deficitario para el 
tipo de economía global de la nación. En este marco también el crédito 
solidario es escaso en el marco del sistema abierto y muy importante en el 
ámbito que agrupa a las entidades del espacio cerrado. ¿No sería conveniente 
tender al traspaso de un sector a otro para que sus asociados accedan a un 
servicio de mayor nivel de agregación de productos? 

Sin ser el tema central de este documento, se pondrán de manifiesto 
consideraciones tales como: fiscalidad delegada o autocontrol a través de 
federaciones -para revalorar su rol y generar condiciones de mejora 
económica-, entidades de control y promoción “ad hoc” para, de manera 
supletoria, remplazar las funciones del Banco Central de la República 
Argentina.  

Esto tenderá a generar un diagrama de “debe y haber”, donde la primera parte 
parece hoy estar más presente en los “papers” para el sector y donde lo 
segundo para ser la tónica presente con la que se marca su pulso limitado. Es 
allí donde se advierte la marca cultural, las presiones del sistema financiero 
privado lucrativo, los antagonismos y el desconocimiento de la función social 
que muchas de estas entidades han desarrollado en la historia del país.  

Sintetizando, los aspectos centrales del trabajo estarán en mucha acción 
emanada del Estado para contener el desarrollo de las organizaciones objeto 
del estudio y, por el otro, una serie de propuesta para cruzar las vallas que 
permitan una evolución satisfactoria y plena de ellas.  

 

779



II. Clasificación 

En principio, como se ve plasmado en estos primeros párrafos, se obvia la 
palabra “ahorro” de la descripción de las entidades, ya que casi la totalidad de 
ellas no puede desarrollarlo en forma directa, lo cual deja (aun considerando a 
las entidades más grandes), en una concreta debilidad ante las empresas de 
espíritu lucrativo. Este tópico, a partir de una descripción general del sector, 
será el primero en analizar.  

En la Argentina existen tres tipos de entidades cooperativas en el sector 
financiero: los bancos cooperativos, las cajas de crédito cooperativo y las 
cooperativas de crédito propiamente dicha.  

 

Bancos Cooperativos 

Son considerados bancos comerciales y, por lo tanto, pueden 
realizar la misma operatoria que éstos; están regulados por la Ley 
de Entidades Financieras Nº 21.526/77 y son supervisados por la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Bancarias, 
organismo dependiente del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA). Además, por su particularidad asociativa, se 
encuentran sujetos a la Ley de Cooperativas Nº 20.337 cuya 
aplicación y fiscalización está a cargo del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES). 

 

Cajas de Crédito 

Son instituciones financieras no bancarias y se encuentran 
reguladas por la misma legislación que los Bancos Cooperativos. 
Operan con un capital inferior al de los bancos y tienen algunos 
límites a su operatoria. 

 

Cooperativas de Crédito  

Conforme se mencionó, no se encuentran incluidas en el régimen 
de entidades financieras. Su actividad específica radica en el 
otorgamiento de crédito a sus asociados a partir del capital propio. 
Están reguladas por la Ley de Cooperativas, que otorga al INAES 
los atributos de supervisión y fiscalización. Tanto las cooperativas 
de objeto único como aquellas que cuentan dentro de sus 
servicios con una sección de crédito, ajustan su funcionamiento a 
lo establecido en esta norma. Se excluye específicamente a los 
bancos cooperativos y cajas de crédito cooperativo, ya que 
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pueden recibir fondos de terceros (no asociados) en las 
condiciones que prevea el régimen legal de las entidades 
financieras (MONTES, IGLESIAS, COPPINI 256:2008) 

 

Gráfico 1. Clasificación de Cooperativas de Crédito  

 

Fuente: Montes, Iglesias, Coopini. Instituto de Estudios Cooperativos 

Si bien esta clasificación pareciera enmarcar un cuadro diversificado de 
entidades cooperativas de crédito, la verdad es que está dista mucha de ser 
así, ya que, si vamos al detalle cuantitativo de entidades, en la actualidad sólo 
existe un banco cooperativo (el Credicoop Cooperativo Limitado), sólo una caja 
de crédito -en proceso de transformación en otro tipo de entidad por la reforma 
legislativa implementada en 20061, que se llevó adelante para crear nuevas, y 
no fue así- y de crédito cooperativo existen 2262, claramente mayoritarias. 
Haremos particular hincapié en este tipo de entidades.  

Para ello, en primer lugar, conviene ingresar en un detalle comparado en 
cuanto al peso que tienen estas entidades en el sector financiero argentino y 
cómo es este en comparación a nivel internacional.  

Cuadro 1. Detalle cuantitativo del sector 

Tipo de entidad 
Porcentaje de sobre el total del sistema 

Activos Préstamos  Depósitos 

Banco Cooperativo 3,361 2,620 4,135 

Caja de Crédito 0,011 0,017 0,003 
Elaboración propia en base al BCRA a mayo 2017 

 

Asimismo, hay que decir que las CCC no tienen un detalle estadístico que las 
englobe en su totalidad, pero podemos tomar una referencia a partir del informe 

                                                           
1
 Ley 26.137/06 Reforma de la Ley de Entidades Financieras 21.526/77 - 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=122973  
2
 Dato extraído del buscador del Instituto Nacional de Asociativismo y Económica Social (año 2017) para 

todas aquellas cooperativas que practican en forma única o como multiactividad la actividad del Crédito. 

http://www.inaes.gob.ar/Entidades/BuscarEntidades 
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estadístico en la última memoria de las entidades que integran la Federación 
Argentina de Cooperativa de Crédito (que, si bien no son un número 
considerable sobre el total, si tienen en su padrón a las de mayor dimensión -
englobando un total estimado de 1 millón de asociados-). Tiene activos por 
3.275 millones de pesos3 y, ellos estiman que, en cuanto a los préstamos, 
representarían un 0,23 por ciento del sistema4. 

De ello se desprende que las cooperativas, aunque sea mensurable su 
posición, no representan un porcentaje considerable del mercado –siendo éste 
uno de los más acotados de la región-. Si bien el Banco Credicoop Cooperativo 
Ltdo., como entidad única es de dimensiones considerables, la ausencia de 
otras entidades de su tipo y forma jurídica, acotan el peso específico del sector.  

Las cooperativas de crédito federadas, aun siendo entidades con una gran 
cantidad de asociados, no los son así en cuanto al volumen de sus operaciones 
y actividades implementadas, por dos motivos principales: 

a.  Por un lado, porque “el cooperativismo de crédito en la Argentina ha 
sido el mecanismo a través del cual la franja poblacional de menores 
recursos ha tenido acceso al crédito para satisfacer sus necesidades 
locales, reinvirtiendo los recursos financieros en quienes los originaron”. 
(CUESTA, 2000:89). Es decir, que atienden una gran cantidad de 
operaciones de sectores productivos y de necesidades de consumo de 
escaso monto, por ende, tienen menos peso relativo en el sistema.  

b. Por el otro, por las restricciones normativas que no les permiten a las 
cooperativas desarrollarse en forma plena, por lo menos aquellas que 
tienen mayores dimensiones y que deben buscar formas alternativas 
para crecer, por ejemplo, siendo propietarias de un banco sociedad 
anónima (se analizará más en el punto V).  

Observando este cuadro podremos ver cuáles las principales prohibiciones 
sobre en el sector de las Cooperativas de Crédito (CCC)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. Memoria y Balance Julio 2016-Junio 2017 

4
 Mundo Cooperativo. Año 21 Nº 240. Enero 2017, página 2 
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Cuadro 2. De las actividades que desarrollan las co operativas 

Servicio Financiero  
Desagregado Argentina 

BC
5
 CAC CCC 

Depósitos en cuenta corriente (cheques)  SI NO NO 
Depósitos a la vista en Caja de Ahorros SI SI NO 
Depósitos a plazo  SI SI NO 
Emisión de Tarjetas de Débito SI SI NO 
Emisión de Tarjetas de Crédito SI SI NO 
Pago y cobro automático SI SI NO 
Recepción y envío de remesas  SI NO NO 
Crédito Hipotecario SI NO NO 
Crédito al Consumo SI SI SI 
Crédito para Inversión SI SI SI 
Administración de fondos de Inversión SI NO NO 
Administración de fondos de Pensión NO NO NO 

Elaboración propia en la base a DRGV 

Es así que podemos partir de la base que la principal problemática del sector 
cooperativo de crédito está en la limitación operativa, básicamente por la 
imposibilidad de captar ahorro (mucho más grave es esto en una economía 
inflacionaria), y que desde ahí se desprenden las otras limitaciones para su 
funcionamiento pleno o por lo menos válido. Un punto que tomo relevancia 
recientemente es la doble imposición del impuesto a los débitos y créditos, mal 
llamado impuesto al “cheque”.  

 

III. El impuesto doble 

¿Qué es este impuesto? Según la ley 25.413 del año 2001, este es un 
gravamen que se aplica a todas las transacciones bancarias realizadas en 
cuenta corriente bancaria (tanto sobre los créditos como los débitos). Este “se 
hallará a cargo de los titulares de las cuentas respectivas, actuando las 
entidades financieras como agentes de liquidación y percepción”.  

“Las cooperativas de crédito no tienen exención ni alícuota reducida en los 
impuestos a los débitos y créditos bancarios”. No sólo pasa esto, sino que 
también “debido a la característica de su operatoria, en realidad soportan una 
doble tributación, que es abonado tanto por la Cooperativa en su cuenta 
bancaria (ya que como dijimos, al no poder captar ahorros, las cooperativas 
tienen sus fondos calzados en otras entidades bancarias), como por el 
asociado en la suya” (SPOTORNO 2016:6).  

Esta circunstancia se da principalmente en el sistema de “descuento de 
cheques”, ¿en qué consiste esta operatoria? Un asociado entrega a la 
cooperativa un cheque con cobro diferido firmado por este o por un tercero 

                                                           
5
 BC: Banco Cooperativo; CAC: Caja de Ahorro y Crédito y CCC: Cooperativa de Crédito.  
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como adelanto a cuenta para cancelar un pago inminente, ya sea a un 
proveedor, a sus trabajadores o por la cancelación de un servicio. La 
cooperativa le adelanta los fondos y por este servicio le cobra, como en 
cualquier entidad financiera una tasa de interés, pero, por la situación descripta 
con anterioridad, el costo total de ésta se ve elevado, afectando ingreso 
deferido del asociado. Elemento que se agrava, porque muchas estas 
operaciones son realizadas a muy breve plazo, la mayoría dentro de un mismo 
mes.  

En este sentido, según el estudio realizado por Fausto Spotorno del Estudio de 
Orlando Ferreres & Asociados para la Federación de Cooperativas de Crédito 
de la Argentina (julio 2016), “en una operación a 15 días sólo el 47% del costo 
financiero corresponde a tasa de interés” (SPOTORNO 2016:6), lo demás 
corresponde a gravámenes.  

 
Gráfico 2. Costo Financiero Incidencia del Impuesto   
a los Cheques y Débitos (ITF)% equivalente anual 

 

 

Orlando Ferreres & Asociados en base a datos del mercado 

 

Para ser más claros al respecto, conviene incorporar al análisis un cuadro 
comparativo de cómo es la aplicación de este impuesto entre una cooperativa y 
un banco comercial.  
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Cuadro 3. Sobre la doble tributación comparado con los Bancos 

Ejemplo de otorgamiento de un Crédito 

Costo de Impuesto ITF e la Cuenta Corriente 

Operación Cooperativa Banco 

Al otorgamiento 

Entidad: transferencia al cliente 0,6% 0% 

Cliente: acreditación del 

Préstemo 0,6% 0,6% 

Impuesto al otorgamiento 1,2% 0,6% 

  

  

  

Al vencimiento 

 

  

Entidad: cobro del cheque 0,6% 0% 

Cliente: debito al cheque 0,6% 0,6% 

Impuesto: al vencimiento 1,2% 0,6% 

  

  

  

Impuesto total de la operación 2,4 1,2 

Orlando Ferreres & Asociados en base a datos del mercado 

Es así que ante la misma operación brindada por una entidad cooperativa y 
otra que no, la primera paga un doble impuesto. Ahora de que monto estamos 
hablando de aporte total de las cooperativas en este tributo. En el año 2014 las 
cooperativas federadas pagaron 97 millones de pesos en este concepto, un 
0,13 por ciento sobre la torta general del ITF. Como se observa, el monto es 
ínfimo, situación que lleva a plantear, si llamativa discriminación se mantiene 
por desinterés o por “malicia”.  

 

IV. El ojo ajeno 
 
Otra situación que afecta al sector desde el punto de vista económico y 
también desde su imagen reputacional, es la sobre regulación en materia de 
prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo que 
tiene el sector a partir de la sanción de la resolución 11/2012 de la Unidad de 
Información Financiera6.  
 
Esta circunstancia derivó en una serie de acciones que tuvieron que 
implementar las cooperativas para cumplir con los requisitos de los órganos de 
contralor estatal. Entre ellas podemos mencionar las siguientes: 
 

• Capacitaciones constantes del personal (de todo su personal sin 
establecer criterios de cualidad).  

• Incorporación de manuales de prevención para tener criterios de 
funcionamiento interno.  

                                                           
6
 Resolución 11/2012 Unidad de Información Financiera – Texto Completo en: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/193180/norma.htm 
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• Implementación de informes periódicos que deben ser remitidos a los 
órganos de control.  

• Desarrollo de sistemas informáticos para facilitar la gestión de la cartera 
con riesgo potencial de delito.  

 
Todo esto sólo puede tender en un aumento de los costos de funcionamiento, 
afectando la tasa de interés sobre los créditos o la retribución a los asociados. 
Por otro lado, la lupa puesta con tanto detalle en las cooperativas, dañando la 
percepción social que puede haber sobre ellas, acota su operatoria (o desde el 
punto de vista meramente comercial, su mercado).  
 
Para cubrir este desafío, y con apoyo de las cooperativas federadas del país, 
desde hace dos años la entidad de control específica del sector viene llevando 
adelante una serie de acciones conducentes a evitar estos riesgos. Es así que: 
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social por decreto 2204/15 
del poder ejecutivo nacional, incorporó a su estructura administrativa la 
Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
con el objetivo principal de evitar la comisión de estas infracciones. A partir de 
ese momento el INAES, firmó los siguientes convenios para hacer viable el 
cumplimiento de ese decreto:  
 

1. Convenio de Cooperación y Asistencia entre el Ministerio Público Fiscal 
y el INAES. 

 
Su base radica en la importancia de fortalecer las relaciones 
institucionales y la coordinación de esfuerzos con el fin de potenciar las 
capacidades operativas de ambos organismos. Busca crear un marco 
general de cooperación, colaboración y gestión recíproca de información, 
de carácter público, y la organización de actividades de capacitación 
conjunta. Asimismo, establece la asistencia y asesoramiento en la 
elaboración y presentación de denuncias y en la realización de 
investigaciones preliminares que involucren a entidades de la economía 
social 
 

 
2. Convenio Marco de Cooperación e Intercambio de Información entre el 

Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el INAES  
 
Tiene por objeto la asistencia mutua e intercambio de información relativa 
a sus controlados, comprometiéndose a mantener un sistema de 
cooperación que les permita coordinar esfuerzos en beneficio del 
cumplimiento de las funciones de fiscalización y control de las respectivas 
Instituciones. 
 

 
3. Convenio entre la Unidad de Información Financiera y el INAES 

 
Permite que ambos organismos mejoren y hagan más efectiva y eficiente 
la fiscalización y el control que estas Instituciones. Lleva a cabo en el 
cumplimiento de sus respectivas obligaciones contra situaciones de 
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lavado de activos y del financiamiento al terrorismo (LA/FT). En su 
suscripción definieron programas de capacitación y la revisión de las 
normas jurídicas que regulan a las mutuales y cooperativas. A su vez, 
recogiendo la experiencia de ambos organismos, se elaborará una guía 
de mejores prácticas de supervisión a fin de lograr más y mejores 
controles con el objetivo de mitigar los riesgos de LA/FT en el sector. 
 

 
4. Convenio de colaboración e intercambio de información entre el Banco 

de la Nación Argentina y el INAES,  
 

Su objetivo de establecer acciones conjuntas y preventivas en el 
funcionamiento de la operatoria de mutuales o cooperativas inscriptas. 
Por otra parte, el BNA y el INAES implementarán actividades conjuntas 
que podrían ser, entre otras, las siguientes: intercambiar información 
tendiente a clarificar las operaciones; realizar investigaciones y tareas de 
interés común con equipos técnicos especializados, y organizar acciones 
educativas y de asistencia técnica para capacitar a su personal. 

 
Sin embargo, lo descripto, parece no tener un correlato efectivo en las 
sanciones aplicadas por la UIF a las entidades de tipo cooperativo. Analicemos 
el cuadro siguiente:  
 

Cuadro 4. Cantidad de Resoluciones Sancionatoria UI F 
Por tipo de entidad (2010 – 2016) 

 
Sector Cantidad 
Empresa de Seguros SA 3 
Empresa de Seguros Cooperativos 1 
Cooperativa de Crédito 1 
Financiera SA y Sociedades Bursátiles 8 
Banco Privado SA 39* 
Administradora de Medios de Pago 1 
Entidades deportivas 3 
Banco Público 3* 
Sociedades Privadas y personas 
particulares 38* 
Total 97 

*Sectores con más de una sanción por entidad 
Elaboración propia sobre la base de la UIF 
 

Cómo se indicó, la resolución emitida por la autoridad de aplicación de estos 
controles para el sector cooperativo es del año 2012 y, aun observando que a 
partir del año 2014 crecen significativamente las multas sobre el sistema 
financiero, no parecería haber grandes implicancias de estas sobre las 
cooperativas, que sólo tiene una sanción para una cooperativa de crédito y otra 
para una cooperativa de seguro.  
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Cuadro 5. Cantidad de Resoluciones Sancionatoria UI F por año 
(2010 – 2016) 

 
Año Cantidad 
2010 4 
2011 2 
2012 8 
2013 5 
2014 43 
2015 25 
2016 10 
Total 97 

Elaboración propia sobre la base de la UIF 
 

Observando este panorama y analizando las preocupaciones del sector por 
mejorar la imagen institucional de dichas entidades, a través de distintos 
mecanismo (ver: http://www.faccredito.coop/auditorias-en-prevencion-de-
lavado-de-activos/)  sólo desde el desconocimiento o desde la mala intención 
se puede decir que, como señalan desde los medios periodísticos y desde 
algún organismo público (BCRA, UIF, AFIP), las “cooperativas están bajo 
sospecha por lavado”, informando un número de 3 mil (o sea incorporando más 
de la cantidad existente de cooperativas de crédito, es decir, agregando otros 
sectores), sin analizar la verdadera cantidad de sanciones impuestas por los 
órganos de contralor y sin observar las acciones llevadas a cabo para evitar las 
sanciones (ver http://www.lanacion.com.ar/1945245-miles-de-cooperativas-y-
mutuales-quedaron-bajo-sospecha-por-lavado) 

Es por ello, que en la actualidad hay una necesidad de los organismos de 
control de discriminar entre algunos casos punibles de sanción (que los hay) y 
el universo de las cooperativas que tratan de manejarse de forma correcta.  El 
objetivo principal es, como indicará en su momento (en el marco del V Global 
Wordshop organizado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia 
Financiera –FININT- en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires), el Secretario de Justicia de la nación y Vicepresidente ante el Grupo de 
Acción Financiera (GAFI) Santiago Otamendi que “debemos diseñar los 
controles de manera tal que no se resienta la tarea que las cooperativa”7.  

Sin embargo, como se detallará en la introducción de este trabajo, restricción 
operativa, régimen impositivo diferencial vía doble imposición en el gravamen a 
los débitos y los créditos y, por último, sobre control operativo sin discriminar 
tipo y característica (por tamaño) de la entidad, hacen que la cuenta hoy, para 
el sector sea negativa. Ahora cuáles son las necesidades más importantes para 
ellas en la actualidad, detectamos dos, veamos.  
 
 
 
 
                                                           
7
 Mundo Cooperativo. Año 21 Nº 240. Junio 2016. Suplemento Especial, página 2 
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V. La demanda 
 
En primer lugar, se deberán instrumentar medidas para hacer efectiva la 
reforma de la Ley de Entidades Financieras, a través de la Ley 26.173 del año 
2006. “Básicamente, se necesita que a las CAC o similares se les brinde tres 
elementos fundamentales para su desenvolvimiento: a) ahorro e instrumentos 
de pago, b) integración y escala y c) supervisión. Cada uno de estos elementos 
podríamos encontrarlos hoy dentro del sector, pero para tener una dinámica 
virtuosa deberá comprenderse que todos deben ir de la mano” (IGLESIAS, 
114:2016).   
 

El primero de los puntos es fundamental para, no sólo tener un funcionamiento 
pleno del sector como sucede, por ejemplo, en la mayoría de los países de la 
región (ver cuadro 6), sino también para soportar de mejor forma situaciones 
actuales de economías inflacionarias que hacen que las CCC, por ejemplo, 
tengan un Costo Financiero Total superior a las entidades con fines de lucro, 
sin obtener por ello un excedente mayor.  
 

Cuadro 6. Comparativo entre CAC en la región  
y las CCC en la Argentina  

 

Servicio Financiero 

Países donde las 

CAC "SI" ofrecen 

el servicio 

Servicios que 

brindan las CCC 

Depósitos en cuenta corriente 

(cheques) 
3 NO 

Depósitos a la vista en Caja de Ahorros 15 NO 

Depósitos a plazo 15 NO 

Emisión de Tarjetas de Débito 15 NO 

Emisión de Tarjetas de Crédito 12 NO 

Pago y cobro automático 15 NO 

Recepción y envío de remesas 11 NO 

Crédito Hipotecario 15 NO 

Crédito al Consumo 15 SI 

Crédito para Inversión 14 SI 

Administración de fondos de Inversión 1 NO 

Administración de fondos de Pensión 1 NO 

Cuadro realizado sobre la base del estudio de DRGV-CEMLA del año 
2013 para medios de pago en cooperativas (Países de la medición: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay) 

Podemos acercarnos con mayor detalle a esta cuestión a partir de los 
conceptos expresados por un dirigente del sector, el señor Juan Carlos 
Pettinari, presidente de la Cooperativa Integral Coinag Ltda. (entidad que fundó 
un banco de tipo comercial para poder actuar de forma plena). “El banco nos 
permite manejar todos los negocios admitidos por el BCRA. La cooperativa no 
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tiene cuenta corriente, tenía tarjeta de crédito, pero sólo podía dar créditos con 
el capital propio. En una situación económica inflacionaria era dificultoso seguir 
creciendo por lo limitado del capital disponible, sin poder aumentarlo. Tuvimos 
que transformarnos en banco, porque te permite tomar dinero de la 
intermediación financiera, más los otros servicios que se asocian a la 
operatividad del banco: tarjetas, compra de valores, y un sinnúmero de 
operaciones que se vienen haciendo desde el banco y permiten un mayor 
crecimiento”8. 

Esto lleva a plantearse ¿por qué el BCRA por un lado obstruye la constitución 
de Cajas de Crédito Cooperativas que fomentan la actividad regional y dan 
acceso a un importante número de personas y, por el otro, permite la creación 
de un banco privado con control de una CCC? Desconfianza no es, sino no 
permitiría ninguna de las dos, modelo de negocios tampoco porque muchas de 
ellos, según consta en sus archivos recientes fueron aprobadas (alrededor de 8 
Cajas están pendiente de autorización para funcionar desde hace al menos 5 
años). Solo queda volver a los puntos anteriores, desinterés por tener un 
sistema financiero más amplio y diversificado o negligencia.  

Un segundo punto, que tomó mayor incidencia en los debates actuales del 
sector, sobre todo en las entidades federadas es el de la fiscalidad delegada o 
autocontrol cooperativo, a través de una entidad de grado superior. 
Básicamente, a partir de las consideraciones realizadas en el punto IV sobre 
prevención de ilícitos en entidades de la economía social. La posibilidad que el 
órgano de contralor cooperativo (INAES) delegue la función de supervisión en 
una entidad cooperativa, por un lado, supondría una descongestión de la 
burocracia y por el otro fortalecería la integración del sector (que hoy 
escasamente supera en 10 por ciento del sistema).  

Cómo se indica desde las cooperativas, en estos momentos se ha puesto de 
manifiesto “un proceso de control interno y de revisión de las operaciones en 
forma periódica y en un nivel equivalente al de las entidades financieras 
reguladas” (BAVESTRELLO 88:2016). Teniendo como parámetro que “en 
América Latina, el control y supervisión para las cooperativas de crédito ha 
permitido un importante avance mediante su desarrollo en sus diferentes 
modalidades, y que dependen, a su vez, del grado de fortaleza y/o debilidad de 
las federaciones. Se pueden lograr mejores efectos en los resultados de la 
supervisión cuando el Estado ejerce, al mismo tiempo, un adecuado contralor 
hacia estas últimas” (BAVESTRELLO 88:2016). Entonces, “el autocontrol 
permitirá la consolidación y la transparencia operativa de las cooperativas de 
crédito asociadas a una Federación. Mediante la profundización de los 
procedimientos iniciados hace ya más de tres años, referidos a aspectos 

                                                           
8 http://www.faccredito.coop/entrevista-a-juan-carlos-pettinari-presidente-de-la-cooperativa-
integral-coinag-y-director-del-banco-homonimo/ 
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relacionados con la prevención del delito en materia de lavado de activos” 
(BAVESTRELLO 88:2016). 

Este proceso redundaría en dos beneficios concretos: 1. el órgano público junto 
a la federación o federaciones cooperativas podrían implementar un modelo de 
acción, esto significa mayor nivel de representación ante los entes 
gubernamentales y 2. favorecía la fiscalización de las entidades que queden 
por fuera, suponiendo que no agremiarse significa un principio de desidia ante 
el control público-privado. 
 

VI. Conclusiones   
 

En este trabajo se intentó sintéticamente dar a conocer las principales 
problemáticas que afectan en la actualidad a las cooperativo de crédito. 
Problemáticas que se inscriben dentro de un compendio de restricciones que 
afectan su desarrollo y desenvolvimiento pleno desde hace por lo menos medio 
siglo y que son tema constante de análisis no solo de nuestro Instituto de 
Estudios Cooperativos, sino que también de las entidades representativas del 
sector. 

Sin embargo, y salvo en contadas ocasiones los entes regulatorios han 
atendido esas demandas. Como se indicó en este documento, mantener la 
doble imposición sobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios para las 
cooperativas (a sabiendas que solo representa el 0,13 por ciento del ingreso 
total por ese impuesto), parece ser simplemente un acto discriminatorio con 
intenciones de acotar el crecimiento de las CCC. 

En el mismo sentido, se puede hablar de la cantidad de imposiciones para 
evitar acciones de lavado de dinero cuando en los hechos concretos sólo hubo 
una sanción a las entidades aquí analizadas. ¿No será una sobreactuación 
para generar una imagen distorsionada de ellas y así menguar su progreso?  

Es por ello que se entiende que, de no haber, a la par de estas acciones 
negativas, elementos de promoción (como se insiste en la necesidad de 
recuperar el ahorro cooperativo como forma de capitalización), poco podrá 
aportar el movimiento a la generación de un sistema financiero amplio y 
moderno. Conviene acotar como cierre, que nuestro sistema es el peor en la 
región en relación a depósitos/producto bruto interno y como todo el mundo 
sabe, sin su expansión, poco se podrá hacer para el desarrollo de la economía 
nacional (tema interesante para otro trabajo). A la espera que esto se 
comprenda el sector sigue esperando. 
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Introducción

El presente artículo,  surge en el marco de un proyecto de innovación sobre inclusión

financiera que se encuentra desarrollando el Instituto de Promoción Económico Social

del  Uruguay (IPRU),  con la  financiación  de  la  Agencia  Nacional  de  Investigación  e

Innovación1. El proyecto busca provocar la construcción colectiva de una red de finanzas

solidarias en la zona oeste de la ciudad de Montevideo (Municipio A).

El IPRU es una organización de la sociedad civil organizada, creada en Montevideo en

1965 que actualmente presenta como misión “Diseñar, proveer y evaluar satisfactores de

desarrollo humano, brindando servicios integrados de educación ciudadana, asistencia en

gestión  y  desarrollo  empresarial  y  de  microfinanzas,  en  respuesta  a  las  necesidades

integrales  y manifiestas  de los  sujetos  –individuales  y colectivos-  de promoción”.  Se

encuentra  presente  en  el  territorio  de  referencia  desde  hace  más  de  dos  décadas,

desarrollando diversos proyectos, consolidando una estrategia de trabajo participativo con

vecinos/as, familias, niños, niñas y adolescentes y actores públicos y privados. Desarrolla

una  estrategia  institucional  que  integra  Territorio,  Familias,  Infancia  y  Adolescencia,

Emprendimientos y Crédito, con una mirada multidisciplinaria que pretende articular las

diversas acciones desplegadas en el territorio de forma integrada.

La  motivación  que  da  origen  al  proyecto  surge,  entre  otras  cosas,  de  entender  a  la

exclusión  financiera  de  la  población  de  ingresos  bajos  y  medio  bajos,  como  una

restricción importante para el desarrollo personal y familiar, así como para el desarrollo

territorial.  El  proyecto  en  consideración,  consiste  en  la  construcción  de  una  red  de

finanzas solidarias en el oeste de Montevideo que opere de forma autogestionada, en el

marco de los principios y valores de la economía solidaria, articulando distintos grupos

1 “La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) es una entidad gubernamental que promueve
la investigación y la aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país. ANII
pone a disposición del público fondos para proyectos de investigación, becas de posgrados nacionales e
internacionales y programas de incentivo a la cultura innovadora y del emprendedurismo, tanto en el sector
privado como público.” (http://www.anii.org.uy/institucional/acerca-de-anii/#/acerca-de-anii)
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de  personas  con  la  finalidad  de  generar  servicios  financieros  solidarios

(fundamentalmente destinados al ahorro, crédito y educación financiera). El componente

de  innovación  proviene  de  la  inexistencia  hasta  el  momento  de  una  organización

financiera, autogestionada con perspectiva territorial y desde la economía solidaria en el

Uruguay. 

A continuación  presentaremos  los  principales  avances  del  proyecto  logrados  hasta  el

momento.  El  primer  lugar,  mostraremos  un  diagnóstico  financiero  del  territorio  de

referencia (Municipio A de Montevideo). A continuación, presentaremos la propuesta de

organización y su gobernanza, para luego concentrarnos en las elaboraciones realizadas

en término de la propuesta de modelo de negocio. Finalmente, nos interesa centrarnos en

la metodología diseñada para acercar la propuesta al territorio y ponerla en discusión. 

El Territorio y su diagnóstico

La zona oeste de la ciudad de Montevideo, si bien muestra matices en su interior, es

claramente una zona diferenciada del promedio de la ciudad capital: menores ingresos de

los  hogares,  menores  ingresos  laborales,  mayor  desempleo,  mayor  informalidad  y  un

perfil de empleo que muestra una economía regional que en buena parte se sustenta en el

comercio de bajo dinamismo, la construcción y el servicio doméstico. Se caracteriza por

una población relativamente joven, altos niveles de desempleo y bajos ingresos y la peor

situación de hacinamiento con altos porcentajes de la población en asentamientos, donde

el 27.3% se encuentra bajo la línea de pobreza (MIDES, 2014).

Es  poca  la  información  estadística  pública  en  Uruguay  sobre  el  comportamiento

financiero de los hogares, y prácticamente inexistentes a nivel de Municipio. Por lo tanto,

hemos  intentando  aproximarnos  al  comportamiento  financiero  de  los  hogares  del

Municipio A asociándolo al comportamiento al comportamiento de los hogares de los tres

primeros quintiles del Uruguay, por tratarse de hogares con niveles de ingreso bastante
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similar. Esto nos permite identificar ciertas características sobre el endeudamiento y el

ahorro de los hogares del territorio que presentaremos brevemente.

En relación al endeudamiento: 

• cerca  de  la  mitad  de  los  hogares  de  los  primeros  tres  quintiles  de  ingresos

mantienen alguna deuda, siendo el crédito al consumo la deuda más importante

(seguida de la vivienda principal y deudas con el Estado). 

• el  peso  de  las  deudas  con  el  Estado  en  el  total  de  deudas  de  los  hogares  es

sensiblemente mayor en los primeros quintiles. 

• las principales instituciones que financian los créditos al consumo son el Banco

Estatal  y  las  casas  financieras  (las  cuales  tienen  más  peso  en  los  primeros

quintiles). 

• los hogares de los primeros quintiles, tienen mayor presencia en el clearing de

informes y se les ha negado crédito en mayor proporción. 

Respecto al ahorro, se puede señalar que existe preferencia por mantener activos de tipo

inmobiliario y hay un bajo porcentaje de hogares con algún tipo de ahorro financiero

(Ferre et al., 2016).

A su vez,  existe en el territorio el uso de diversos instrumentos financieros, más o menos

formales, los cuales son desarrollados por diversas personas del territorio con el objetivo

de generar estrategias colectivas para resolver las necesidades de crédito y ahorro.

Por tanto, queda en evidencia que los hogares del territorio en consideración tienen una

demanda  de  crédito  que  hoy  se  encuentra  cubierta  principalmente  por  la  banca

tradicional, así como también contamos con evidencia (a través de entrevistas realizadas)

de que al menos parte de estos hogares tienen cierta capacidad de ahorro sostenida para

lograr algunos objetivos.
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La propuesta de organización y gobernanza de una red de finanzas solidarias.

A modo de propuesta, nos planteamos tener un diseño organizacional que permitiera un

punto de partida para poder pensar la forma organizativa con las cual llevar adelante las

actividades de ahorro, crédito y educación financiera con los colectivos que el proyecto

se planteaba. 

En este sentido,  nos imaginamos una Red de fondos cerrados,  donde las definiciones

estratégicas se tomen a nivel de la red y las decisiones operativas se realicen en cada

fondo. El nivel de autonomía de los fondos sería definido por la Red.  La Red podría

funcionar en base a reuniones periódicas de una comisión de referentes de cada fondo y

del IPRU, y la realización de algunas asambleas en el año donde participen todos los

integrantes de la Red. A continuación presentamos un esquema muy sencillo que hemos

construido para presentar la red en los colectivos.

En cuanto a la forma de funcionamiento de esta organización, se identifican 3 espacios

bien  definidos:  la  Asamblea,  la  Comisión  de  referentes  de  cada  fondo  y  los  fondos

cerrados. 

FONDO 
CERRADO 

1

FONDO 
CERRADO 

2

FONDO 
CERRADO 

3

FONDO 
CERRADO 

4

FONDO 
CERRADO 

5

ASAMBLEA

COMISIÓN 
REFERENTES
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Las Asambleas serán espacios de definiciones estratégicas en las cuales participen todos

los integrantes de la red con el criterio de una persona un voto. Podríamos plantear para

el  piloto  la  necesidad  de  3  Asambleas:  una  primer  Asamblea  fundacional  con

componentes de integración y algún contenido de formación, una segunda Asamblea de

informe de avance  más  alguna temática  que surja  a  propuesta  de los  fondos (ajustes

necesarios al funcionamiento, modificación de reglamento, temas de interés, etc.), una

tercer Asamblea de evaluación final del Piloto y definición sobre como continuar. 

La Comisión de referentes tomaría las decisiones cotidianas que le corresponden a la

Red, así como el seguimiento del funcionamiento general de la misma. Estará compuesta

por un referente elegido de cada fondo cerrado y un referente del IPRU. Cada miembro

contará con un voto, pero el espíritu será de intentar alcanzar los máximos consensos

posibles  sin  entorpecer  el  funcionamiento  de  la  Red.  En  principio  podría  tener  una

frecuencia mensual, pudiéndose intensificar de entenderse necesario y posible para todos

los referentes.

Los Fondos cerrados tomarían las decisiones cotidianas que corresponden a cada Fondo.

Podrán funcionar  con la  frecuencia  y  la  forma  que  entiendan  mas  conveniente  a  las

características del grupo, en la medida que respeten una forma de toma de decisiones

democráticas donde cada integrante tiene un voto. Se recomienda que exista al menos una

reunión al mes previa a la Comisión de Referentes de forma de poder llevar la postura del

grupo cuando sea necesario para la toma de decisiones.

A su  vez,  hemos  realizado  una  consultoría  jurídica  para  contar  como  insumo  en  la

definición  de  la  forma  jurídica  que  más  se  adapte  al  diseño  de  la  organización,  y

acompañe las lógicas de funcionamiento que se pretenden desarrollar. Si bien en Uruguay

existen  varias  limitaciones  jurídicas  para  desarrollar  una  organización  de  este  tipo,

esperamos poder sortearlas  y dar con una forma jurídica  que sea sencilla  y capaz de

transmitir seguridad a los colectivos que la integrarían. 
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Sin embargo, el diseño organizacional requiere de otras definiciones además de la forma

jurídica y el organigrama.  Para pensar la estructura de la organización, trabajamos en

base del Modelo de Identidad de las Organizaciones desarrollado por SCHVARSTEIN.

Este plantea que la estructura de una organización se compone de 3 dominios disjuntos

con 3 lógicas propias: el dominio de las relaciones con la lógica de poder, el dominio de

los propósitos con la lógica de la racionalidad y el dominio de las capacidades con la

lógica del  usufructuo. A su vez,  entre  estos dominios operan 3 procesos centrales:  el

proceso de adjudicación y asunción de roles, el proceso de capacitación y el proceso de

productividad. Por último, para comprender a las organizaciones, es preciso considerar

que las mismas están atravesadas por instituciones y que no son estructuras estáticas por

lo que hay que ubicar el análisis en el marco de una situación dada. 

En este sentido, plantearemos algunas ideas para cada dominio y sus lógicas sobre lo que

creemos podría ser una forma interesante de pensar el diseño y puesta en marcha de la

organización. 

El dominio de las relaciones refiere a los vínculos que se desarrollan entre las partes

interesadas de la organización; en este caso los principales vínculos que identificamos

son dentro de los fondos, entre los fondos y la Red, entre todos los integrantes de la Red y

entre los distintos componentes de la Red y el IPRU. La lógica de poder que entendemos

debería operar a la interna de la organización es la de la toma de decisiones colectiva, con

fuerte  horizontalidad.  Por  estar  compuesto  de  personas  heterogéneas  con  intereses

diversos,  la  presencia  del  conflicto  es  inevitable  y  permanente.  Será  importante

evidenciarlo con claridad y respeto para poder trabajarlo y resolver las tensiones que se

generen de la mejor manera posible. 

El  dominio  de  los  propósito  de  la  organización  se  vincula  con  los  objetivos  de  la

organización, los cuales van a orientar las acciones de la misma. La idea central es la

generación de herramientas de ahorro y crédito para contribuir a la inclusión financiera

de los integrantes de la Red. Aquí estamos en el plano de las ideas y, dado que estas
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provienen  de  los  diversos  ámbitos  de  la  organización,  es  posible  que  existan

contradicciones  entre  ellas.  La  lógica  dominante  será  pues  la  de  ordenar  y  generar

estabilidad en la organización; estamos frente a una lógica de la racionalidad. En cuanto a

la lógica de la racionalidad, ésta se construye sobre la idea de la autogestión y se expresa

mediante la participación de todos los integrantes en los procesos de toma de decisión, la

generación de acuerdos colectivos sobre la estrategia de la organización para cumplir sus

propósitos. 

El  dominio  de  las  capacidades  trata  sobre  la  variedad  de  recursos  que  dispone  la

organización  para  llevar  adelante  los  propósitos. Los  cuales  pueden  ser  materiales,

financieros, cognitivos, estructurales, actitudinales, comportamentales, creencias, valores,

etc. Los recursos devienen de la transformación de propósitos logrados en capacidades

que pueden ser integradas a la organización. La lógica dominante será entonces la del

usufructo:  las  capacidades  son  aquellas  que  contienen  algún  valor  de  uso  para  la

organización.  El dominio de las capacidades debería  estar compuesto fuertemente por

recursos inmateriales, como ser: 

- compromiso con la organización 

- valores y principios de la economía solidaria?

- equipo técnico (IPRU)

- apoyo en gestión de fondos (IPRU)

- acceso capital (IPRU)

Según  el  Modelo  de  Identidad  de  las  Organizaciones,  si  bien  estos  dominios  son

disjuntos, presentan una serie de relaciones que dan lugar a procesos de retrolimentación

que  los  vinculan  de  forma  tal  que  acumulaciones  en  un  dominio  generan  derrames

positivos en los otros así como problemáticas en un dominio limitan el desarrollo de los

demás.  Se  plantea  incluso  que  “lo  existente  limita  aquello  que  se  puede  conseguir”

( Schvarstein, 2011:171).
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El concepto de rol funciona como articulador de los dominios de las relaciones y los

propósitos:  los  propósitos  dan  lugar  a  funciones  para  alcanzar  los  objetivos  y  las

relaciones  implican  posiciones  de  status  dentro  de  la  organización,  nociones  ambas

vinculadas al concepto de rol. Ahora, los roles deben ser establecidos por la organización

y pueden cambiar  con el  transcurso  del  tiempo,  por  lo  que  se plantea  que  opera  un

proceso de adjudicación y asunción de roles que permite alinear las relaciones con los

propósitos de la organización.

El articulador entre los dominios de las relaciones con su lógica del poder y el dominio de

las capacidades con su lógica del usufructo, es el proceso de capacitación. Estos procesos

permiten  el  desarrollo  cognitivo  de  las  personas  que  integran  la  organización,

movilizando a los recursos (capacidades) y las personas (relaciones).

Para vincular  la lógica del  usufructo con la lógica de la racionalidad,  el  proceso que

aparece es el la productividad, entendido este en el sentido amplio de dar el mejor uso

posible de las capacidades con que cuenta la organización para el cumplimiento de sus

propósitos. 

Por  último,  desde  el  análisis  de  la  teoría  general  de  las  organizaciones  se  coloca  la

importancia en el marco institucional y en la forma como estas instituciones atraviesan la

realidad de las organizaciones. En este sentido, importa colocar algunas instituciones que

estarían completando el esquema del Modelo de Identidad de las Organizaciones:

- la economía (evolución, períodos de crecimiento y crisis, lógica de mercado dominante)

- el empleo (formas de empleo de hoy, su inestabilidad, el desempleo)

- la tecnología, (impactos de los desarrollos tecnológicos aplicados a las finanzas)

- la educación (muy poca presencia de lo financiero en lo educativo)

- el Estado (presencia en demás instituciones, lógica de la burocracia)
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Relaciones
Personas

Fondos cerrados
Red

IPRU

Lógica de Poder
Decisiones colectivas, 

horizontalidad

Capacidades
Compromiso 

Valores y principios ES
Equipo técnico

Apoyo en gestión 
Acceso a capital

Lógica del 
Usufructo

Propósitos
Generación de 

herramientas ahorro y crédito 
para contribuir a la 
inclusión financiera 

de los integrantes de la Red

Lógica de la 
Racionalidad
Autogestión
Participación

Proceso de Productividad
Asegurar los mejores servicios 
con el menor costo posible y en 
un proceso de autoformación de 

los socios

ORGANIZACIÓN DE 
INCLUSIÓN 

FINANCIERA 
MUNICIPIO A

Proceso de 
Capacitación

Educación financiera
Planificación

Evaluación de crédito
Autogestión

Proceso de 
Adjudicación  

Asunción de Roles

INSTITUCIONES

Economía
Empleo

Tecnología
Educación

Estado
Territorio

SITUACIÓN

Diseño y puesta en marcha de un piloto 
para organización de inclusión financiera 

del Municipio A 
con gestión colectiva

GRUPOS
Personas

Fondos cerrados
Red
IPRU

Actores del territorio
CCU? INACOOP?

ANDE?

SUJETOS

Referentes de
 cada grupo base

Coordinadora 
de la red

INSTITUIDO

INSTITUYENTE

Adj

Rol

Asc

Rol

MODELO DE IDENTIDAD DE LAS ORGANIZACIONES
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Un modelo de negocio ajustado a los principios y valores de la economía solidaria

Las altas tasas de interés que cobra la banca tradicional por créditos, las bajas tasas que

paga por depósitos, así como la exclusión en el acceso a servicios financieros para ciertos

colectivos,  permiten  un  gran  margen  de  acción  para  buscar  alternativas  más  justas  y

menos excluyentes de instrumentos financieros.

En función de estos aspectos, es que se motiva el proyecto, buscando la promoción de la

finanzas  solidarias,  garantizando  la  participación  de  las  personas  –  colectivos,  en  el

diseño de esta nueva herramienta de inclusión financiera, de forma activa, responsable y

pertinente  de  acuerdo  a  la  realidad  grupal  /  local,  que  impulse  y  afiance  los  lazos

asociativos  y barriales  a  fin  de ser  un aporte  más al  desarrollo  del  territorio  y de la

economía solidaria.

En este  sentido,  para pensar  el  modelo de negocio de una organización de este  tipo,

comenzamos  por  intentar  identificar  algunos  aspectos  centrales  para  aquellos  que

resultarían  posibles  integrantes  de  la  red  e  finanzas  solidarias.  De  esta  forma,  en  el

proceso de construcción del modelo de negocio nos preguntamos acerca de los beneficios

y oportunidades que brindaría la red para sus integrantes,  así como también sobre los

miedos u obstáculos que podrían enfrentar. 

En tal sentido, por un lado, parte de la construcción del modelo se realizó en base al

diálogo con colectivos y personas del territorio y, por otro lado, el proyecto piloto busca

responde esas preguntas.
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A modo de síntesis, esbozamos algunas:

 

Beneficios y oportunidades

Ser parte de una red solidaria e inclusiva, 
donde mis ahorros se destinan con fines no lucrativos

Disponibilidad de canalizar el ahorro de 
forma segura y con buenas tasas.

Acceso al crédito con bajas tasas

Educación financiera

Planificación financiera 

Estabilidad y seguridad financiera

Miedos u obstáculos

Desconfianza

No poder pagar el crédito 
y exposición al colectivo

Fracaso por falta de pago del resto

Tiempo para participar

Rechazo
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Respecto al modelo de negocio que buscamos implementar en al proyecto, el cual será testeado con las personas que conformen un piloto a 

implementar, hemos optado por presentar al mismo bajo el formato de CANVAS de idea de negocio2 por tratarse de una herramienta muy 

visual que permite fácilmente comprender la idea que se presenta. A continuación presentamos un cuadro del mismo.

SOCIOS CLAVE

- Instituto de Promoción 
Económico Social del 
Uruguay (IPRU).

- Organizaciones del 
territorio (Comisiones de 
vecinos, ONG, etc).

- Centro Cooperativista 
Uruguayo (CCU).

- Federación Uruguaya de 
Cooperativas de Vivienda de 
Ayuda Mutua (FUCVAM).

ACTIVIDADES CLAVE

- Educación económica 
financiera.

- Inclusión / Asistencia 
financiera.

- Análisis de riesgo y 
seguimiento.

PROPUESTA DE VALOR

- Brindar servicios 
financieros  (ahorro, crédito 
y educación financiera) más 
justos y solidarios, flexibles 
a las necesidades de sus 
integrantes y con mejores 
condiciones de acceso, tasas 
de interés  y garantías.

- Conformar un red de 
finanzas solidarias que  
promueva el desarrollo del 
territorio, vía la integración 
de necesidades, lógicas y 
colectivos del mismo.

RELACIONES CON LOS 
INTEGRANTES

- Horizontalidad.

- Contacto directo en la toma
de decisiones.

- Disponilidad 

SEGMENTACIÓN DE 
INTEGRANTES

- Colectivos del territorio, 
conformados o por 
conformarse,  vinculados a 
alguna fuente de ingresos.

RECURSOS CLAVE

- Equipo técnico 
multidisciplinario.

-Sistema Operativo.

- Local IPRU y de los actores
del territorio.

CANALES CON LOS 
INTEGRANTES

- Integración en los Comité 
de análisis y seguimiento de 
los servicios e intergrupos.

- Herramientas virtuales y 
flexibles en la gestión de 
recursos.

FUENTES DE INGRESOS

- Intereses cobrados (volcados a cubrir costos y pagar ahorro)
- Fondos convenio ANII.
- Reinversión en LRM.

ESTRUCTURA DE COSTOS   

- Costos  administrativos por operaciones.
- Costos bancarios.
- Equipo.

2 El modelo CANVAS de idea de negocios es un instrumento que facilita comprender y trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista integrado que entiende a la empresa
como un todo. En el mismo, se suele utilizar el término cliente para referirse a las personas para las cuales se destina el servicio o producto. En este caso, optamos por referirnos a
integrantes debido a la elección de organización por la que optamos en donde los usuarios del servicio forman parte de la organización que brinda el servicio. 

806



Diseño metodológico.

El proyecto busca motivar y comprometer a los colectivos potenciales en las definiciones

centrales de la organización, por lo que resulta central contar con un diseño metodológico

que permita la apropiación por parte de colectivos del territorio.

En este sentido,  se diseño una doble estrategia:  la búsqueda por instalar  el interés en

colectivos de la zona que potencialmente pudiesen integrar la red de finanzas solidarias y

la construcción de una red de socios estratégicos. 

Por un lado, se realizaron encuentros con diversos colectivos  de la zona en donde se

acercó la propuesta generada en términos de lógica organizacional y modelo de negocio

de la red de finanzas solidarias. Se generaron materiales gráficos y se buscó construir una

identidad que no fuera acabada para permitir  que los colectivos pudiesen retomarla y

ajustarla. Se les planteo que en la medida que la red se conformara y que los colectivos se

dieran el espacio de discutirla y de apropiársela, la misma podría modificarse para tomar

la  forma que  entendieran  más  pertinente.  A su vez,  a  cada  colectivo  con el  que nos

reunimos se le realizó una consulta anónima sobre las prácticas de ahorro y crédito, para

contar con mejor información sobre este comportamiento en una población de referencia. 

Por otro lado, se realizó un mapeo de actores que nos permitió identificar organizaciones

barriales, organizaciones de la sociedad civil organizada, vecinos o personas referentes

que cuenten con cierto liderazgo en el territorio. De esta forma, se buscó poder trasmitir

la propuesta, así como ir generando socios estratégicos para implementar la misma y que

pudiesen  desplegar  acciones  en  otros  ámbitos  o  grupos,  para  seguir  socializando  la

propuesta y evaluar qué respuesta existe en los colectivos, vecinos, organizaciones, etc. 

Nos planteamos poder ir trasmitiendo la propuesta para ir testeando la misma, el modelo

de negocio diseñado, así como también ir poniendo en la agenda de territorio la temática

en consideración y como fin concreto ir sumando potenciales participantes de la red. 
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Hasta el momento hemos realizado las siguientes acciones:

 El lanzamiento del proyecto con actores referentes del territorio

 Intercambio de experiencias con FIARE Banca Ética

 Reuniones con distintos colectivos o referentes de colectivos

 Mesa de debate con actores clave del sector de las microfinanzas en el territorio

 Reuniones con posibles socios estratégicos proveniente del sector cooperativo

 Consultoría jurídica para analizar que figura legal es la más apropiada para la

futura organización

A  su  vez,  estamos  proyectando  continuar  con  las  reuniones  con  otros  colectivos

identificados, y realizar otra reunión colectiva con los distintos actores particpantes de la

instancia  de  lanzamiento,  para  por  un  lado,  trasmitir  los  avances  realizados  hasta  el

momento, así como reforzar lazos y alianzas para que éstos participen del plan piloto o

sean socios para difundir la propuesta. 

Reflexiones finales.

Hasta el momento hemos realizado diversas acciones que buscan socializar la idea con

los colectivos, avanzar en el modelo de negocios, poner en la agenda del territorio la

temática en consideración. La fase de trabajo de campo ha sido y es la más desafiante en

el proyecto dado que, resulta complejo la sinergia entre los tiempos del proyecto, de las

personas, los colectivos, y la construcción de lazos de confianza para lograr el trabajo

conjunto en pos de implementar la experiencia que se desea desarrollar.

Tenemos  el  desafío  para  este  año  de  comenzar  una  experiencia  piloto  que  pueda

demostrar que es posible la puesta en práctica de una organización financiera que ponga

en  el  centro  a  las  personas  y  pueda  tener  un  impacto  positivo  en  el  territorio  y  la

comunidad.
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A existência de pesquisas com experiências práticas que integram os temas do design, 

economia solidária e tecnologia social demonstra uma convergência em torno de objetivos e 

possivelmente de métodos de trabalho, e este artigo realiza apontamentos a respeito da 

sustentabilidade e suas quatro esferas como eixo integrador entre os temas, especialmente 

partindo da perspectiva do design. Visando abordar as convergências e divergências dos temas, 

este artigo está dividido em dois grandes blocos, que propõem: I- discutir brevemente o histórico 

e bases teóricas de cada tema; II- apresentar os resultados do levantamento de publicações 

realizado na pesquisa em questão, bem como elencar algumas das possíveis interfaces entre os 

temas, discutir a perspectiva da sustentabilidade como eixo comum, e, apontar os limites e 

desafios das interfaces entre os temas. Partindo do design enquanto área situada nas ciências 

sociais aplicadas, este artigo traz um levantamento das bases conceituais e históricas dos três 

temas, abordando e relacionando alguns tópicos. 

 

I 

O design como promotor de mudanças, design para sustentabilidade e o design social 

 

A história do desenvolvimento do design é intrinsecamente ligada ao desenvolvimento 

da cultura material, mas teve grande expansão com o desenvolvimento da indústria, a partir do 

século XVIII. Com o aumento da demanda de práticas projetuais, a figura do designer passou a 

                                                           
1 Este artigo tem como base a pesquisa “Conexões entre Design, Economia Solidária e Tecnologia Social na 

perspectiva do campo CTS”, realizada para a obtenção do título de Mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em 

Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, concluída em 2017. 
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se consolidar enquanto peça chave para o desenvolvimento industrial e do mercado. O design 

estava aliado à divisão do trabalho no processo produtivo, e, ao mesmo tempo em que 

potencializava a produção industrial, também profissionais da época questionavam sobre essa 

forma de produção e o que ela gerava, como os impactos da superexploração dos trabalhadores e 

um produto final não necessariamente de qualidade. Willian Morris e John Ruskin ficaram 

conhecidos por liderar o movimento Artes e Ofícios (Arts and Crafts), que defendia a integração 

do fazer industrial e do fazer artesanal, em termos de processo produtivo, valorização da mão-de-

obra e relação com o produto final (DENIS, 2000). 

Historicamente o design se desenvolveu a ponto de ser compreendido como ferramenta 

estratégica para o mercado e para o desenvolvimento da sociedade de uma forma ampla, 

compreendido como um agente de transformação social. A proposta da escola Bauhaus alemã 

em 1919 defendia uma ideia de design como “uma atividade unificada e global, desdobrando-se 

em muitas facetas, mas atravessando ao mesmo tempo múltiplos aspectos da vida humana” 

(DENIS, 2000, p. 120-121), pensando no design e na arquitetura como capazes de construir uma 

sociedade melhor, mais livre, mais justa e internacional, entendendo o designer como um 

“profissional total”, ou seja, integrador de diversas capacidades (DENIS, 2000). 

Também no século XX, especialmente na década de 1970 durante a Guerra Fria, a 

discussão das problemáticas e impactos negativos trazidos pela indústria começa a desenvolver 

uma preocupação com o meio ambiente e com a sociedade de uma forma mais ampla, refletindo 

também a crítica à ideologia por trás do desenvolvimento industrial capitalista. Nesse contexto, o 

designer Victor Papanek trouxe a discussão do profissional designer como um sujeito crítico e 

capaz de propor soluções coerentes com o bem-estar da sociedade, sendo considerado o 

precursor do design sustentável e do ecodesign (PAPANEK, 1971/2009). Na década de 1980, a 

Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1987) definiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável, e serviu de referência para toda uma geração, dentre eles designers, 

que passaram a elaborar teorias e metodologias que buscavam abordar design e sustentabilidade. 

Ezio Manzini e Carlo Vezzoli (2002/2011) vão abordar o conceito de Ciclo de Vida do Produto 

(CVP), com a proposta de trazer para a cultura projetual do design uma abordagem que mescla o 

CVP com a sustentabilidade, promovendo uma geração de produtos e serviços intrinsecamente 

mais sustentáveis (MANZINI; VEZZOLI, 2002/2011).  

 

A inovação de sistemas para o desenvolvimento sustentável é principalmente traduzida 

pela ideia de Sistema Produto-Serviço (Product-Service System), trazendo uma mudança de 

concepção de design, que passaria de desenvolvimento de objetos industrializados, para o 

desenvolvimento de sistemas integrados de produtos e serviços que conjuntamente levam à 

satisfação da demanda de bem-estar, levando pesquisadores a trabalhar com novas definições de 

natureza estratégica e de inovação - tecnológica, sociocultural e organizacional (VEZZOLI, 

2010). 
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De modo semelhante, Victor Margolin (1998) vai entender que a grande vantagem do 

design é a sua capacidade de concepção e planejamento, que primeiro gera uma ideia e 

posteriormente a concretiza num produto, sendo esse um objeto, um sistema ou um ambiente. Os 

conceitos de design para desmontagem (design for disassembly), ciclo de vida do produto, e 

design com materiais recicláveis são contribuições importantes, mas que tem como pano de 

fundo um objetivo de reformar a cultura do consumidor, ao invés de contribuir para uma nova 

visão da prática profissional (MARGOLIN, 1998).  

Com essa perspectiva crítica, diversos autores passam a entender que o design em si deve 

se pautar pela sustentabilidade, não como uma área à parte, mas sim como um todo integrante do 

próprio design, partindo da concepção do design orientado para a solução de problemas – que 

também pode ser vista nas práticas de design estratégico, pensamento de design e do design 

thinking, entendendo o design como uma metodologia de projetação. Dessa forma, o conceito de 

Design para a Sustentabilidade (DpS) passa a ser usado, e Spangenberg, Fuad-Luke e Blincoe 

(2010), compreendem o DpS como resposta para promover mudanças sociais, econômicas e 

ambientais necessárias. Para além do ecodesign, o DpS integra as quatro esferas da 

sustentabilidade (aspectos sociais, econômicos, ambientais e institucionais), e ao invés de olhar 

apenas para o CVP para redução de custos e impactos, o DpS entende que é necessário olhar 

para sistemas maiores e fazer questionamentos mais fundamentais a respeito do consumo e 

produção (SPANGENBERG; FUAD-LUKE; BLINCOE, 2010).  

Desta forma, a discussão de design e sustentabilidade possui algumas subáreas, como a 

que podemos chamar de “design social”, termo que é cercado de polêmicas, uma vez que no 

centro da questão todo design é social, já que para existir pressupõe estar inserido na sociedade e 

pensando em seus problemas, sob diversas perspectivas. Contudo, o uso da expressão design 

social remete a um design que está voltado a solucionar problemas considerados “sociais”, como 

desigualdade social, pobreza, distribuição de renda, desequilíbrio ambiental, dentre outros. 

Estabelecer uma conceituação precisa de design social é complexo, mas é possível entender que 

esse campo engloba diversas áreas e formas de atuação, que vão visar ações, propostas e 

metodologias orientadas para promover bem-estar social especialmente de segmentos de 

populações em desvantagem, em suas mais diversas instâncias: 

 

Podemos conceituar, assim, Design Social como um aprimoramento do processo de 

inovação utilizando-se de ferramentas interdisciplinares de Design, e cujos objetivos 

podem ser sistematizados da seguinte forma: conscientização social; inserção no 

mercado; melhoria de processo; desenvolvimento de novos produtos; e valor agregado. 

[...] O foco principal de todo o processo é a pessoa, o cidadão [...] a participação do 

grupo produtor no processo não apenas como força de trabalho [...] mas como capital 

pensante, responsável e tomador de decisões (COSTA, 2009, p. 5). 
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Essa proposta do chamado design social também pode ser compreendida por outros 

termos, que não necessariamente são excludentes entre si, como: modelo social de design, design 

total, design universal, design para todos, design inclusivo, design socialmente responsável, 

design socialmente orientado, dentre outros. Sem uma definição conceitual restrita e claramente 

fundamentada, outros autores vão elencar características desse tipo de prática: a criação coletiva, 

descartando a ideia de projeto autoral; fortalecimento de mercados comunitários, tendo em vista 

soluções que gerem benefícios sociais; ausência de hierarquia entre os envolvidos, valorizando 

todos os tipos de conhecimento; linguagem adequada, simples e clara; e, a busca de soluções que 

pensem para além do design, construídas de forma coletiva (MARGOLIN, 2002/2004). 

Design para Sustentabilidade, design social e todas as demais propostas elencadas 

possuem uma visão do design que deve “olhar para o todo” enquanto metodologia que centra o 

processo no usuário do produto ou serviço. Apesar de na prática terem aplicações distintas, essas 

diversas propostas de design possuem o viés da sustentabilidade e um olhar intersetorial, que 

busca a interdisciplinaridade como forma de construção de soluções para problemas. É com essa 

proposta que também utilizamos nesse artigo apenas o termo “design”, sem adjetivos, como 

entendimento do design como uma área interdisciplinar, intersetorial e como metodologia de 

projetos. 

 

A economia solidária e o contexto brasileiro  

 

A economia solidária surge como alternativa para geração de renda e inserção no 

mercado de trabalho de populações excluídas do mercado tradicional capitalista, tendo como 

estratégia o trabalho cooperado e associado, com sua origem remetida ao cooperativismo do 

século XIX. Durante esse período foram realizadas as primeiras experiências e fundamentações – 

como os Pioneiros de Rochdale em 1844 e as aldeias cooperativas de Robert Owen em 1825. 

Questionando a forma de exploração capitalista e a consequente geração de pobreza, o 

cooperativismo propunha soluções baseadas na cooperação e solidariedade em esferas como 

produção e consumo (GAIGER; LAVILLE, 2009; SINGER, 2002). 

 

No Brasil existe uma conexão forte entre a economia popular e iniciativas de base 

comunitárias, especialmente com os movimentos de luta pela terra. Na década de 1980, os PACs 

- Projetos Alternativos Comunitários foram incentivados e muitos deles em assentamentos de 

reforma agrária liderados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), onde a 

orientação era promover a agricultura através da organização de cooperativas de produção 

autogestionárias. Também desde a década de 1980, o MST/CONCRAB - Confederação das 

Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil e o sindicalismo rural possuem um importante papel 

na luta por políticas agrícolas, agrárias e de crédito, em contraposição ao modelo do agronegócio 

latifundiário (SINGER, 2002). 
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Na década de 1990, no meio urbano, num contexto de altos índices de desemprego, a 

economia solidária voltou a ser colocada em pauta, especialmente com a retomada do tema de 

recuperação de empresas falidas por seus trabalhadores e trabalhadoras, que resultavam na 

criação de cooperativas de empresas recuperadas. A criação da Associação Nacional dos 

Trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG), em 1994, foi 

um dos marcos desse período, assim como a criação da União e Solidariedade das Cooperativas 

do Estado de São Paulo (UNISOL São Paulo), em 2000, que posteriormente passou a ter 

abrangência nacional em 2004 e passou a chamar UNISOL Brasil (ODA; SECOLI, 2000; 

DIEESE, 2014).  

Na década dos anos 2000 a partir no Fórum Social Mundial (FSM) realizado em Porto 

Alegre, foi possível criar uma identidade comum - a identidade da economia solidária, que 

também passava a agregar mais movimentos e setores, como comunidades quilombolas, povos 

tradicionais, grupos de saúde mental e cooperativismo social, movimentos de catadores de 

materiais recicláveis, e etc. No ano de 2003, foi criado o Fórum Brasileiro de Economia 

Solidária (FBES), e logo posteriormente o Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES), e 

a Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, dentro do Ministério do Trabalho 

(DIEESE, 2014).  

No âmbito das entidades de representação das cooperativas e empreendimentos 

solidários, também foi criada em 2005 a União Nacional das Cooperativas de Agricultura 

Familiar e Economia Solidária (Unicafes). Em 2014, as três centrais de cooperativas ligadas à 

economia solidária, Unicafes, UNISOL Brasil e CONCRAB, criaram a União Nacional das 

Organizações Cooperativistas Solidárias (UNICOPAS), “com o objetivo de ser uma frente ampla 

de defesa dos interesses e princípios da economia solidária e de fortalecer os trabalhadores e 

trabalhadoras que atuam na ES [economia solidária]” (DIEESE, 2014, p. 12), representando 

cerca de 2.400 empreendimentos no Brasil. E, em 2016, passou a integrar à UNICOPAS a 

UNICATADORES, central que agrega as cooperativas de catadores e catadoras de materiais 

recicláveis. 

Portanto, é dentro desse contexto que a economia solidária surge e existe no Brasil, 

podendo ser considerada hoje um movimento social, mas também uma política pública em 

desenvolvimento e implementação. De acordo com dados do Observatório Nacional da 

Economia Solidária e do Cooperativismo – ONESC (DIEESE, 2016), o universo da economia 

solidária e do cooperativismo solidário conta com 19.708 empreendimentos, perfazendo cerca de 

1.400.000 sócios e sócias (dados coletados de 2009 a 2013, englobando associações, 

cooperativas, empreendimentos informais e sociedade mercantil).  

Esses números ainda são pequenos se comparados aos números absolutos de outros 

setores econômicos no Brasil. E, dessa forma, podemos pensar em como a economia solidária 

pode ter uma incidência maior dentro da economia brasileira, discussão que passa 

necessariamente por pensar em como se dá a relação da economia solidária dentro da economia 

globalizada capitalista. Situada num contexto de desenvolvimento capitalista, se torna necessário 
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que os empreendimentos econômicos solidários se relacionem e vendam suas mercadorias ao 

mercado capitalista, acabando também por terem que se tornar competitivos para que seja 

possível o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária: 

A economia solidária só se tornará uma alternativa superior ao capitalismo quando ela 

puder oferecer a parcelas crescentes de toda a população oportunidades concretas de 

autosustento, usufruindo o mesmo bem-estar médio que o emprego assalariado 

proporciona. [...] ela terá que alcançar níveis de eficiência na produção e distribuição de 

mercadorias comparáveis aos da economia capitalista e de outros modos de produção, 

mediante o apoio de serviços financeiro científico-tecnológico solidários (SINGER, 

2002, p. 120-121). 

 

O desenvolvimento de modelos e de práticas ideais são processos constantes e 

incansáveis. Dentro da contradição capitalista, a conclusão que se pode chegar é a de que é 

necessário compreender a economia solidária e o cooperativismo solidário como um modelo de 

desenvolvimento social e econômico, sempre refletindo e reinventando as práticas para que se 

possa chegar o mais próximo possível do modelo ideal. A partir dessas reflexões, é possível 

verificar que o trabalho cooperado se apresenta como uma forma de desenvolvimento social, 

com promoção do desenvolvimento local, de distribuição de renda, de respeito ao meio ambiente 

e de superação da pobreza.  

 

 

Tecnologia Social e suas proposições 

 

O campo denominado Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) vai discutir que a 

produção de conhecimento, seja ele científico ou tecnológico, está situada em contextos sociais e 

políticos, pressupondo a sua não neutralidade. A compreensão do mecanismo de funcionamento 

desse campo demonstra como o conhecimento e a tecnologia não são lineares e que eles não 

rumam a um desenvolvimento em prol da sociedade, e sim do capital (BOURDIEU, 2001).  

Dentro do campo CTS, a base para o conceito de tecnologia social (TS) está na chamada 

“teoria crítica da tecnologia” de Feenberg (1991/2013), que critica a concepção determinista da 

ciência e tecnologia, assume a não neutralidade da ciência e a necessidade do controle de sua 

autonomia (MEZZACAPPA; ZANIN, 2012). Para Dagnino, Brandão e Novaes (2004) o 

desenvolvimento do conceito de TS tem sua origem a partir dos movimentos de Tecnologia 

Apropriada (TA), especialmente no início do século XX na Índia, protagonizados por Mahatma 

Gandhi, que defendia a apropriação de tecnologias modernas pelas populações mais pobres, 

como forma de promover um crescimento econômico e social da sociedade hindu (DAGNINO; 

BRANDÃO; NOVAES, 2004).  

As definições de tecnologia social tendo como base a Rede de Tecnologia Social (RTS) e 

o Instituto de Tecnologia Social (ITS) são, para Mezzacappa e Zanin (2012), compreendidas 
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como complementares, e não excludentes. Esse conjunto de definições afirma que as tecnologias 

sociais são: produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a 

comunidade e apropriadas por ela, que representem efetivas soluções de transformação social, 

inclusão social e melhoria das condições de vida. Assim, algumas diretrizes e pressupostos 

defendidos por diversos autores a respeito da tecnologia social são: não neutralidade da C&T; 

voltada à inclusão social; multiplicidade de atores na sua execução; relação com políticas 

públicas; ênfase no processo de produção da tecnologia; construção coletiva do conhecimento; 

atendimento a demandas sociais concretas; planejamento e aplicação organizados; aprendizagem 

de todos os envolvidos; promoção da sustentabilidade em suas três esferas; conhecimento a partir 

da prática; replicabilidade; interdisciplinaridade; e, construção conjunta permanente 

(MEZZACAPPA; ZANIN, 2012). 

A partir desse compilado de diretrizes e pressupostos é possível entender as propostas e 

áreas de atuação da TS, bem como algumas de suas problemáticas e desafios. Uma delas é a 

própria forma de promoção da TS, que deve dar conta da complexidade existente dentro de sua 

própria concepção – pensando em promoção da tecnologia social que não crie “usuários” da TS, 

e sim agente ativos num processo de construção sociotécnica (DAGNINO; BRANDÃO; 

NOVAES, 2004). 

  

II 

Levantamento de pesquisas com experiências práticas em design, economia solidária e 

tecnologia social 

 

Neste bloco trazemos os resultados do levantamento realizado, que teve como objetivo 

realizar um mapeamento de pesquisas com experiências práticas, ou seja, problematizações 

teóricas, mas com campo e/ou práticas realizadas, e que também abordassem o design como 

metodologia e/ou ferramenta aliada à economia solidária e/ou à tecnologia social. A seleção de 

pesquisas apenas com experiências práticas foi determinada para que fosse possível focar nos 

possíveis resultados práticos no cruzamento dos temas. Assim como, a seleção de pesquisas que 

abordam o design como metodologia e/ou ferramenta também foi necessária para focar pesquisas 

que tinham o design como centro da pesquisa, e que compreendam o design não como 

instrumento técnico, mas sim como metodologia e, consequentemente, ferramenta estratégica 

para o desenvolvimento de projetos. As pesquisas com experiências práticas buscadas tinham 

como critério de serem realizadas no Brasil e apresentavam o cruzamento entre os temas: 1) 

design, economia solidária e tecnologia social; ou, 2) design e economia solidária; ou, 3) design 

e tecnologia social (SANTOS, 2017). 

As fontes de consulta foram bases de dados científicas brasileiras, anais de eventos 

relacionados aos temas, além de outras fontes, como Google Schoolar, Banco de Tecnologias 
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Sociais (Fundação Banco do Brasil), e publicações encontradas em referências de materiais 

consultados. 

Os resultados gerais apresentaram um total de 46 publicações dentro dos critérios 

elencados, abarcando o período entre 2003 e 2015, sendo eles: 29 publicações em anais de 

eventos; 12 publicações são artigos científicos, ou pesquisas de mestrado, doutorado, trabalho de 

conclusão de curso, ou capítulo de livro; e, 5 publicações foram localizadas no Banco de 

Tecnologias Sociais. A abrangência geográfica abarcou 11 estados do Brasil (Paraná, Bahia, 

Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro e Maranhão), e 21 universidades públicas e privadas diferentes.  

Analisando os resultados gerais é possível afirmar que o campo que discute design e suas 

possíveis interfaces com economia solidária e/ou tecnologia social ainda é recente e com certa 

abrangência geográfica. Contudo, dado o número de resultados gerais encontrados e diversidade 

de instituições envolvidas, é possível compreender que esse campo está em formação e talvez se 

consolide como um campo de atuação no curto prazo.  

Dentre as publicações encontradas foram selecionadas 5 pesquisas e 10 autores, que 

concederam entrevistas qualitativas a respeito do tema abordado nesta pesquisa.  A partir do 

material coletado e das entrevistas foi realizada uma análise conjunta dessas fontes, apontando a 

relação das práticas e das concepções teóricas dos três temas com as quatro esferas da 

sustentabilidade. 

 

 

Possibilidades de interfaces entre design, economia solidária e tecnologia social 

 

As interfaces entre os temas trouxeram elementos para a discussão, problematizando 

aspectos comuns, tais como: sociológicos e históricos; metodologias de trabalho; e, objetivos que 

visam à sustentabilidade.  

 

Um dos aspectos sociológicos e históricos comuns vai abordar a insustentabilidade do 

desenvolvimento industrial. No período histórico da Revolução Industrial essas críticas foram 

realizadas pelos campos do design e da economia solidária, assim como no período da Guerra 

Fria, com o surgimento do ecodesign, do conceito de desenvolvimento sustentável, dos 

movimentos de tecnologia apropriada, do campo CTS, e posteriormente o surgimento do 

cooperativismo no Brasil, do Design para a Sustentabilidade, da proposta da tecnologia social e 

das iniciativas do design social.  

O debate sobre o consumo e suas consequências ecológicas para o planeta, e também a 

crítica à forma de produção orientada para a exploração da mão de obra é outro ponto que 

aproxima o design, a economia solidária e a tecnologia social. O comércio justo e o consumo 

solidário são práticas que criticam e buscam repensar e praticar novas formas de consumir, que 
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fomentem produções mais justas e sustentáveis. Em paralelo, a proposta de Design para a 

Sustentabilidade também se propõe a repensar a produção para o consumo, e vai compreender a 

sustentabilidade de uma forma ampla. De maneira semelhante, o campo CTS vai discutir formas 

de tecnologias que busquem o desenvolvimento aliado à sustentabilidade especialmente dos 

países menos desenvolvidos, como a tecnologia apropriada, tecnologia adaptada, a tecnologia 

social e a adequação sócio-técnica.  

Uma das pesquisas selecionadas para entrevista apresentou o desenvolvimento de um 

projeto com comunidades de artesãos que utilizam resíduos vegetais como matéria-prima, que se 

propõe mais sustentável ecologicamente, socialmente e economicamente através da metodologia 

do design sistêmico – compreendido como um modelo de produção que envolve todos os ciclos 

do produto, da concepção ao descarte, integrado ao meio-ambiente, ao território e à comunidade 

envolvida no processo (MOURÃO; GUIMARÃES; BRITO, 2015). 

Também nas pesquisas do projeto Design Possível (PONS, 2006), o ponto de partida era 

a concepção de que o papel do designer atual é de intermediador entre o mercado consumidor e a 

comunidade produtora, onde as atividades eram vistas como promotoras de desenvolvimento 

sustentável, estimulando o desenvolvimento social, econômico e ambiental. 

A proposta da tecnologia social segue a mesma orientação, uma vez que é voltada para a 

solução de problemas sociais, onde há a construção e o controle da tecnologia por quem a utiliza, 

direcionando a tecnologia por e para seus próprios usuários, de forma que também seja possível 

replicar essa tecnologia em outros contextos. As pesquisas realizadas por Mourão e Engler 

também focam a abordagem da tecnologia social como forma de inclusão social, e como a 

criação de empreendimentos criativos poderiam ser capazes de proporcionar desenvolvimento 

socioeconômico, que são potencializados com o uso do design (MOURÃO; ENGLER, 2015). 

Nas pesquisas de Martins e Pons (2012), a tecnologia social é compreendida como uma 

metodologia de trabalho processual, que utiliza conhecimentos provenientes de diversas áreas 

para a formação e estruturação de grupos produtivos e empreendimentos de forma colaborativa, 

e que se relaciona ao design na perspectiva do design como metodologia e construção de 

processos, objetos ou produtos. 

Outro importante elemento comum entre os temas é a metodologia de trabalho proposta 

pelo design, economia solidária e tecnologia social, com base na colaboração, participação, 

cooperação e gestão coletiva. Essa perspectiva participativa no design busca metodologias de 

controle social e criação coletivas, trazendo a ideia de autores-usuários e de que não existe 

projeto autoral, e sim projeto coletivo (COSTA, 2009). Na economia solidária também vemos a 

mesma prática de gestão, buscando o fazer coletivo e o trabalho cooperado, utilizando a 

democracia como forma de gestão. 

Diversos são os cruzamentos teóricos entre os temas, mas é possível apontar que a crítica 

ao sistema capitalista e suas formas de produção e consumo talvez seja o elemento unificador 

dos três temas e a busca pela sustentabilidade seja o eixo norteador entre os eles. 

818



O desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade como eixo comum  

 

O conceito de sustentabilidade provém do conceito desenvolvimento sustentável 

defendido em 1987 pela Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - 

Comissão Brundtland, num contexto histórico de final da Guerra Fria, e de inúmeras 

conferências e encontros internacionais que pautavam o desenvolvimento da sociedade moderna 

e seus impactos socioambientais: 

 

O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE O MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1987, p. 46). 

 

 Posteriormente, o uso do termo sustentabilidade passou a se difundir em diversas áreas e 

esferas. Na década de 1990, na área empresarial, John Elkington desenvolveu o conceito que 

ficou conhecimento como Tripé da Sustentabilidade (Triple Bottom Line), compreendendo uma 

modificação do modelo de negócios tradicional, no qual para uma organização ou empresa ser 

considerada sustentável ela deve considerar: o capital humano envolvido na empresa e na 

sociedade como um todo; o meio ambiente; e, o lucro, seu resultado econômico positivo, mas 

que não deveria avançar sem levar em conta os itens anteriores (ELKINGTON, 1997/2012). 

Mais recentemente foram acrescentadas novas características à sustentabilidade, para 

além das esferas social, ambiental e econômica, como a sustentabilidade institucional e/ou 

cultural, buscando dar conta de aspectos de sistemas políticos-institucionais sustentáveis e 

também da diversidade cultural mundial. Dentro da área do design, Spangenberg, Fuad-Luke e 

Blincoe (2010) relacionaram o prisma da sustentabilidade a uma visão integrada que deve partir 

de um ponto de vista interdisciplinar, uma metodologia integrativa e condução transdisciplinar 

de projetos, como demonstrado na Figura I: 

 

Figura I: O Prisma da Sustentabilidade 

 
Andrade (2012, p. 36), traduzido de Spangenberg, Fuad-Luke e Blincoe (2010, p. 1492). 
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A partir dessa discussão, é possível apontar que talvez a própria ideia de sustentabilidade 

em suas quatro esferas seja o eixo que alia o design, a economia solidária e a tecnologia social, 

uma vez que todos eles possuem valores, conceitos e metodologias similares e/ou relacionados:  

a) Sustentabilidade econômica: mudança na forma de produção, consumo consciente, 

produção solidária;  

b) Sustentabilidade ambiental: ecoeficiência, redução de consumo de recursos naturais, 

preservação ambiental; 

c) Sustentabilidade social: orientada ao desenvolvimento social, promoção de acesso e 

equidade, promoção de desenvolvimento social; 

d) Sustentabilidade institucional/cultural: participação, democracia, colaboração, gestão 

coletiva e cooperação.   

 

Considerações finais 

 

A relação entre os temas trabalhados em termos conceituais apontou para a compreensão 

dos conceitos como meio, como fim e também transversais, indicando um entendimento difuso, 

talvez devido ao ainda processo de consolidação teórica de alguns dos temas. Contudo, foi 

possível apontar um elemento transversal traduzido como o objetivo comum dos temas: 

promotores de sustentabilidade, visando o desenvolvimento sustentável, propondo uma 

economia mais justa, a preservação do meio-ambiente e utilizando a democracia como método. 

Assim como existem diversos cruzamentos e aproximações entre os temas, também 

existem diferenças e limitações, e talvez o principal limite desta proposta seja compreender até 

onde é possível criticar o sistema capitalista e propor formas alternativas de desenvolvimento e 

sustentabilidade, uma vez que o sistema capitalista em si não é sustentável.  

Mudar o sistema dentro do sistema pode ser uma tarefa difícil ou até impossível, mas 

talvez sejam esses movimentos e crises constantes que promovam mudanças, mesmo que 

pequenas e pontuais, e que podem reverberar de forma mais ampla no futuro. Afinal, nas 

palavras de Gui Bonsiepe, o design possui uma grande tarefa: “hoje precisamos redirecionar o 

design para o quadro das novas coordenadas relacionadas ao ambiente, à energia e, sobretudo, 

ao abismo entre um punhado de pessoas extremamente ricas e uma maioria extremamente 

pobre” (BONSIEPE, 2012, p. 119). 
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Una aproximación a la gobernanza en los emprendimientos de
trabajado autogestionado de la economía social y solidaria.

“Es imposible exagerar la importancia de estos grandes experimentos sociales que han

mostrado con hechos, no con simples argumentos, que la producción en gran escala y al

nivel de las exigencias de la ciencia moderna, puede prescindir de la clase de los patronos,

que  utiliza  el  trabajo  de  la  clase  de  las  «manos»;  han  mostrado  también  que  no  es

necesario  a la  producción  que los  instrumentos  de  trabajo  estén  monopolizados  como

instrumentos de dominación y de explotación contra el trabajador mismo; y han mostrado,

por fin, que lo mismo que el trabajo esclavo, lo mismo que el trabajo siervo, el trabajo

asalariado no  es  sino  una forma  transitoria  inferior, destinada  a  desaparecer  ante  el

trabajo asociado que cumple su tarea con gusto, entusiasmo y alegría.” (Marx, 1864).

Introducción

Los  sociólogos  Hollingsworth  y  Lindberg  (1985)  plantean  que  existen  4  modalidades  de

gobernanza:  el  mercado,  la  jerarquía,  la  comunidad  y  las  asociaciones;  cada  una  de  estas

modalidades  poseen  una  lógica  propia  fundada  sobre  acciones  colectivas  y  un  orden  social

(Turnbull, 2000). Sin embargo, las principales investigaciones en economía sobre la teoría de la

firma (o de la empresa) que se desarrollan en gran medida en los países anglosajones, reducen el

debate de la gobernanza a una dicotomía entre la coordinación por el mercado y la coordinación por

la  jerarquía.  Hollingsworth,  Schimitter  y  Streek  (1994)  afirman  incluso  que  “en  el  limitado

repertorio institucional previsto por la corriente dominante en economía, la jerarquía corporativa

es la preferida, y de hecho la única 'económica', alternativa a los mercados” (traducción propia

citada en TURNBULL, 2000:14).

Las  teorías  de  la  firma  que  se  concentran  en  solo  2  modalidades  de  coordinación  se  revelan

especialmente  insuficientes  para  abordar  las  particularidades  de  la  gobernanza  en  los

emprendimientos de trabajo autogestionado de la economía social solidaria. Buscaremos presentar

las distancias entre estas 2 organizaciones a fin de demostrar la necesidad del desarrollo de modelos

propios de gobernanza para problematizar las lógicas de poder al seno de los emprendimientos de

trabajo autogestionado. 
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En primer  lugar  haremos  una  breve  revisión  de  los  enfoques  mas  tradicionales  de  gobernanza

desarrollados desde la economía de la firma. Luego abordaremos dos grandes limitaciones de los

mismos para ser extrapolados a emprendimientos de trabajo autogestionado, que se vinculan con la

identidad de las organizaciones y las lógicas de poder. En tercer lugar presentaremos un modelo de

gobernanza participativa que articula aportes menos hortodoxos y permite acercarse a una mirada

mas ajustada de las lógicas de poder que operan en los emprendimientos de trabajo autogestionado.

Finalmente, plantearemos algunas dificultades que enfrentan estos emprendimientos para poner en

práctica modelos de gobernanza participativa. 

Los enfoques tradicionales de gobernanza en economía

Los  enfoques  de  gobernanza  que  podemos  encontrar  en  las  principales  corrientes  teóricas  en

economía analizan centralmente la gobernanza en las empresas capitalistas tradicionales. Tratan

sobre  la  búsqueda  de  un  equilibrio  entre  gestores  y  accionistas  o  entre  los  consejos  de

administración y la gestión, con la preocupación de alinear las acciones de quienes integran las

organizaciones  con  los  objetivos  de  quienes  las  gobiernan.  Se  destacan  2  modalidades  de

gobernanza, una gobernanza como mecanismo de regulación y una gobernanza como mecanismo de

coordinación, desplazando el debate de la clásica dicotomía mercado-jerarquía para dar lugar a una

tensión entre la regulación y la coordinación.

La  gobernanza  como  modalidad  de  regulación  consiste  en  la  puesta  en  marcha  de  diversos

mecanismos de control para orientar las acciones de los gestores; se destacan cuatro modelos de

control corporativo: el modelo financiero simple, el modelo de intendencia, el modelo de las partes

interesadas, y el modelo político (Turnbull, 2000). El modelo financiero simple se construye sobre

la hipótesis que los gestores van a actuar en función de sus intereses en detrimento de los intereses

de los accionistas. Se pone entonces en práctica una serie de reglas y de incentivos para que el

comportamiento de los gestores se aliñe con el de los accionista, lo que representa costos de agencia

suplementarios para la organización. El modelo de intendencia plantea que la relación entre los

gestores y los accionistas está controlada por la necesidad de mantener el  rendimiento y por la

necesidad de mantener la organización en un estado de equilibrio dinámico. El comportamiento de

los  gestores  está  regulado  por  modalidades  de  control  informales  como  la  confianza  y  la

cooperación que reducen la incertidumbre del comportamiento a través de procesos de autocontrol y

de control mutuo (Bertrand 2003). El modelo de las partes interesadas consiste en considerar que el

principal  objetivo  de  la  firma  es  la  creación  de  valor  para  las  partes  interesadas  (clientes,
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GOBERNANZA COMO MODO DE COORDINACIÓN Y CONTROL
PARA EMPRESAS CAPITALISTAS TRADICIONALES

FINALIDAD: generación de una ganancia para los socios capitalistas.
MEDIO: puesta en marcha de actividades económicas vía una organización jerárquica.

ESTRUCTURA 
EMPRESA 

CAPITALISTA Mecanismos 
de coordinación:

- coordinación por la 
jerarquía

- toma de decisión 
centralizada

- pérdida de flexibilidad 
y de autonomía

Mecanismos de control:
- encuadre de los trabajadores
para responder a los intereses 

de los socios capitalistas
- puesta en marcha de reglas 

formales e incentivos

ESTRUCTURA 
JERÁRQUICA

proveedores, trabajadores, etc.) y para esto, la mejor gobernanza consiste en hacer participar a las

partes  interesadas  en  las  decisiones  de  la  firma.  Finalmente,  el  modelo  político  plantea  que  la

distribución del poder y de los beneficios entre los accionistas, los gestores y las partes interesadas

de  la  firma  está  determinada  por  la  forma  en  que  el  Estado  favorece  los  diferentes  grupos

representados.

A  su  vez,  la  gobernanza  como  mecanismo  de  coordinación  puede  tomar  varias  formas.  La

coordinación por la jerarquía aparece como la forma predominante de coordinación en las firmas

desde la segunda mitad del siglo XX y supone una estructura de toma de decisión centralizada que

se acompaña de una perdida de flexibilidad y de autonomía de los trabajadores. La coordinación por

el mercado resulta ser la respuesta liberal para hacer frente a los limites de la coordinación por la

jerarquía, permitiendo una mayor flexibilización en la firma y suponiendo que toda la información

necesaria se encuentra contenida en el sistema de precios. Aparecen como alternativas a estas 2

formas  predominantes  de  coordinación  por  la  jerarquía  y  por  el  mercado,  las  formas  de

coordinación  comunitaria  y  colaborativa.  La  coordinación  comunitaria  es  considerada  como  la

forma mas antigua de coordinación y se caracteriza por relaciones personalizadas entre actores en

un marco de  confianza  mutua.  La  coordinación colaborativa  pretende operar  entre  actores  con

objetivos y visiones diferentes que buscan cooperar, y donde la repartición del poder resulta mas

equitativa entre los actores. 

A  continuación  presentamos  un  esquema  que  recoge  las  ideas  centrales  de  los  enfoques

tradicionales de la gobernanza para empresas capitalista con una estructura típicamente jerárquica

basada en los mecanismos de control y de coordinación. 
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Los modelos de gobernanza se ajustan a los propósitos de la organización para la cual son pensados,

en este caso para las empresas capitalistas donde la finalidad es la generación de un beneficio o

lucro  económico.  Si  bien  los  emprendimientos  de  trabajo  autogestionado  pueden  implementar

mecanismos de coordinación o control, las diferencias en la identidad que suponen este tipo de

organizaciones  y  la  alteración  en  las  lógicas  de  poder,  requerirán  otro  tipo  de  enfoque  de  la

gobernanza. 

La identidad de las organizaciones

Trabajaremos sobre un marco teórico para aproximarnos al análisis de las organizaciones en lo que

refiere a su identidad y estructura, y evidenciar así que los enfoques tradicionales de gobernanza

necesariamente  se  encuentran  fuertemente  limitados  para  ser  aplicados  en  emprendimientos  de

naturaleza tan distinta. 

Etkin y Schvarstein (2011) nos proponen un modelo de identidad de las organizaciones que plantea

una estructura de las organizaciones compuesta de tres dominios: las relaciones, los propósitos y las

capacidades. En cada uno de estos dominios opera una lógica asociada particular: la lógica del

poder en el dominio de las relaciones, la lógica de la racionalidad en el dominio de los propósitos y

la lógica del usufructuo en el dominio de las capacidades. 

Si bien se trata de dominios disjuntos, que refieren a aspectos diferentes de la estructura de una

organización que no se superponen, los mismos están fuertemente correlacionados,  presentando

relaciones  de  causalidad  mutua  y  retroalimentación  positiva.  Se  identifican  de  esta  forma  tres

procesos de la estructura de la organización: el proceso de adjudicación y asunción de roles como

vínculo  entre  los  dominios  de la  relaciones  y  los  propósitos,  el  proceso  de capacitación  como

vínculo entre los dominios de las relaciones y las capacidades, y el proceso de productividad como

vínculo entre los dominios de los propósitos y de las capacidades.
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A continuación presentamos un esquema con los dominios, sus lógicas y vínculos del Modelo de

Identidad de las Organizaciones.

La identidad de la organización es reflejo de su estructura en términos de dominios y sus relaciones.

“Las  organizaciones  poseen  una  identidad  definida  como  invariante  en  el  sentido  de  que  su

transformación también implica la aparición de una nueva organización. Constituye definición de

dicha identidad la enumeración de todo aquello que permita distinguir a la organización como

singular  y  diferente  a  las  demás,  todo  aquello  que  si  desaparece  afecta  decisivamente  a  la

organización.  La  perturbación  de  la  invarianza  implica  la  transformación  del  sistema  (por

ejemplo, una empresa en cooperativa) y, en el límite, significa su disolución.” (Etkin y Schvarstein,

2011:156).

Los emprendimientos autogestionados presentan profundas diferencias con las empresas capitalistas

en los dominios de las relaciones -lógica de poder horizontal versus lógica de poder más vertical-,

de los propósitos -lógica de la racionalidad orientada a la generación de puestos de trabajo versus

lógica de la racionalidad orientada a la generación de ganancias-, y seguramente de las capacidades

-lógica del usufructuo definida por la maximización de beneficios versus una lógica del usufructuo

con el trabajador en el centro-, afectando todos los procesos de las estructura. 

Relaciones

Lógica 
de Poder

Capacidades

Lógica del 
Usufructo

Propósitos

Lógica de la 
Racionalidad

Proceso de 
Productividad

Proceso de 
Capacitación

Proceso de 
Adjudicación  

Asunción 
de Roles

Modelo de Identidad de las Organizaciones
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El poder en las organizaciones

Según Marie  Claire  Malo  (2003),  la  gobernanza  refiere  en  un  sentido  estricto  a  la  función de

control,  en un sentido amplio a una forma de coordinación, pero en ambos casos trata sobre 3

dimensiones del poder: el poder sobre la organización, lo que implica cuestiones como la regulación

por el mercado o por el Estado, el poder de la organización, lo que implica cuestiones como la

autorregulación por jerarquía o asociación y el poder en la organización, lo que implica cuestiones

como la vinculación y la cooperación de los actores de la cadena de actividades. 

Así, aproximarse a las lógicas de gobernanza dentro de una organización requiere analizar como se

expresa el poder en dicha organización. Siguiendo a Crozier y Friedberg (1977), el poder implica la

posibilidad de que algunas personas puedan actuar sobre otras, por lo que se trata de una relación

entre actores y no de sus atributos. De esta forma, el poder solo puede desarrollarse en el marco de

un intercambio entre actores comprometidos en una relación dada. 

Destacan tres rasgos centrales dela relación de poder: es una relación instrumental, en la medida de

que el poder solo se concibe en la perspectiva de alcanzar un objetivo que motiva la movilización

de  recursos  de  los  actores;  es  una  relación  no transitiva,  puesto  que  no  necesariamente  puede

trasladarse linealmente a otro actor (si A puede obtener de B una acción X, y B puede obtener esta

misma acción de C,  no significa que A pueda obtenerlo de C);  es una relación recíproca pero

desequilibrada, puesto que existe  negociación e intercambio pero en un marco de desigualdad.

En este sentido, estos autores nos plantean que el poder reside en el margen de libertad del que

dispone cada individuo comprometido en la relación de poder. Las estructuras y las reglas que

gobiernan el funcionamiento de una organización determinan los espacios en donde las relaciones

de poder podrán desarrollarse. 

Las  relaciones  de poder  en  los  emprendimientos  autogestionados necesariamente tomarán otras

formas  que  aquellas  que  se  desarrollan  en  empresas  capitalistas  tradicionales,  puesto  que  las

estructuras en las que éstas se desarrollan difieren entre las organizaciones, afectando los margenes

de libertad de los actores comprometidos en dicha relación.

El poder, y sus expresiones en términos de autoridad y jerarquía, tendrán diferentes características

en  función  del  tipo  de  organización.  Retomando  los  conceptos  de  Ménard,  “por  autoridad,

entendemos la transferencia del poder de decisión de forma explícita o implícita, de un agente o de
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una clase de agentes a otros agentes. (...) La jerarquía, en efecto, implica una subordinación del

poder de decisión, y se impone en el cuadro de relaciones sociales precisas” (traducción propia de

Ménard, 1997:28).

 

En  las  empresas  capitalistas  encontramos  que  la  autoridad  y  la  jerarquía  son  impuestas  a  los

trabajadores. La relación de autoridad se sostiene sobre una jerarquía que deriva de fundamentos

económicos y jurídicos. En lo que concierne a los fundamentos económicos, la jerarquía se explica

por la propiedad de los medios de producción, lo que se traduce en una situación de desigualdad en

la  medida  en  que  solo  los  empresarios  poseen los  derechos  de  propiedad.  Si  se  interrumpe la

relación de empleo, los empresarios conservarán los medios de producción y los trabajadores se

verán privados del derecho de uso de los mismos y perderán su fuente de ingreso. Según Baudry,

“el control de los activos no humanos lleva al control de los activos humanos” (traducción propia

de Baudry, 2003:43). En cuanto a los fundamentos jurídicos, el derecho del trabajo le proporciona al

empresario una autoridad, permitiéndole el ejercicio del poder en tres niveles: el poder de dirección

económica, el poder de dirección de las personas y el poder disciplinar. 

En  los  emprendimientos  autogestionados,  la  jerarquía  como  subordinación  resultante  de  una

desigual detención de derechos de propiedad no tiene lugar. La autoridad sí está presente, pero no

está legitimada en la jerarquía: se expresa por delegaciones de poder al seno de la asamblea para

organizar las actividades económicas y políticas de la organización. En este caso, la autoridad ya no

es padecida por los trabajadores sino que es decidida colectivamente y aceptada. Según Moussé

“estando  excluidos  todo  espíritu  de  dominación  y  todo  sometimiento,  las  relaciones  de  poder,

justificadas por las exigencias del trabajo realizado connjuntamente, se inscribirían en el respeto

reciproco de los individuos y de los grupos” (traducción propia de Moussé, 1979). 

Un abordaje de la gobernanza pensado para emprendimientos de trabajo autogestionado

Los enfoques tradicionales de la gobernanza, ampliamente difundidos en economía, permiten dar

cuenta de las conformaciones del poder en las empresas tradicionales y de las tensiones internas que

en  ellas  se  desatan.  Difícilmente  podamos  trasladar  estos  enfoques  al  análisis  del  poder  en

organizaciones que presentan identidades y lógicas de poder tan diferentes. Es necesario contar con

enfoques de gobernanza que problematizan las lógicas de poder propias de los emprendimientos de

trabajo autogestionado. 

Los emprendimientos autogestionados tienen como principal propósito la generación de empleos de
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calidad vía la participación de los trabajadores. Solemos encontrar una doble estructura interna en

estas organizaciones, una estructura política y una estructura productiva. Plantearemos entonces un

modelo  de  gobernanza  democrática  participativa  que  contiene  una  doble  dimensión  de  la

gobernanza que refleja esta doble estructura: el gobierno, como dimensión institucional estratégica

y la gestión como dimensión organizacional estructural (Malo, 2003). La lógica del poder debe ser

analizada en esta doble dimensión. A continuación presentamos un abordaje de la gobernanza que

pretende alinearse con los propósitos y la identidad de los emprendimientos autogestionados y ser

funcional a la doble dimensión estructural que presentan estas organizaciones.

Este  enfoque  habilita  la  reflexión  sobre  la  problemática  del  poder  en  los  emprendimientos

autogestionados  al  tiempo  que  permite  incorporar  aquellos  aportes  de  los  enfoques  mas

tradicionales. 

Los emprendimientos autogestionados presentan como objetivo central la generación de empleos

estables y de calidad vía la participación de los trabajadores (la participación siendo un objetivo en

si misma en estos emprendimientos). La puesta en marcha de actividades económicas es el medio

ESTRUCTURA 
INTERNA

GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA 
PARTICIPATIVA

GOBIERNO
Dimensión 

institucional 
estratégica

GESTIÓN
Dimensión 

organisational 
estructural

ESTRUCTUR
A POLÍTICA

ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA

MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN:
- Identidad colectiva
- Relaciones personalizadas
- Confianza mutua

MECANISMO DE 
REGULACIÓN:
- Democracia
- Equilibrio de poder
- Figura del coordinador

GOBERNANZA DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA
PARA EMPRENDIMIENTOS DE TRABAJADORES AUTOGESTIONADOS

FINALIDAD: generación de empleos estables y de calidad vía la participación de los trabajadores.
MEDIO: puesta en marcha de actividades económicas.
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para alcanzar este objetivo. La gobernanza democrática participativa implica una delegación parcial

del poder decida por los trabajadores, que de realizarse de forma consciente y deliberada, implica

un empoderamiento del trabajador que toma ésta decisión. Esta delegación de poder es necesaria

para  mejorar  la  eficiencia  de  la  organización,  pero se  mantiene  una  participación en tareas  de

planificación y de ejecución.

El ejercicio del poder se inscribe en la doble dimensión de gobierno y gestión, reflejo de la doble

estructura  política  y  productiva  de  los  emprendimientos  autogestionados.  Los  emprendimientos

tienen  tendencia  en  confundir  estos  planos,  concentrando  y  delegando  la  autoridad  política  y

productiva en los mismos trabajadores,  por lo  que resulta  importante evidenciar estos planos y

problematizar el equilibrio de poderes de la organización. 

El gobierno refiere a la dimensión institucional estratégica que corresponde al poder de orientar las

actividades y suele  contener  una tensión interna entre  intereses  colectivos  de la  organización e

intereses individuales de los miembros. La gestión refiere a la dimensión organizacional estructural

que corresponde a los mecanismo de coordinación, donde la autoridad de los coordinadores se

encuentra limitada debido a que reposa sobre una relación de trabajo y una propiedad colectiva. 

Si  bien  es  posible  identificar  mecanismo  de  coordinación  y  control,  los  mismos  toman

características propias de este tipo de emprendimientos. Los mecanismos de coordinación deberían

alinearse con el modelo de coordinación comunitaria, la forma mas antigua de coordinación, que se

basa  en  relaciones  personalizadas  entre  los  actores  en  un  marco  de  confianza  mutua.  Los

mecanismos  de  control  se  vinculan  con el  modelo  del  valor  compartido  donde el  objetivo  del

emprendimiento es la creación de valor para todos los actores que participan y los diversos actores

participan en la toma de decisión del emprendimiento. Se refuerza aquí la idea de separación del

poder entre dirigentes políticos y coordinadores productivos como mecanismo de regulación.

Dificultades en la puesta en práctica de la gobernanza participativa

En  el  proyecto  de  investigación  “¿Gobernabilidad  cooperativa:  construcción  de  procesos

autogestionados?”  realizado  por  la  Unidad  de  Estudios  Cooperativos,  se  identificaron  algunas

dificultades  de  los  emprendimientos  de  trabajo  autogestionado  para  la  puesta  en  práctica  de

modelos de gobernanza participativa. 

La  construcción de  autoridad colectiva  se  presenta  como un desafío  para  los  emprendimientos
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autogestionados. La misma requiere tomar iniciativas y asumir responsabilidades, pero éstas suelen

quedar depositadas en algunos pocos individuos que las aceptan. La horizontalidad implica lógicas

de gestión caracterizadas por el  seguimiento mutuo en el  trabajo,  el  cumplimiento colectivo de

normas acordadas y estructuras que evitan los roles en los que se visualiza un componente de

contralor.  La  igualdad  suele  usarse  como  argumento  para  evitar  asumir  responsabilidades,

inhabilitando el abordaje colectivo de algunas necesidades organizacionales en lo que hace a roles

de coordinación productiva o de conducción política. 

El conocimiento técnico plantea otro desafío para la gobernanza participativa: si bien corresponde a

la  estructura  productiva  de  la  organización,  la  específicidad  en  el  conocimiento  otorga  cierto

privilegio  en  el  acceso  a  la  información  y  en  la  comprehensión  del  mismo.  Si  no  se  instalan

mecanismos para la apropiación de la información que genera el profesional técnico, éste opera

como  concentrador  de  poder  frente  a  la  asimetría  de  información  que  se  genera.  Esto  suele

reforzarse por un fenómeno de autoexclusión por parte de los trabajadores de la organización al

depositar en quien tiene el conocimiento técnico, la decisión estratégica. A su vez, la formación

tradicional  de  los  técnicos  no  suele  incluir  conocimientos  vinculados  a  la  autogestión  ni  su

trayectoria  profesional  suele  contar  con  participación  en  organizaciones  con  gobernanza

democrática,  debiéndose  instalar  necesariamente  un  proceso  de  inducción  por  parte  de  los

integrantes de los emprendimientos a los técnicos con los que se vinculan.  

A su vez,  se identifican 4 dimensiones del colectivo que afectan la distribución del poder y la

autoridad en los emprendimientos autogestionados: la dimensión, la homogeneidad y trayectoria, la

naturaleza  las  tareas  que  desarrollan  y  el  discurso  fundacional  (Carreto  et  al.,  2013).  Los

emprendimientos más grandes requieren estructura organizacionales más complejas, con mayores

niveles de articulación y coordinaciones, y tendiendo a esquemas de democracia representativa. La

homogeneidad  del  grupo  y  las  trayectorias  en  otras  experiencias  autogestionadas  favorece  la

práctica orientada a  la  participación (aunque podamos intuir  que se pierde cierta  riqueza en el

intercambio  de  iguales).  La  división  del  trabajo  que  suele  operar  en  el  pano  productivo  del

emprendimiento favorecerá la participación de algunos integrantes y dificultará la de otros;  por

ejemplos  aquellos  trabajadores  cuyas  tareas  sean  de  naturaleza  administrativa  tendrá  mayor

flexibilidad para articular tiempos vinculados con el plano político que aquellos que tengan tareas

vinculadas al proceso de producción industrial. Por último, un emprendimiento que surge desde la

convicción  política  de  que  la  autogestión  es  la  forma  de  organización  que  elige,  tendrá  más

fácilmente un discurso y una cultura organizacional que favorezca la práctica participativa, mientras

que un emprendimiento que se constituye como autogestionado porque no tiene otra alternativa no
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necesariamente colocará en su cultura organizacional la participación activa como un valor. 

Por  otro lado,  la  matriz  de surgimiento de los emprendimientos  de trabajo autogestionado está

fuertemente  relacionado  con  el  movimiento  sindical  uruguayo.  La  integración  de  un

emprendimiento de este tipo implica desplazarse de una trayectoria de reivindicación respecto a los

modelos de gestión capitalista, hacia un rol proactivo en gestión colectiva, donde ya no existe la

dicotomía patrón- empleado. Esto implica un cambio de rol que no necesariamente resulta fácil de

llevar adelante y de sostener. 

Reflexiones finales

El desarrollo  de modelos  organizacionales  propios  a estos  emprendimientos o la  adaptación de

modelos  mas  tradicionales  que  permitan  considerar  las  lógicas  que  en  ellos  operan,  son

instrumentos análiticos necesarios  que debemos desarrollar  para contribuir  con la autogestión y

disputar la construcción de conocimiento.

Hemos visto dos modelos de gobernanza pensados para organizaciones con propósitos diferentes:

las empresas capitalistas y los emprendimientos autogestionados. Sin embargo, a la hora de analizar

la puesta en marcha de la gobernanza en los emprendimientos autogestionados en Uruguay, nos

encontramos con algunos híbridos, y la convivencia de lógicas de poder contradictorias con los

propósitos de la organización. 

La  definición  de  modelos  de  gobernanza  democráticos  no  son  suficientes  para  asegurarse  un

funcionamiento participativo y toma de decisiones colectivos en los emprendimientos de trabajo

asociado.  Richez-Battesti  y  Malo  plantean  que  “con  frecuencia  mas  ficticia  que  real,  ésta

gobernanza democrática es suceptible de quedarse teórica en la ausencia de reflexión sobre las

condiciones  y  las herramientas  del  hacer  en conjunto” (traducción propia de  Richez-Battesti  y

Malo, 2011:12). Es necesario instalar la práctica de participación en los espacios de decisión, buscar

la forma de dar lugar las distintas subjetividades de los integrantes de los emprendimientos, instalar

la preocupación por construir sujetos activos en la gestión y gobierno de la organización. 
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Introducción 

 

A través de la presentación y participación en el XIII Seminario Internacional 

PROCOAS, Comité de Procesos Cooperativos y Asociativos Asociación de Universidades 

Grupo Montevideo - AUGM, se busca compartir desde la Universidad Nacional del Sur una 

experiencia positiva en relación a un caso de vinculación tecnológica exitoso, que involucra un 

proceso asociativo y cooperativo de un desarrollo conjunto entre el Estado, a través de un 

programa/política pública; entre productores apícolas asociados bajo la forma de cooperativa 

de trabajo y entre la Academia con diversas actividades de docencia, investigación y extensión 

universitaria.  

Estructurado de modo sencillo, se busca presentar en una primera instancia, enmarcar la 

temática, actores involucrados, sus avances e impactos; para luego reflexionar sobre la 

importancia del asociativismo para el desarrollo de vinculaciones tecnológicas de aplicación 

social y capital relacional; así como mencionar también aspectos que favorecen y dificultan el 

asociativismo en dichas actividades.   

Esta sinergia empoderadora es motivo de interés de los autores, quienes además participan 

de un proyecto de investigación PGI – UNS “Determinantes de desempeño en Cooperativas 

Apícolas Bonaerenses”1 dirigido precisamente por la Dra. Estrada, que busca entre sus objetivos 

estudiar sobre la realidad cooperativa de la dinámica apícola en Bahía Blanca y su zona de 

influencia, y ofrecer resultados en términos de buenas prácticas para el sector bajo este esquema 

organizativo. 

El recientemente comercializado Aluen CAP2 es un acaricida orgánico de uso apícola que 

permite prescindir de la aplicación de productos sintéticos sin perder potencial productivo. Es 

producto del desarrollo conjunto entre los técnicos de un programa público y de los productores 

vinculados trabajando de manera cooperativa. En relación a ello, describe Elián Tourn3, se pudo 

lograr gracias a muchas personas con un fin común y colectivo.  

Declarado de interés por el senado de la nación argentina4, esta alternativa  sanitaria 

surgió de los miembros de la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada (CAP), 

formada a partir del trabajo de los técnicos de INTA Bordenave en el Sudoeste Bonaerense en 

                                                           
1 Proyecto Grupal de Investigación PGI-UNS código 24/ZE28 dirigido por la Dra. María Emilia Estrada 
2 https://www.youtube.com/watch?v=aencJzl1F5Q 
3 https://www.youtube.com/watch?v=jHTL4mRlN5E 
4 http://intainforma.inta.gov.ar/?p=35444 
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el marco del Programa Cambio Rural perteneciente al Ministerio de Agroindustria. Además, 

participaron el Laboratorio de Estudios Apícolas de la Universidad Nacional del Sur y el Centro 

de Investigación en Abejas Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata5. 

Esta nueva formulación “Aluen CAP”, fue presentada para su patentamiento con aportes 

del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social - INAES (Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación) (97%), con portes propios de los asociados y donaciones (2%) y con fondos 

de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria de la Nación 

(SEPYME) (1%). A partir de julio de 2015 la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Ltda., 

tiene la habilitación expedida por SENASA, que la autoriza como laboratorio elaborador de 

productos veterinarios en convenio con el Laboratorio Greefmayer S.R.L. (de la localidad de 

Tres Arroyos), hasta tanto la CAP posea un lugar propio habilitado6. 

La línea de producción industrial, de aproximadamente 15.000 dosis diarias por turno, 

fue desarrollada por la Cooperativa de Trabajo y financiada con aportes de la SEPYME en un 

45% y el 55% restante con donaciones de los técnicos asociados y aportes de grupos de 

productores apícolas.  

En el año 2016, en una nota periodística7 el presidente y el síndico de la cooperativa 

expresaron “…Nuestro objetivo era solucionar un problema, nunca quisimos hacer un 

negocio” remarca Tourn, al explicar el rechazo a la oferta recibida cuando el producto apenas 

era una fórmula, sin patentar –trascendió que fueron cerca de 4 millones de dólares–. “Ni 

siquiera tuvimos que votar. Fuimos todos en consenso hacia adelante” aporta el ingeniero 

Alfredo Marconi, síndico de la cooperativa de trabajo…” 

Desde sus inicios los integrantes del proyecto decidieron como forma de organización los 

principios del cooperativismo, llevando adelante de manera colectiva el emprendimiento 

enmarcados en un proyecto de vinculación tecnológica que involucra a muchos actores entorno 

a la Economía Solidaria.  

La economía solidaria es un movimiento que pretende un modo de producción 

autogestionario y democrático, donde las personas se organizan sin tener la necesidad de un 

“jefe” dueño o gerente (Reinaldo Pacheco da Costa, 2011)8. Haciendo una analogía con la 

                                                           
5 http://inta.gob.ar/noticias/aluen-cap-llega-a-la-calle 
6 http://inta.gob.ar/noticias/apicultura-aluen-cap-fue-aprobado-por-senasa 
7 https://www.clarin.com/sociedad/invento-argentino-hallan-remedio-abejas_0_NJpKdP-Ce.html 
8 Palestra ministrada na VIST dia 20 de outubro 2016, com o professor Reinaldo Pacheco, sobre Economia Solidária asistido en 

https://www.youtube.com/watch?v=gI-4j3LiVy8 
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Corriente de pensamiento crítico latinoamericano, destacando especialmente los aportes de Fals 

Borda (1925-2008) y su propuesta de Investigación-Acción-Participación (IAP), en este caso 

de los desarrollos y productos resultantes de la vinculación entre los técnicos que conforman la 

Cooperativa de Trabajo, los productores apícolas asociados (cooperativa) y el Laboratorio de 

Estudios Apícolas (LabEA – UNS), al momento de decidir “no aceptar millonarias ofertas” 

por sus desarrollos científicos/tecnológicos de alto impacto social a grandes grupos privados, 

es lograron  “…aumentar el poder de la gente así como también su control sobre el proceso de 

producción de conocimientos, su almacenamiento y uso de ellos…” (Fals Borda, 1989). 

En una dinámica participación y vinculación, diversos actores se involucran en un 

proyecto común. Desde las distintas instituciones intervinientes se realizaron aportes, marcos e 

incluso financiamiento para propender un desarrollo tecnológico de alto impacto en la actividad 

apícola. Estado, industria y academia de modo interrelacionados en pos de un desarrollo. Como 

describe.  La tesis de la Triple Hélice9 postula que la interacción universidad-industria-gobierno 

es la clave para mejorar las condiciones para la innovación en una sociedad basada en el 

conocimiento. Esto supone que la universidad juegue un importante papel como fuente de 

nuevo conocimiento y nueva tecnología, dada su función de principio generador de las 

economías del conocimiento (Teresa González de la Fe, 2009)10  Los sistemas de innovación 

se consideran como dinámicas de cambio tanto en los sistemas de producción como de 

distribución (Leydesdorff y Etzkowitz, 2001a) y tienen lugar en el seno de economías basadas 

en conocimiento11. 

Como en este caso, el resultado de esa sinergia: universidad (a través del Laboratorio de 

Estudios Apícolas (LabEA – UNS) del departamento de agronomía y otros), el estado 

(representado en un programa que articula una política pública: Cambio Rural) y el sector 

privado (entidades no lucrativas como la Cámara Apícola Pampero, laboratorios privados y 

otros) es un proyecto emprendedor que apuesta al asociativismo como modo de autogestión, 

producción y comercialización: la conformación de la Cooperativa de Trabajo Apícola 

Pampero Limitada y el desarrollo de productos de alto impacto innovador para mejoras en la 

actividad apícola en general.  

                                                           
9 LEYDESDORFF, L. y H. ETZKOWITZ (2001a) “A Triple Helix of University-Industry-Government Relations: ‘Mode 2’ and the Globalization of 

‘National’ Systems of Innovation”, en Sience under Pressure, Proceedings, The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy  
10 GONZÁLEZ DE LA FE, Teresa “El modelo de Triple Hélice de relaciones universidad, industria y gobierno: un análisis crítico” ARBOR 

Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXV 738 julio-agosto (2009) 
11 http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewFile/327/328 
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Los Actores protagonistas de la vinculación tecnológica de impacto social: 

A continuación se presentan las distintas organizaciones e instituciones participantes 

La Cámara de Apicultores Pampero12  

La Cámara de Apicultores Pampero, CAP, remonta sus orígenes varias décadas atrás, en 

1995 en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Bordenave y en el marco del “Programa 

Cambio Rural13”, comienza la formación de grupos apícolas en su área de influencia. A través 

del Programa se han conformado tradicionalmente numerosos grupos y el mismo ha sido una 

herramienta estratégica para colaborar con pequeños y medianos empresarios agropecuarios, 

con el fin de brindarles asistencia técnica, capacitación, facilitarles el acceso a la información, 

colaborar en la organización grupal y la incorporación de tecnologías, además de aportar a la 

toma de decisiones. 

Continúa en su página institucional, “…rápidamente, en junio de 1996 surgió la 

necesidad de una identidad en el grupo de Promotores Asesores, siendo nombrado "Grupo de 

Asesores Pampero", haciendo referencia a que cada uno de los integrantes era de distintos 

lugares y el viento pampero los había agrupado. El Grupo de Asesores Pampero fue 

consolidándose y mutando durante todo este tiempo; profesionalizándose a partir de la 

creación de la carrera de Técnico Universitario Apícola dictada por el Departamento de 

Agronomía de la UNS y su interacción con el Laboratorio de Estudios Apícolas del 

Departamento de Agronomía, entre otros…”14 

La Cámara de Apicultores Pampero nuclea actualmente a 260 productores de una amplia 

región, los que poseen aproximadamente unas 127.000 colmenas. La CAP está integrada por la 

mayoría de los distritos del sudoeste bonaerense además de un grupo de Tandil y de Cipoleti, 

Río Negro.  

La CAP lleva adelante un Plan Integral a largo plazo que tiene como objetivo el 

desarrollo de la apicultura, a través del asociativismo y el cooperativismo de los 

productores apícolas, investigadores, técnicos, operarios, administrativos e Instituciones 

Públicas involucradas con la actividad apícola. 

                                                           
12 https://www.cooperativapampero.org/quienes-somos/ 
13 http://cambiorural.agroindustria.gob.ar 
14 https://www.cooperativapampero.org/quienes-somos/ 
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Actualmente, la Cooperativa de Trabajo la integran 27 profesionales y técnicos (Peritos 

Apícolas, Ingenieros Agrónomos, Mecánicos, Industriales, Técnicos Universitarios Apícolas, 

Bioquímicos, Abogados, Contadores, Veterinarios y Licenciados en Turismo) y la Cámara 

cuenta con 25 grupos activos (260 productores) con un total de 107.500 colmenas, que 

representa el 5% de la producción nacional y con un promedio de 400 colmenas por asociado, 

casi el triple del promedio nacional. 

Entre una de sus actividades, se realizan jornadas todos los años donde “productores 

apícolas presentan y exponen  todo el trabajo realizado en el año y lo que ha hecho la cámara y 

la cooperativa” como comentó en una nota periodística15 Hugo Schleeenker, presidente de la 

Cámara de Apicultores Pampero. Funcionarios públicos alientan este tipo de iniciativas que 

convocan a productores asociados o no a reunirse en torno a las capacitaciones. “Es importante 

que se sigan realizando; y que estado, organizaciones, cámaras y cooperativas trabajen de forma 

conjunta”, aseguró Oscar Rossi, Director de Producción de la comuna pringlense  en alusión a 

la Jornada Intergrupal Pampero del 19 de agosto 2017 y que fue declarada de Interés Municipal 

por la comuna local.  

Con mucho esfuerzo y dedicación, la cámara CAP busca alcanzar su propuesta, dando los 

primeros pasos, con acuerdos, con desarrollos y logros, pero la misma Cámara de Apicultores 

Pampero reconoce como un valor mayor,  haber logrado concretar un gran objetivo: “romper 

con el viejo paradigma que el sector apícola se caracteriza por el individualismo, al obtener 

resultados beneficiosos y favorables, organizándose de manera asociativa”16   

 

La cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada 

En el marco de las actividades de la Cámara de Apicultores Pampero , la diversidad de 

temas de trabajo planteada, la necesidad que cada logro alcance al mayor número de 

apicultores posible y la idea de consolidar el esquema de intervención, hicieron que en marzo 

de 2012 se proponga la conformación de la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero 

Limitada, que se formalizaría en febrero de 2013, integrada por 22 Profesionales y Técnicos 

que trabajaron cumpliendo mayoritariamente el rol de Promotor Asesor.  Vinculados por el 

                                                           
15 http://www.elorden.com/noticias/2017/08/22/2177-se-presentaron-avances-tecnicos-y-de-produccion-de-la-camara-de-apicultores-

pampero 
16 https://www.cooperativapampero.org/quienes-somos/ 
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Programa Cambio Rural, con 33 grupos apícolas, 333 productores con 100.000 colmenas, que 

también propusieron conformar en septiembre de 2012 la Cámara de Apicultores Pampero, 

que se formalizaría en junio de 2015. En conjunto ambas agrupaciones constituyen, se 

denominan y presentan con las siglas CAP17. 

Destacando la sinergia de esta vinculación, la asociación subraya la importancia de la 

acción del Estado que fomentó el contexto brindando espacios, normativas, instrumentos de 

apoyo y otras iniciativas, que contribuyeron a generan un clima propicio para la conformación 

de la cooperativa y fortalecer los vínculos entre los distintos actores tanto interna como 

externamente.  

Lograr concretar lo propuesto y establecer los mecanismos internos de organización 

demandó de tiempo y esfuerzo. El Programa Cambio Rural posibilitó el inicio y la continuidad 

en años, a través del subsidio a los grupos para financiar la asistencia técnica de los Promotores 

y los gastos de funcionamiento. 

Al mismo tiempo la vinculación con la Universidad Nacional del Sur proveyó de 

conocimientos claves para el desarrollo de productos así como para la conformación de equipos 

de trabajo. 

De este relacionamiento virtuoso entre grupos de productores y técnicos, organizaciones 

públicas y privadas, uno de los mayores logros fue perpetuar el emprendimiento más allá de la 

finalización de los aportes del Programa, que mayoritariamente ocurrieron en diciembre de 

2015. 

 

La Universidad Nacional del Sur, extensión universitaria y vinculación tecnológica. El 

Laboratorio de Estudios Apícolas (LabEA – UNS)  

En su página web institucional18 el Laboratorio de Estudios Apícolas (LabEA-UNS) se 

presenta como “…El Laboratorio de Estudios Apícolas (LabEA) del Departamento de 

Agronomía de la Universidad Nacional del Sur creado por la Asamblea Universitaria en 

diciembre de 2009 sobre la base del Laboratorio de Calidad de Mieles, existente desde 1994.” 

Mediante un acuerdo suscripto el 2 de agosto de 2013 pasó a ser un centro vinculado a la 

Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC) y a partir de 

                                                           
17 https://www.cooperativapampero.org/quienes-somos/ 
18 http://www.labea.criba.edu.ar/ 
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mayo de 2017 laboratorio asociado a la misma, además cuenta con el apoyo de investigadores 

de otras instituciones nacionales y extranjeras. En el LabEA se llevan adelante estudios en el 

campo de la apidología, y en particular de la apicultura, con un enfoque multidisciplinario. 

Dicho laboratorio presta servicios variados a productores, desarrolla y coordina actividades de 

investigación, realiza publicaciones y actividades de divulgación y dicta de cursos de grado y 

de posgrado. El grupo de trabajo interdisciplinario incluye Ingenieros Agrónomos que, además 

de participar en docencia e investigación, son parte de la Cooperativa de Trabajo Pampero 

Limitada que asesora a la Cámara de Apicultores Pampero, esto promueve y facilita el vínculo 

con la problemática regional y retroalimenta la investigación y el desarrollo tecnológico 

aplicado, donde: “Las actividades desarrolladas desde el LabEA relativas a extensión y 

vinculación contribuyen a articular las acciones de numerosas instituciones con los actores 

del complejo productivo”  

 

Programa Federal de reconversión productiva Pymes Agropecuarias (política pública) 

El Programa Cambio Rural19 se creó en el año 1993. Desde entonces, se ha constituido 

en un importante instrumento de política pública en todo el territorio nacional, acompañando a 

productores familiares capitalizados, PyMEs agropecuarias y Cooperativas en una amplia 

diversidad de temas y producciones del sector. Cambio Rural posibilitó que numerosos 

productores mejoraran sus indicadores productivos y su capacidad de gestión mediante 

el acceso al asesoramiento profesional, y lograran escala y competitividad a partir del 

fomento de la asociatividad. A partir de un  acompañamiento técnico de tres años financiado 

por el Estado el Programa promueve que los productores logren tener continuidad en el 

asesoramiento de forma autofinanciada. 

El programa creó la posibilidad/el espacio para que los diferentes participantes se 

relacionen en la práctica concreta y esa suma de esfuerzos le dieron forma de cooperativa que 

enmarca el proceso asociativo de desarrollo vinculando el sector privado organizado, con el 

sector público, instituciones educativas, de investigación, apoyo financiero y otros, Sin el 

acompañamiento del Estado y trabajo colectivo entre productores, técnicos e instituciones no 

hubiera sido posible. (Tourn, 2016)20 

                                                           
19 http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/cambio_rural/historia/ 
20 https://www.youtube.com/watch?v=6mZkXP3elQY  
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Asociativismo y Vinculación Tecnológica 

 

Los actores antes presentados, en una dinámica participación y vinculación, se involucran 

en un proyecto común. Como se mencionó anteriormente, desde las distintas instituciones 

intervinientes se realizaron aportes, marcos e incluso financiamiento para propender un 

desarrollo tecnológico de alto impacto en la actividad apícola. Estado, industria y academia de 

modo interrelacionados en pos de un desarrollo sustentable. 

Como describe González de la Fe21, “el papel de las universidades es estratégico en todo 

el proceso, pues se requiere que las universidades desempeñen nuevas funciones y que se 

generen instituciones diferenciadas. La tercera función de la universidad en las economías y 

sociedades de conocimiento es contribuir al desarrollo económico y social local mediante 

innovaciones basadas en conocimientos. Esta función, dicen, se suma a las dos desempeñadas 

por la universidad humboldtiana de enseñanza e investigación. Etzkowitz y Leydesdorff (2000) 

anuncian una tercera revolución académica en marcha ya en muchas universidades. Éstas son 

las universidades emprendedoras que asumen la creación de empresas o de nidos 

empresariales en sus laboratorios e instalaciones, dando lugar a un nuevo tipo de personal 

universitario y a un tipo nuevo de investigador: el científico-empresario. Esta tercera 

revolución académica, un tanto retóricamente comparada con la próxima “gran 

transformación” (Viale y Etzkowitz, 2004), genera conocimiento “polivalente” como resultado 

de un centro de gravedad formado por implicaciones teóricas, prácticas e interdisciplinares. 

Este conocimiento “polivalente” se representa, con otra metáfora biológica, como el ADN de 

la triple hélice, resultado de las relaciones cambiantes entre conocimiento tácito y 

conocimiento codificado. Son disciplinas híbridas que han surgido como síntesis de intereses 

teóricos y prácticos, como la ciencia de la computación, la ciencia de los materiales o la 

nanotecnología” (Leydesdorff y Etzkowitz, 2001ª) 

Por otro lado, una vez generado y desarrollado el conocimiento en centros de 

investigación, universidades y otras instituciones, las personas que decidan llevar adelante 

proyectos donde ese conocimiento se transfiera como productos, servicios e ideas beneficiosos 

                                                           
21 GONZÁLEZ DE LA FE, Teresa “El modelo de Triple Hélice de relaciones universidad, industria y gobierno: un análisis crítico” ARBOR 

Ciencia, Pensamiento y Cultura CLXXXV 738 julio-agosto (2009) 
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para la sociedad, el asociativismo aparece como el modo de vinculación participativo y 

empoderador.  

Mencionado en la fundamentación del PGI – UNS22, desde un plano más teórico, existe 

un consenso respecto de que el cooperativismo (Drimer y Drimer, 1981; Gorenstein y otros, 

2000; Lattuada y Renold, 2004, entre otros), cualquiera sea su tipo y desde cualquier enfoque 

en que se lo aborde, está conformado por una vertiente económica y una vertiente social que 

definen la dualidad de sus objetivos: a) desde el punto de vista económico y organizacional 

intenta obtener determinados beneficios para sus asociados (menores costos en la 

comercialización, provisión de servicios, información) y b) desde su carácter social: la 

prestación de un servicio basado en los principios de la solidaridad, libre asociación y gestión 

democrática23.  A estos factores tradicionalmente considerados, puede añadirse un tercero, 

también de índole socio económica, vinculado con la motorización del desarrollo local, dado 

que “…las asociaciones, cooperativas, cámaras, son consideradas como agentes de desarrollo 

local, en el sentido que su presencia es una condición necesaria, aunque no suficiente para la 

generación del mismo…” (Albuquerque; 2002). 

El proceso de vinculación en este caso fue dándose gradualmente. Desde sus inicios, la 

CAP Es una organización integrada por dos figuras jurídicas íntimamente ligadas por su 

proyecto institucional, la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada y la Cámara de 

Apicultores Pampero. La cooperativa está integrada por 24 Promotores Asesores de Cambio 

Rural apícola mientras que a la cámara la componen 26 grupos, 264 productores apícolas y 

107.500 colmenas (Gregalio, 2015)   

En su página web institucional relata al CAP el proceso de vinculación entre los actores 

y la cronología de eventos y decisiones que fueron acompañando el fortalecimiento de lo que 

hoy significa. “…el Grupo de Asesores Pampero fue consolidándose y mutando durante todo 

el tiempo; profesionalizándose a partir de la creación de la carrera de Técnico Universitario 

Apícola dictada por el Departamento de Agronomía de la UNS y su interacción con el 

Laboratorio de Estudios  Apícolas del Departamento de Agronomía, entre otros…La 

conformación de una masa crítica con diversidad de disciplinas, la interacción permanente 

con las problemáticas que los productores de los grupos enfrentaban diariamente, llevó a 

                                                           
22 Proyecto Grupal de Investigación PGI-UNS código 24/ZE28 dirigido por la Dra. María Emilia Estrada. 
23 Drimer y Drimer (1981: 25) sostienen que: “si bien es cierto que ninguna asociación de personas es verdaderamente cooperativa mientras 

no organice y administre su propia empresa, es también cierto que ninguna empresa es verdaderamente cooperativa si descuida los aspectos 
sociales inherentes a ella”. 

846



XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS San Pablo 2017 
Trabajo “Experiencia Vinculación Tecnológica y Procesos Asociativos:  

Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada y otras instituciones” 
Autores: Pereyra Huertas – Estrada – Tourn -  Universidad  Nacional del Sur  

 
 

11 
 

impulsar determinados mecanismos de trabajo-siempre colectivos- ligados a un pensamiento 

cooperativo y fundamentalmente establecidos de acuerdo a las prioridades fijadas por los 

integrantes del sector. 

A través de esta interacción se logró: el desarrollo de los primeros sistemas de nutrición 

energética, nutrición proteica, software de análisis económico, invernada en cámara de cría, 

tratamientos contra varroasis en tiras de liberación lenta, etc.. 

La diversidad de temas de trabajo planteada, la necesidad que cada logro alcance al 

mayor número de apicultores posible y la idea de consolidar el esquema de intervención, 

hicieron que  en marzo de 2012 se proponga la conformación de la Cooperativa de Trabajo 

Apícola Pampero Limitada, que se formalizaría en febrero de 2013, integrada por 22 

Profesionales y Técnicos que trabajaron cumpliendo mayoritariamente el rol de Promotor 

Asesor.  Vinculados por el Programa Cambio Rural, con 33 grupos  apícolas, 333 productores 

con 100.000 colmenas, que también propusieron conformar en septiembre de 2012 la Cámara 

de Apicultores Pampero, que se formalizaría en junio de 2015. En conjunto ambas 

agrupaciones se denominan y presentan con las siglas  CAP. 

Lograr concretar lo propuesto y establecer los mecanismos internos de organización 

demandó de tiempo y esfuerzo. El Programa Cambio Rural posibilitó el inicio y la continuidad 

en años, a través del subsidio a los grupos para financiar la asistencia técnica de los 

Promotores y los gastos de funcionamiento. 

De este relacionamiento virtuoso entre grupos de productores y técnicos uno de los 

mayores logros fue perpetuar el sistema más allá de la finalización de los aportes del 

Programa, que mayoritariamente ocurrieron en diciembre de 2015. 

Autofinanciando un sistema costoso, se mantienen vigentes los mecanismos y las 

modalidades propias del Programa Cambio Rural a través de las Agencias de Extensión del 

INTA: grupos, promotores asesores, reuniones, registros, capacitaciones, etc.  Afianzadas a 

través de mejoras en la productividad, en la sanidad, en la comercialización, en la elaboración 

de insumos y en la inserción en el mercado. Por esta razón los grupos de productores que 

integran la Cámara proponen continuar como grupos adherentes al Programa sin subsidio. 

No existen muchos casos en los que los principales componentes del Programa Cambio 

Rural -los Promotores Asesores y los Productores agrupados-  constituyen y consolidan 
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formalmente Asociaciones de segundo grado: la Cooperativa de Trabajo (promotores y 

técnicos) y la Cámara de Apicultores (apicultores y grupos) 

La CAP (Cooperativa y Cámara) elaboró un Plan Integral a largo plazo que tiene como 

objetivo el desarrollo de la apicultura, a través del asociativismo y el cooperativismo de los 

productores apícolas, investigadores, técnicos, operarios, administrativos e Instituciones 

Públicas involucradas con la actividad apícola.(web institucional CAP, 2015) 

 

Los productos y desarrollos 

 

Actualmente, la Cooperativa de Trabajo la integran 27 profesionales y técnicos (Peritos 

Apícolas, Ingenieros Agrónomos, Mecánicos, Industriales, Técnicos Universitarios Apícolas, 

Bioquímicos, Abogados, Contadores, Veterinarios y Licenciados en Turismo) y la Cámara 

cuenta con 25 grupos activos (260 productores) con un total de 107.500 colmenas, que 

representa el 5% de la producción nacional y con un promedio de 400 colmenas por asociado, 

casi el triple del promedio nacional. 

Describe la CAP en su sitio oficial24, esta escala de productores y de organización permite 

lograr un sistema  económicamente sustentable a partir de la provisión de insumos de 

producción propia:  

 Aluen CAP, un tratamiento sanitario,  

 Jatie CAP, un suplemento nutricional y  

 COCCO CAP, un implemento plástico para la inserción de reinas 

Así como transformación de productos (Mieles PAMPERO, producidas bajo protocolo y 

registro trazable, y clasificadas en 4 tipos regionales), producción de polen, con precios 

consensuados entre la Cámara (integrada por apicultores) y la Cooperativa (integrada por 

técnicos, operarios y administrativos). 

Con parte de los excedentes generados, se reemplazan los subsidios que realizaba el 

Programa  Cambio Rural a los grupos, evitando que cada asociado pague de manera directa 

los aportes del Promotor. En cambio, el financiamiento para que las funciones y los objetivos 

                                                           
24 https://www.cooperativapampero.org/quienes-somos/ 
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se cumplan,  se obtiene por la producción y comercialización de los insumos y productos 

industrializados por la CAP. 

De esta manera, se permite también que productores de pequeña escala (<200 colmenas) 

accedan a todas las prestaciones de la CAP a través del Promotor y no tener que aportar un 

monto fijo mensual en concepto de honorarios, que dificultaría económicamente a su pequeña 

empresa. 

Los excedentes restantes son reinvertidos en metas de investigación, industrialización, 

intervención y consignación para la apicultura regional, consensuados entre la Cooperativa y 

la Cámara, y con el acompañamiento de las Instituciones Públicas del territorio. La 

dedicación  que demanda cada actividad es retribuida con un valor horario también 

consensuado (CAP, 2015)25 

La vinculación con el sector privado también se establece con una empresa, describe 

Fernando Gregalio26, como la cooperativa está habilitada para elaborar productos veterinarios 

pero no cuenta con laboratorio propio firmó un contrato de producción con una empresa 

Greefmayer S.R.L. en Tres Arroyos “… La línea de producción industrial, capaz de fabricar 

15 mil dosis diarias por turno, fue desarrollada por los promotores y los productores y se 

instaló en el edificio de Greefmayer S.R.L. La línea pertenece a la cooperativa, la mano de 

obra es compartida, pero la distribución está íntegramente controlada por la cooperativa y la 

cámara. La línea de producción industrial y la patente fue financiada con donaciones de los 

técnicos asociados, aportes de los grupos de productores apícolas, de la Secretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa que depende del Ministerio de Industria de la Nación y el Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El acaricida fue aprobado 

recientemente por el SENASA y, en consecuencia, la CAP organizó la primera producción a 

escala del producto, en una primera etapa, el producto se distribuirá entre grupos, 

asociaciones, cooperativas y casas de productos apícolas (Gregalio, 2015)27 

 

 

 

                                                           
25 https://www.cooperativapampero.org/quienes-somos/ 
26 http://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2015/8/20/acaricida-respaldado-senasa-68070.html 
27 http://www.larazondechivilcoy.com.ar/locales/2015/8/20/acaricida-respaldado-senasa-68070.html 
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Conclusiones 

 

Para finalizar, en el marco de la presentación de este trabajo en el XIII Seminario 

Internacional PROCOAS, Comité de Procesos Cooperativos y Asociativos Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo – AUGM, se destaca la importancia del cooperativismo y los 

procesos asociativos que empoderan a los protagonistas de desarrollos tecnológicos surgidos 

de centros de investigación, universidades y otras instituciones. La red de vínculos potencia las 

capacidades y el modo de asociación empodera a las personas dentro y fuera del propio 

emprendimiento conformando redes colaborativas entre los diversos actores y organizaciones. 

No buscando apropiarse del conocimiento sino derramando beneficios para la sociedad y el 

medioambiente.  

Compartiendo avances tecnológicos de modo sustentable y participativo, se fortalece el 

capital social o capital relacional en un virtuoso círculo de inclusión y desarrollo. Más allá de 

toda vinculación y transferencia, valores como la autogestión, la democracia, el desarrollo 

personal y la empatía social, se potencian en formas de organización de la economía solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850



XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS San Pablo 2017 
Trabajo “Experiencia Vinculación Tecnológica y Procesos Asociativos:  

Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada y otras instituciones” 
Autores: Pereyra Huertas – Estrada – Tourn -  Universidad  Nacional del Sur  

 
 

15 
 

Bibliografía:  

 

 ALBUQUERQUE (2002): “Cambio estructural, globalización económica y territorio “en 

Desarrollo Económico Territorial, Instituto de Desarrollo Regional, España. 

 DRIMER, A. Kaplan de, y DRIMER, B. (1981): “Las cooperativas. Fundamentos, historia, 

doctrina”. 3º Edición. INTERCOOP, Editora Cooperativa Ltda. Buenos Aires. 

 ESTRADA, M. E. (2004): Caracterización del complejo en el sudoeste bonaerense; III 

Jornadas Interdisciplinarias del Sudoeste Bonaerense, UNS 2- 4 de septiembre. 

 ESTRADA, M. E. (2004): “Complejos productivos basados en recursos naturales y su 

incidencia en el desarrollo regional: Potencialidad del Complejo Apícola en el Sudoeste 

Bonaerense”, Comunicación A, presentada en el Primer Congreso Regional de 

Economistas Agrarios-XXXV Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía 

Agraria, realizada los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2004 en la ciudad de Mar del Plata. 

 ESTRADA, M. E. (2005): “Cooperativismo apícola: ¿estrategia en crisis o necesidad 

renovada?”, IV Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales. 9, 10 

y 11 de noviembre de 2005. Facultad de Ciencias Económicas – UBA. 

 FALS BORDA, O. (2008). Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación- 

Acción Participativa.). 

 GONZÁLEZ DE LA FE, Teresa “El modelo de Triple Hélice de relaciones universidad, 

industria y gobierno: un análisis crítico” ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura 

CLXXXV 738 julio-agosto (2009) 739-755 ISSN: 0210-1963 doi: 

10.3989/arbor.2009.738n1049 

 LEYDESDORFF, L. y H. ETZKOWITZ (2001a) “A Triple Helix of University-Industry-

Government Relations: ‘Mode 2’ and the Globalization of ‘National’ Systems of 

Innovation”, en Sience under Pressure, Proceedings, The Danish Institute for Studies in 

Research and Research Policy. 

 TOURN E., MARCONI, A., IACONIS, D. Y GALLEZ, L. (2012). Importancia socio-

productiva de la apicultura en la región de influencia del INTA EEA Bordenave. AgroUNS 

 

Links páginas web institucionales 

www.cooperativapampero.org 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/cambio_rural/historia/ 

http://www.labea.criba.edu.ar/ 

851

http://www.cooperativapampero.org/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/cambio_rural/historia/
http://www.labea.criba.edu.ar/


CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: REALIDADE E POSSIBILIDADES 

DE INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA EM JUARA/MT – BRASIL 

 

Resumo: O objetivo desse trabalho é refletir sobre a realidade vivida pelos catadores de material reciclável, no 

contexto do trabalho por eles realizado no município de Juara MT Brasil e apontar, diante das observações 

realizadas in loco e das manifestações dos catadores, possibilidades de inclusão socioprodutiva a partir da ação 

formativa da universidade, em vista da possível implantação de uma cooperativa autogestionária. O texto busca 

evidenciar dois diferentes momentos vivenciados junto aos catadores ao longo do processo mediado pela 

“Incubadora de Empreendimentos Socioeconômicos Solidários e Sustentáveis do Vale do Arinos (IESA)”1, que 

deseja-se mais amplo. As discussões são realizadas na perspectiva da destinação responsável dos resíduos 
sólidos como uma obrigação legal que exige efetivação, do trabalho precarizado como fruto das relações 

neoliberais e da Tecnologia Social como uma forma de emancipação pessoal e coletiva, aspectos importantes 

que esclarecem as possibilidades que o associativismo oferece às organizações com base na Economia Solidária. 

 

Palavra-chaves: Coleta Seletiva, Tecnologias Sociais, Processos Formativos, 

Associativismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos graves problemas da modernidade é a quantidade de lixo (resíduos sólidos) 

produzida; essa quantidade assusta a sociedade e a faz procurar as mais diferentes formas para 

minimizar o problema. A comercialização dos materiais recicláveis é uma das alternativas que 

se expande e ganha importância em todos os cantos do planeta, fazendo surgir à figura do 

catador desses resíduos. 

Ao buscarmos compreender a problemática das atividades de trabalho dos catadores 

de resíduos sólidos, nos utilizamos dos dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - 

PNSB (IBGE, 2002 e 2010), que evidenciam que 59% dos municípios brasileiros 

apresentavam no ano de 2000 o lixão como destino final dos resíduos sólidos, estatística que 

caiu para 50,8% em 2010.  

Os lixões são definidos pelo IBGE como “locais utilizados para disposição do lixo, em 

bruto, sobre o terreno sem qualquer cuidado ou técnica especial, sem medidas de proteção ao 

meio ambiente ou à saúde pública. Essa estatística aponta para um árduo trabalho a ser 

realizado, tanto de políticas públicas como de ações da sociedade para que se atinjam 

melhores índices. 

Aproveitando-se dessa realidade ambiental, mas também de significativa reflexão 

social, faz-se mister compreender que, vinculada aos lixões, está uma complexa cadeia 

                                            
1
 O projeto está aprovado com parecer nº 059/2015 - PROEC, vinculado ao Edital de nº 002/2015/PROEC de 

fluxo contínuo da Unemat. Tem como objetivo geral: oferecer atendimento permanente de ações que visam o 

fortalecimento de empreendimentos sociais, sustentáveis e solidários da Região do Vale do Arinos.   
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produtiva bastante ativa no processo de reciclagem. Percebe-se também a centralidade dos 

sujeitos como os agentes mais importantes, vinculados à pessoa do catador; contudo, a 

maioria deles se encontra invisibilizado e marginalizado no ordenamento social e econômico.  

Os estudos corroboram essa realidade, evidenciando que os insumos do mercado 

reciclável, em sua maioria, ainda têm origem nos lixões e nas ruas, mesmo que algumas 

políticas públicas, implementadas a partir de 2003, tenham alavancado esse setor, trazendo 

consigo reflexões e ações na perspectiva ambiental e os correspondentes diálogos numa 

perspectiva social, com abertura para a necessária perspectiva econômica por meio da 

inclusão socioprodutiva.  

Com a crescente expansão do mercado informal e com muitas demandas a serem 

colocadas como objeto de reflexão, a IESA - Incubadora de Empreendimentos 

Socioeconômicos Solidários e Sustentáveis do Vale do Arinos - buscou ofertar instrumentos 

de formação que primassem pela inclusão econômico-social, pela democratização do acesso 

às condições dignas de produção das camadas populares que se encontram em processo de 

exclusão. Atingir essa demanda evidencia o compromisso da universidade em colocar a 

ciência a serviço da sociedade no sentido de diminuir desigualdades econômicas, sociais e 

culturais, promovendo práticas de sustentabilidade que visem a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas. 

As pressões para o desenvolvimento e a organização dessa atividade se assenta, 

principalmente, em três principais perspectivas: a econômica, a social e a ambiental. Deste 

modo, percebemos a essencialidade dos processos formativos junto aos catadores que, 

iniciada com os acadêmicos, fomenta a discussão na academia e na sociedade em geral e 

possibilita compreensões e ações que envolvem as problemáticas socioambientais, 

econômicas e culturais no município e podem atingir até mesmo o processo de incubação 

destes grupos que se encontram isolados da inclusão socioprodutiva e solidária. 

Esses processos formativos vinculados à IESA buscam compreender as dinâmicas de 

um trabalho precarizado, invisibilizado e por muitas vezes marginalizado nas relações de 

produção. Especificamente, dentre outras minorias encerradas no mercado informal de 

trabalho, os catadores se encontram desvinculados dos processos formais de trabalho e se 

encontram aquém da legislação trabalhista, dos direitos sociais, de segurança no trabalho.  

Com a atitude propositiva, a IESA tem buscado fomentar ações formativas junto aos 

acadêmicos do curso de Administração da Universidade Estadual de Mato Grosso, momento 

em que estes se tornam células multiplicadoras e, posteriormente, poder efetivar um modelo 
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de formação nucleada em diferentes grupos, nesse caso específico, junto aos de catadores da 

cidade de Juina MT.  

Para a realização desse artigo, recorreu-se à pesquisa qualitativa apoiada na pesquisa 

participante, no estudo de caso, pesquisa bibliográfica e balanço de produção científica tendo 

como campo empírico os catadores de materiais recicláveis do município de Juara - MT.  

O processo de construção desta pesquisa foi iniciado com um levantamento de dados 

do município de Juara MT em relação à quantidade de sujeitos que vivem da coleta de 

materiais recicláveis no município e suas condições de trabalho. Preliminarmente, foi 

evidenciado que para ingressar na atividade, nenhum catador recebe treinamento ou qualquer 

forma de preparo para enfrentamento das condições insalubres da atividade. Eles trabalham de 

forma individual e não se articulam coletivamente, nem mesmo para obter um valor melhor na 

venda dos materiais recicláveis retirados na coleta, o que aponta para a importância da 

formação de grupos que se organizem em modelos autogestáveis. 

Por meio da IESA, um lócus de produção de Tecnologias Sociais, é possível serem 

reaplicadas e, se assim o forem, podem ser capazes de alavancar, dentre outras coisas, 

políticas públicas que permitam a inclusão socioprodutiva dos catadores através da coleta 

seletiva solidária, visando a sustentabilidade em suas diferentes dimensões. 

 

 

1 RESÍDUOS SÓLIDOS: PRINCÍPIOS E BASES LEGAIS 

 

Ribeiro ett all (2014, p. 191) resumem que a gestão dos resíduos sólidos urbanos nas 

cidades brasileiras se tornou um desafio ambiental de largas proporções. Para o autor, “a 

exaustão da vida útil dos aterros sanitários, a poluição, a presença de catadores nos lixões, a 

escassez de áreas disponíveis para a criação de outros aterros e o desperdício de materiais 

ainda complexos”, são indicadores da necessidade de uma revisão do modo como esses 

materiais estão sendo descartados após a utilização. 

Conforme a NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

resíduos sólidos urbanos são “os resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 

atividades da comunidade, de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola de 

serviços e de varrição”. 

A normativa 10004 de 2004 da ABNT, classifica os resíduos sólidos e os organiza em 

classes, podendo ser:   
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CLASSE I – perigosos: são aqueles que, em função de suas propriedades físicas, 

químicas ou infectocontagiosas, podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio 

ambiente, ou ainda os inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos ou patogênicos; 

CLASSE II – não-inertes: são aqueles que não se encaixam nas classes I e III, e que 

podem ser combustíveis, biodegradáveis ou solúveis em água;  

CLASSE III – inertes: são aqueles que, ensaiados segundo o teste de solubilização 

da norma ABNT NBR 10006/1987, não apresentam qualquer de seus constituintes 

solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, 

executando-se os padrões de cor, turbidez, sabor e aspecto. 
 

De maneira a contribuir, Ribeiro ett all (2014, p. 193) explicam que o “manejo dos 

resíduos sólidos compreende as ações de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento e 

disposição final”, e, a fim de amenizar as questões relacionadas à gestão dos resíduos sólidos, 

Ribeiro ett all (2014), esclarecem que: 

 

A gestão integrada de resíduos sólidos é compreendida como a elaboração, a 

implantação e a execução de um modelo de administração dos resíduos sólidos, 

considerando a participação das autoridades competentes. Entrementes, na gestão 

dos resíduos, há significativas oportunidades de ganhos econômicos e ambientais. 

[...] a formação de um amplo mercado e a consolidação de interesses associados ao 

gerenciamento, à recuperação e à reciclagem de resíduos, bem como a crescente 

atenção de setores da sociedade civil pelo tema. (RIBEIRO ett all , 2014) 

 

Aliado a isso, o processo de exploração da natureza e o aumento exacerbado dos 

níveis de consumo sinalizam para a necessidade de adoções de políticas públicas 

emergenciais para a conservação do meio ambiente. Por todos os lados observam-se áreas 

urbanas superpovoadas, com tendências a aumentar, potencializando assim, a problemática 

dos resíduos sólidos, gerados em grandes quantidades todos os dias. Neste contexto, surgem 

opiniões, discussões, estudos técnicos, organizações e legislação, com a missão de achar um 

destino para os resíduos que produzimos diariamente.  

Para Philippi Jr et al (2014, p. 196), “o homem tem uma capacidade que o torna único 

dentro desse quadro, uma vez que tem a capacidade de transformar em larga escala os 

materiais e tornar estáveis substâncias e produtos”. Assim, o homem coloca no meio 

ambiente, produtos em formas que este naturalmente não conhece e não tem capacidade de 

absorção nem mesmo em longo prazo. 

A Constituição Federal em seu artigo 225, claramente afirma que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo incumbência do poder público, entre 

outros, preservar e prover o manejo das espécies e ecossistemas. O meio ambiente artificial 

recebe a tutela imediata do Artigo 182 da Constituição Federal de 1988, que assim dicciona: 

“A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme 
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diretrizes gerais fixadas em lei têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”. 

Ainda na Constituição Federal, seu artigo 225, assim dispõe:  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

(...) 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

 

A Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010, marco histórico da gestão ambiental, 

estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos em resposta aos problemas do o lixo 

urbano. A lei reúne princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos 

sólidos e disciplina sua destinação. 

Considerando o princípio da responsabilidade compartilhada entre governo, empresas 

e população, a Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010 impulsiona o retorno dos produtos 

às indústrias após o consumo e obriga o poder público a realizar planos para o gerenciamento 

do lixo. A PNRS, consagra o viés social da reciclagem, com participação formal dos catadores 

organizados em cooperativas, por exemplo.  

Cabe apresentar, de forma esquematizada e hierarquizada, a ardem de prioridade na 

gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, conforme a Lei 12.305/2010 – artigo 9º: 

 

 

Fonte: Machado (2013). 
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 Como se vê, segundo Keller e Cardoso (2014), a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos tem como objetivo a não-geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos 

sólidos, bem como a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. Assim, por meio 

desta lei, o Brasil assumiu compromisso hierárquico da destinação dos resíduos sólidos que 

priorizam a reutilização e a reciclagem, o que tende a diminuir significativamente os resíduos 

que serão levados aos aterros sanitários ou similares. 

 

 

2 O TRABALHO PRECARIZADO 

 

Para compreendermos a extensão da precariedade do trabalho, temos que nos defrontar 

com um conceito de trabalho e como se estabelecem as condições que o colocam como 

precário. Assim, Morin (1996) define o sentido do trabalho como: 

Uma estrutura afetiva formada por três componentes: o significado, a orientação e a 
coerência. O significado refere-se às representações que o sujeito tem de sua 

atividade, assim como o valor que lhe atribui. A orientação é sua inclinação para o 

trabalho, o que ele busca e o que guia suas ações. E a coerência é a harmonia ou o 

equilíbrio que ele espera de sua relação com o trabalho. (MORIN, 1996). 

 

Frente ao exposto por Morin, e considerando o contexto em que se realizam as ações 

da IESA junto aos catadores, os componentes apontados estão bastante prejudicados, como 

veremos nesse artigo, o que retrata a referida precariedade do ambiente de trabalho dos 

profissionais catadores. 

A atividade laboral dos catadores se dá, na sua grande maioria, de forma inadequada. 

São inúmeros fatores que o tornam uma atividade de risco, não apenas em vista das questões 

que envolvem a segurança direta dos sujeitos na coleta dos resíduos, mas também outras que 

se escondem por detrás do descarte inadequado dos mesmos, tornando o trabalho destes 

sujeitos bastante precário. 

O ambiente precário deriva das grandes transformações no trabalho em todos os 

países, influenciados pela crescente flexibilidade do emprego, a individualização das 

condições de trabalho, as diferentes temporalidades na vida laboral e na vida do indivíduo e a 

desagregação do trabalho. Esses fatores contribuem para que se estabeleça uma ordem social 

atravessada por condutas discriminatórias frente às populações que não acessam de modo 

convencional os meios produtivos. Nessa situação de exclusão encontram-s os catadores que 

acabam por ser discriminados por não se encaixarem nos padrões da economia liberal do 

mercado mundial; também não se encaixam no mundo social, e assim, tomam parte no grupo 
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dos precariados: um conjunto de pessoas desempregadas que vivem à custa das sobras da 

sociedade. (STANDING, 2014)  

 Para entender a precariedade que os catadores de rua enfrentam diante do trabalho 

exercido, se faz necessário compreender de que maneira o processo da flexibilização da 

cadeia produtiva precariza o trabalho dos catadores. 

 

A flexibilização – elemento chave da reestruturação produtiva – tem ocasionado um 

processo de precarização do trabalhador (insegurança, piores condições de saúde e 

riscos, alta competitividade entre pares, desmotivação), de precarização do emprego 

(instabilidade, falta de vinculo, subcontratação, temporários) e do crescimento 
galopante da informalidade do mercado de trabalho, onde as condições de 

sobrevivência são perversas, animadas pela máxima de “cada um por si” ou de 

“todos contra todos”, que exigem uma adaptabilidade, flexibilidade e criatividade 

extremas, reunidas sob o rótulo da empregabilidade. (DRUCK, 2001) 

 

De forma contextualizada, com base nas informações coletadas junto aos catadores 

participantes da atividade proposta pela IESA, os indivíduos encaram suas atividades como 

sendo um trabalho como qualquer outro, não percebendo nele as dinâmicas que o tornam 

precário. 

 Em paralelo às formas flexíveis de emprego, precárias e desregulamentadas, mas 

expandidas na sociedade contemporânea, ocorrem formas organizadas de um trabalho 

institucional, polivalente e envolvente, que estimula a transferência das decisões do plano das 

empresas para o do indivíduo, responsabilizando o trabalhador pelo desempenho da atividade 

produtiva. Essa racionalização do trabalho, advinda da flexibilidade e da individualização, 

penetra todos os poros da sociedade moderna e muda o perfil do capitalismo (GORZ, 2005). 

 Essa percepção deve ser o ponto que provoca a ação das instituições de ensino no que 

tange à sua missão de estar junto com a comunidade e propor formas alternativas de 

resistência que se aliem ao desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas, gestadas de 

modo solidário, isto é, com um exercício coletivo de busca de ocupação de espaços formais de 

produção e inserção no mercado. 

 

 

3 ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCUBADORA 

 

A economia solidária se desenvolve na perspectiva da autogestão que visa a 

construção de possibilidades concretas de desenvolvimento local sustentável. A dinâmica 

social da economia solidária parte de uma forma de pensar a produção baseada na 
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mobilização e organização de trabalhadores, que visam a inserção produtiva através do 

trabalho fundamentado na autogestão, cooperação, participação e solidariedade. 

 

O termo economia solidária, como sabemos abrange uma série de experiências 

organizacionais, de associação livre em atividades econômicas, para fins de 

assegurar a sobrevivência dos trabalhadores e de enfrentar problemas comuns, de 

interesse coletivo. A organização desses trabalhadores em um empreendimento 

econômico que lhe garante ocupação e renda, além de propiciar melhoria nas 

condições materiais de vida, estimula práticas que colaboram para a tomada de 

consciência dos sujeitos frente a temas que extrapolam a gestão do empreendimento. 
Ao desenvolverem a gestão coletivamente, os trabalhadores são estimulados a 

exercerem sua cidadania (SCHÜTZ; GAIGER, 2006, p. 56-57). 

 

O princípio da autogestão exige participação, que o sujeito tome parte na ação; 

portanto, a autogestão, como fundamento da economia solidária, é uma prática fundamental 

para as lideranças dos Empreendimentos Econômicos Solidários - EESs que atuam numa rede 

que busca novas relações sociais e de trabalho, bem como a democratização do processo de 

tomada de decisões baseado na cooperação. Para Singer (2002, p. 21),  

 

A autogestão tem como mérito principal não a eficiência econômica (necessária em 

si), mas o desenvolvimento humano que proporciona aos praticantes. Participar das 

discussões e decisões do coletivo, ao qual está associado, educa e conscientiza, 

tornando a pessoa mais realizada, autoconfiante e segura. É para isso que vale a pena 

se empenhar na economia solidária.  

 

É na perspectiva do ato de cuidar, do zelo ao frágil, que remete a incubação À ideia de 

busca da autoconfiança e da autonomia das pessoas e das instituições que juntas fazem a 

economia solidária. A incubação é entendida como o acompanhamento sistêmico e assessoria 

a grupos de pessoas interessadas na formação de empreendimentos econômicos solidários, 

tendo em vista tanto o processo educativo como o suporte técnico desses empreendimentos 

(CULTI, 2009). 

Esses princípios interligados e conectados uns aos outros demonstram a orientação 

epistemológica pela religação de saberes, pela transdisciplinaridade e pela multiplicidade 

cultural-política-ambiental-humana que deseja antecipar outro mundo possível; alcança 

também a perspectiva da religação entre ensino pesquisa e extensão como uma estratégia de 

ação política organizativa e coletiva que engendra uma miríade de formas e práticas 

emancipatórias, não apenas em relação ao capitalismo na sua vertente neoliberal, mas 

emancipatória também em relação a qualquer outra verdade ou sujeito histórico que se 

pretende hegemônico.  
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4 MOMENTOS DO PERCURSO  

 

A abordagem desse artigo tem como base a pesquisa qualitativa social; seu primeiro 

momento deu-se a partir das discussões sobre a necessidade de a Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT, continuar atuando junto à comunidade, aprofundando seu olhar 

junto às populações excluídas. Assim, o primeiro passo prático foi realizado pelos acadêmicos 

e professores orientadores do Curso de Administração da UNEMAT, Campus de Juara-MT, 

quando um grupo de acadêmicos entrou em contato com os coletores de materiais recicláveis, 

ambientados no próprio lixão da cidade. A equipe contatou in loco, para as informações 

iniciais, um grupo de três famílias para conhecer aspectos da vida e do trabalho dos sujeitos 

catadores e assim levantar algumas informações tais como: as condições de trabalho, 

equipamentos de segurança, abastecimento de água potável, acompanhamento da saúde para 

prevenção de possíveis contaminações, condições de moradia, visto que os catadores moram 

no mesmo espaço do lixão, onde são depositados os resíduos sólidos da cidade. 

A detecção visual do espaço constatou que o local de separação do material reciclável 

é insalubre, com grande número de resíduos orgânicos e em decomposição; aspecto que 

serviu de referência na obtenção de dados quanto às dificuldades para coletar os materiais e 

no tocante às sugestões para melhoria das condições de vida e trabalho desses profissionais.  

Após essa etapa de visita in loco, em que foram constatados aspectos gerais das 

condições de vida e trabalho dos catadores, a equipe de acadêmicos e professores organizaram 

um encontro entre os catadores de materiais recicláveis e a equipe de pesquisa, com diferentes 

assessorias, com o objetivo de compreender as atividades desenvolvidas no trabalho diário 

dos catadores de materiais recicláveis e também socializar as diferentes percepções sobre a 

importância dos catadores para a sociedade. 

Assim, o evento foi realizado no Parque de Exposições da ACRIVALE - Associação 

de Criadores do Vale do Arinos onde houve palestras com profissionais das áreas de 

economia solidária, agentes de saúde, professores com habilidades em cooperativismos, 

associativismo, profissionais da educação física. Na ocasião, foram provocados diversos 

relatos dos catadores de materiais recicláveis nos diálogos entre eles e os palestrantes
2
 com 

participação ativa dos participantes em relação à exposição do dia a dia vivido por catadores.  

                                            
2
 Colaboraram como palestrantes professores do curso de Pedagogia da UNEMAT, Campus de Juara com 

formação nas áreas de Administração, Psicologia e História, assim como profissionais da comunidade do Vale 

do Arinos, um Educador Físico e uma Enfermeira.  
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A proposta integral do trabalho a ser realizado junto aos catadores pode ser qualificada 

como uma pesquisa ação, uma vez que detectada a realidade vivida pelos catadores, em 

relação ao seu modo de vida e trabalho, a partir de diferentes momentos junto aos sujeitos, 

pretende-se que os mesmos compreendam as implicações de ser catador de resíduos sólidos 

em Juara MT. Partindo dessa compreensão, e dos implicativos que permeiam essa prática, 

pretende-se que esses mesmos sujeitos possam avançar na qualificação de sua atividade para 

assim tornar suas condições de vida e trabalho mais dignas.  

Nessa concepção, ampliada pela compreensão do desdobramento de questões 

elaboradas a partir de relatos e das observações in loco, percebe-se inicialmente a 

invisibilidade a que estes catadores são submetidos pela sociedade de Juara,MT, além de sua 

desvalorização como trabalhadores.  

Neste sentido, após os dois momentos aqui descritos, a visita in loco e o encontro para 

discussão de percepções sobre a vida e trabalho dos catadores, a meta é traçar um plano que 

abrangesse o campo da pesquisa-ação como menciona Thiollent (2005, p.18) “com a 

pesquisa-ação os pesquisadores pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade 

dos fatos observados”. 

As questões levantadas nos dois momentos organizados pela IESA permitiram refletir 

sobre aspectos da percepção desses trabalhadores, assim como sobre suas necessidades 

básicas, a ponto de culminar na possibilidade de produzir um trabalho capaz de dar 

visibilidade para essa situação e ao mesmo tempo proporcionar maior consciência de direitos, 

a valorização do trabalhador, esclarecimentos sobre o modelo de 

associativismo/cooperativismo, bem como todas as orientações sobre os procedimentos para 

organização de cooperativas de catadores.  

Para descrever os dados obtidos ou, mais precisamente, caracterizar isoladamente o 

comportamento de cada uma das variáveis nessa junção de observações, foram utilizados 

recursos proporcionados pelas estatísticas descritivas que proporcionam o que costuma ser 

chamado de análise univariada. Estes procedimentos possibilitam caracterizar o que é típico 

no grupo, indicar a variabilidade dos indivíduos no grupo e verificar como os indivíduos se 

distribuem em relação a determinadas variáveis (GIL, 2008, p. 161). 

Assim, as informações levantadas servirão como elementos iniciais para um plano de 

ação para futuras formas de incubação. Além disso, o contato com a realidade dos catadores, 

de certo modo, colocou os acadêmicos e os demais participantes do processo em posição de 

abertura para a compreensão dessa realidade complexa e poder, de algum modo, construir 

caminhos, que, em linhas gerais, poderão proporcionar alguma transformação no cenário 
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juarense, na perspectiva da emancipação dos catadores em relação à superação das condições 

de trabalho precárias e o avanço na direção de melhores índices de qualidade de vida. 

Portanto, o plano de ações a ser construído a partir dos dois momentos aqui descritos 

contemplará, além das informações coletadas in loco, também as possibilidades sugeridas 

pelos catadores, os caminhos apontados pelo grupo como os elementos iniciais para o início 

do trabalho formativo. Ressalte-se que as questões observadas e levantadas posteriormente na 

discussão expandida requerem alguns conhecimentos básicos sobre diferentes temas, tais 

como: noções de associativismo, empreendedorismo, finanças pessoais, dentre outros. 

Ressalte-se que todas essas atividades já são desenvolvidas por projetos na UNEMAT e que 

poderão auxiliar os catadores na formação de um coletivo que se ampare nos princípios da 

tecnologia social. 

Os dois momentos desse projeto, ainda em processo de construção, proporcionaram 

aos acadêmicos e participantes uma forma diferente de observar os catadores, eles são 

trabalhadores que não tem sua profissão reconhecida e valorizada socialmente, mas nem por 

isso deixam de desenvolver uma atividade essencial, pois fazem o trabalho que ninguém 

desejaria fazer. A atividade realizada pelos catadores, até agora em Juara MT, vem sendo feita 

de modo individualizado, mas pode ser devidamente profissionalizada, ganhando assim em 

qualidade e produtividade, sem contar outros direitos fundamentais, bens da vida, que esses 

sujeitos podem acessar. 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

O artigo que aqui apresentado objetivou apresentar reflexões sobre duas ações 

vinculadas a um projeto maior de intervenção proposto pela “Incubadora De 

Empreendimentos Socioeconômicos Solidários e Sustentáveis do Vale Do Arinos (IESA) 

numa ação que reuniu alunos e professores da Universidade do Estado de Mato Grosso - 

UNEMAT, Campus Juara, MT, Brasil, junto a catadores de resíduos sólidos desse mesmo 

município.  

A perspectiva dessas duas ações é a de ser fundamento para que uma ação formativa 

maior seja desenvolvida em conjunto com os catadores objetivando que os mesmos, á luz da 

apreensão de conceitos como o de destinação responsável dos resíduos sólidos, condições 

dignas de trabalho e tecnologia social. O caráter formativo, contudo, engendrará, de modo 

necessário, discussões mais aprofundadas sobre como a efetivação da obrigação legal pode se 
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tornar uma atividade economicamente atrativa, formas de superar as condições precárias de 

trabalho e a perspectiva de que a emancipação desejada não aconteça apenas no âmbito 

pessoal, mas esteja inserida num contexto de coletividade. Afinal, a economia social e 

solidária atua nesses contextos, principalmente através do fomento às cooperativas, que se 

articulam para coletar e triar os materiais de forma organizada, dando à sua atividade 

econômica maior eficiência e gerando maior renda. 

Apesar de este artigo refletir apenas dois momentos de um processo maior que está se 

articulando, o intuito desse registro é demonstrar como as ações empreendidas pela 

universidade em vista das demandas sociais, podem desnudar uma realidade um tanto quanto 

obscura, tanto para a universidade quanto para a comunidade; mas, ao mesmo tempo, são 

capazes de caminhar contiguas aos anseios dessas comunidades.  

Os próximos passos serão dados na direção da organização de momentos formativos 

onde os mesmos princípios e conceitos percebidos nos dois primeiros momentos possam ser 

apresentados, discutidos e operacionalizados junto com os sujeitos catadores, afinal, são essas 

pessoas, os catadores, que efetivamente responsabilizam-se pelas operações que tanto a 

iniciativa privada quanto as políticas governamentais deixam de cumprir. Seu trabalho incide 

diretamente sobre o meio ambiente, e traduzem um movimento positivo na economia por 

diminuir gastos com aterro e transformar o que é descartado em fonte de renda.  

Assim, superada a demanda inicial por informações, espera-se que o assessoramento 

proposto pela “Incubadora de Empreendimentos Socioeconômicos Solidários e Sustentáveis 

do Vale do Arinos (IESA) possa atuar de modo formativo e, posteriormente, junto à 

organização efetiva de uma cooperativa de catadores de resíduos sólidos. Se assim acontecer, 

essa ação contribuirá para um meio ambiente sustentável, mas também para a emancipação 

desses grupos de pessoas, devolvendo-lhes o acesso aos bens da vida e garantido-lhes a 

dignidade preconizada pela constituição federal. 
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Sobre o projeto 
 
Esse projeto de pesquisa a respeito dos catadores de resíduos sólidos no município 

de Pelotas é resultado de um longo processo de acompanhamento (embora com um certo 
intervalo de tempo) por parte do núcleo de economia solidária da  UCPEL (Universidade 
Católica de Pelotas) com grupos informais e ou cooperativas de reciclagem no município. 
Inicialmente esse núcleo se chamava INTECOOP/UCPEL (Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares/UCPEL, sendo que posteriormente adquiriu a condição de um 
núcleo permanente e passou a se chamar NESIC (Núcleo de Economia Solidária e 
Incubação de Cooperativas. 

Entre os anos de 2003 a 2005 a INTECOOP, a partir de um convênio com o 
governo do Estado do RS, e a partir de um projeto denominado Frentes Emergenciais de 
Trabalho, (única universidade no estado a desenvolver esse tipo de projeto), passou a 
operar na constituição de grupos de catadores que estivessem interessados em se organizar 
de forma cooperativa. Organizamos um grupo no bairro Dunas (CDD Dunas) com 
aproximadamente 20 pessoas; um grupo no bairro Barro Duro (em um galpão que era 
alugado pela prefeitura e emprestado ao mesmo); outro grupo no bairro Santa Terezinha, 
que operava em um galpão emprestado pela prefeitura municipal e gerenciado pela 
paróquia da localidade. O dono do galpão tinha dívidas com o município e esse 
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empréstimo era a forma de saldar suas dívidas de IPTU. Ainda um grupo de moradores 
ligados ao Movimento Nacional de Moradia (MNM) que morava em um local abandonado 
no final da rua Cidade de Lisboa no final do bairro Fragata. Além desses grupos, ainda se 
vinculou ao processo uma cooperativa que já atuava nessa condição, (FRAGET), no bairro 
Fragata, e que tinha vínculos com a associação dos moradores do FRAGET) e uma 
cooperativa que estava tentando se consolidar no bairro Getúlio Vargas (CRIAS BGV). 

Durante esse período diversos cursos de qualificação foram aplicados junto aos 
catadores que buscavam se organizar. Em paralelo, a INTECOOP Ucpel e a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente do município, elaboraram um projeto encaminhado à 
Fundação Banco do Brasil que buscava a constituição de 4 grandes galpões de separação 
de resíduos sólidos. Durante muito tempo nos foi garantido por pessoas que tinham 
intermediado esse projeto que o mesmo estava aprovado e que estava apenas na 
expectativa da liberação da verba (que teria contrapartida do município). Desde esse 
momento, a perspectiva era a de constituirmos uma cooperativa de segundo grau que 
pudesse dar autonomia desses grupos em relação aos denominados atravessadores que 
atuavam na cidade. Ou seja, a tentativa de que as cooperativas comercializassem 
diretamente com os compradores da região metropolitana, e não tivessem de vender para 
os comerciantes locais, o que significaria um aumento do lucro na venda de material. 

Esse período coincidiu com a troca de governo municipal e a mudança de política 
em relação à organização de cooperativas de catadores. No governo Fernando Marroni 
(que findava) houve uma tentativa de organização dos mesmos, no entanto havia alguns 
limites, sejam eles estruturais, seja na legislação (que mais tarde iria permitir a contratação 
de cooperativas pelo poder público sem necessidade de editais); seja mesmo por não ter 
conseguido avançar em uma política clara nesse sentido. O governo que o sucedeu, (Fetter), 
porém, não tinha a perspectiva de trabalhar com esses grupos organizados. Houve algumas 
reuniões entre a INTECOOP e o setor responsável (Secretaria de Meio Ambiente). Mas 
quem efetivamente tinha o controle sobre os recursos para investimento na área era o 
SANEP (autarquia responsável pela água, esgotos e lixo). E da parte dessa autarquia, a 
concepção era mais pragmática: contratação de empresas privadas especializadas que 
recolhessem o material e destinassem ao lixão municipal. Mais adiante, quando o lixão foi 
fechado pelo Ministério Público, essa política foi substituída por levar os resíduos para 
outros municípios que tivessem lixões licenciados e pela constituição daquilo que na 
economia solidária é denominado de “coopergato”, ou seja, cooperativas apenas na 
aparência, como veremos mais adiante. Mas nesse momento inicial a atuação da prefeitura 
municipal foi de desativar as tentativas de constituição de cooperativas. Tanto o grupo da 
Santa Terezinha como do Barro Duro tiveram de entregar os espaços (galpões) onde 
trabalhavam e que eram alugados ou cedidos pelo poder público. 

Paralelo a esse processo, veio uma informação (diferente da que até então tinha 
sido reiteradamente nos repassada) de que a Fundação Banco do Brasil não iria financiar os 
galpões (que tinham sido projetados em projeto entregue pela administração anterior). Sem 
a perspectiva de galpões com apoio do poder público para aqueles grupos que já estavam 
organizados mas que coletavam individualmente e guardavam nos seus pátios e com a 
devolução de dois galpões que anteriormente eram financiados pela prefeitura, apenas 
FRAGET (mais estruturado) continuou com suas atividades. Sendo que o CRIAS BGV, 
através de uma emenda parlamentar, conseguiu mais adiante construir um galpão com 
recursos federais em um terreno que a Câmara de Vereadores tinha cedido para a 
cooperativa desse bairro (Getúlio Vargas). 

Esse desmonte das cooperativas por parte do poder público municipal, ou foi 
decorrente de uma visão privatista de que dessa forma existiria um tratamento mais 
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adequado para a coleta de resíduos sólidos, ou foi fruto de algum tipo de compromisso 
entre o setor público e o setor privado (que se notabilizou no país inteiro em contribuir 
financeiramente com processos eleitorais de diferentes partidos e em troca conseguia bons 
contratos com o setor público). 

Dessa experiência, restou um problema que identificamos para nós, além de 
termos percebido que o poder público, (independente da gestão de partidos distintos), 
também não tinha uma resposta satisfatória. É muito difícil, quase impossível, a aplicação 
de uma política que gere resultados satisfatórios sem o conhecimento de quem são os 
catadores; onde se distribuem na cidade; quantas pessoas vivem exclusivamente dessa 
atividade e quantos apenas complementam renda; como se deslocam para a venda do 
material, que tipo de resíduos recolhem e para onde vendem. Enfim, entendíamos 
imprescindível que estudos desse tipo fossem feitos para que as políticas públicas 
pudessem ser melhor  estruturadas.  

Com a mudança de estrutura da INTECOOP para NESIC e com o 
redirecionamento do trabalho para outros segmentos da economia solidária, bem como pela 
não existência mais em nosso município de grupos estruturados e dispostos a construir uma 
articulação entre as cooperativas, deixamos de lado por algum tempo a intervenção junto 
aos catadores.  

Essa perspectiva só é retomada quanto o governo do Estado, no governo Tarso 
Genro, buscou construir uma política estadual de constituição de cooperativas através do 
DIFESOL (Departamento de Incentivo e Fomento à Economia Solidária, ligado à 
SESAMPE (Secretaria de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa), com 
apoio da SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária) vinculada ao Ministério do 
Trabalho e Emprego.  

O governo do estado desencadeou um projeto intitulado Cadeia Pet. Esta (Cadeia) 
previa, por meio de um convênio firmado entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
através da Secretaria de Economia Solidária e apoio à Micro e pequena empresa 
(SESAMPE), e o governo uruguaio, a formação de uma rede de seleção e processamento 
de resíduos sólidos cujos termos estabeleciam que o RS deveria repassar aproximadamente 
mil toneladas/mês de flocos de garrafa PET, que deveriam ser obtidas através da 
organização de quatro (4) centrais de seleção, triagem e picotagem montadas em quatro (4) 
micro-regiões do estado do RS. O material produzido nas centrais deveria ser destinado a 
uma unidade de transformação do país vizinho, Cooperativa Industrial Maragata 
(COOPIMA), para receber processamento (transformação em “flakes”, ou seja, em flocos), 
e retornar posteriormente ao Brasil diretamente para a Cooperativa de Produção Têxtil 
(COOPERTEXTIL) localizada na cidade de Pará de Minas em Minas Gerais (MG). O 
objetivo de tal processo seria a agregação direta de valor aos produtos através da 
transformação do PET em fio para a tecelagem. 
  A intenção era que provocasse a alavancagem  econômica do setor de reciclagem 
no Estado, pois se constituiria como um importante meio para a melhoria da renda dos 
trabalhadores, já que visava estabelecer relação de comercialização somente com 
cooperativas no sentido de valorizar a relação direta entre o produtor (agentes ambientais) 
e o consumidor (centrais de processamento).  
 Nesse momento, através do NESIC, conveniamos um projeto com a SENAES/MTE 
que consistia na organização de cooperativas de catadores em municípios da Zona Sul do 
RS que ainda não tinham nenhum tipo de organização de catadores. 
 Paralelo a essa iniciativa e buscando juntar informações mais detalhadas a respeito 
do mundo da reciclagem é que buscamos estruturar duas pesquisas que estamos fechando 
os resultados nesse momento. Uma delas buscava identificar todos os pontos de 
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comercialização de resíduos sólidos na região sul do Estado do RS (Corede Sul, 22 
municípios) e a outra (a qual estamos nos referindo nesse momento), buscava o 
mapeamento dos catadores do município de Pelotas. 

O referido projeto de pesquisa buscou identificar o número de famílias que 
sobrevivem da comercialização de resíduos sólidos no município de Pelotas, no contexto 
de um município que não possui uma política eficaz e ampla para dar conta da demanda 
acumulada da produção de materiais recicláveis.  

Também era intenção com esta pesquisa entender o processo de coleta dentro do 
município, além de fazer o levantamento dos rendimentos médios dos catadores, identificar 
quais sobrevivem exclusivamente do material reciclado e quais utilizam essa renda como 
complementar a outra, compreender as relações de trabalho entre catadores e 
atravessadores, como verificar os principais produtos reciclados que circulam na cidade. 
 Para situar melhor o ambiente da pesquisa, buscamos alguns dados referentes ao 
município de Pelotas. O mesmo encontra-se no Sul do estado do Rio Grande do Sul (RS), 
foi criada no ano de 1830 e hoje é  considerada uma cidade de médio porte, a terceira em 
população. Segundo o último censo do IBGE em 2010, a população era de 328.275 pessoas, 
com uma densidade demográfica de 205,1 hab/km²  em 2013. 
 Em 2014, a cidade tinha um PIB de R$ 6.657.759,39 (mil) e um PIB per capita de 
R$ 19.464,12. A partir destes dados, a cidade se situa na 360ª posição entre os 497 
municípios existentes quando comparado à renda per capita de outras cidades do Estado. 
Em 2010 a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais era de 4,13%.  
 A cidade atualmente encontra-se dividida em sete (7) grandes áreas, sendo elas o 
Fragata, Areal, Centro, São Gonçalo, Três Vendas, Praias e Zona Rural.  
 
 A principal justificativa para a realização desta pesquisa foi em função da 
percepção de que grande parte dos projetos que tinham como objetivo a instalação da 
coleta seletiva no município não conseguiam se firmar ao longo do tempo ou atingiam 
resultados parciais. Acredita-se que isto ocorra porque os projetos não contemplavam a 
questão da coleta seletiva com um todo, sendo necessário considerar fatores sociais, 
econômicos e ambientais, assim como considerar a atuação de outros agentes envolvidos. 
 Desta forma, se faz necessário o acompanhamento dos segmentos que trabalham 
diretamente com os resíduos recicláveis no município, a saber, catadores e atravessadores, 
onde se pretende analisar as relações de trabalho destes, pois, acredita-se residir nesta 
forma de coleta alguns dos problemas que dificultam uma política ambiental mais efetiva. 
Partimos de algumas observações que acreditamos serem geradoras de impacto nas 
políticas de reciclagem do município: 
 

1) É crescente o número de pessoas no município que encontram na catação seu 
sustento, assim como é visível a situação de fragilidade sócio econômica em que se 
encontram. 
 

2) Sendo os atravessadores os únicos receptores dos materiais recicláveis no 
município, torna-se patente a relação de dependência dos catadores com os mesmos. 
Este é um fator negativo, pois o pagamento aos catadores é realizado a um valor 
muito menor do que o operado no mercado. Sendo assim, não realizam a coleta 
seletiva de forma integral, ficando com os materiais de maior valor, tais como: 
alumínio, papelão e pet, descartando o restante. 
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3) A coleta seletiva sendo realizada pelos catadores como uma forma de trabalho que 
garanta somente sua sobrevivência, e tendo grande parte dos materiais coletados 
um valor depreciado, faz com que seu trabalho na coleta torne-se atividade precária. 
Observamos também que a falta de galpões apropriados faz com que os catadores 
façam recolhimento de material que tem maior valor comercial e descartando o 
restante, criando lixões em suas casas e em terrenos baldios, colocando sua saúde e 
a dos demais em risco e onerando a prefeitura com limpeza desses espaços. 
 

 Nesse contexto de falta de políticas adequadas à coleta, seleção, armazenamento e 
transporte do material reciclável, surgiu um fato novo que fez com que a prefeitura (através 
do SANEP), elaborasse um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS Pelotas/RS). Através desse plano, foi estabelecido  um convenio entre o poder 
público e cinco cooperativas da cidade, para inserir catadores de resíduos nesse espaço. O 
programa prevê um repasse financeiro mensal para auxílio aos catadores, além da compra 
de equipamentos e pagamento das despesas das cooperativas. A prefeitura também desloca 
os caminhões para essas cooperativas para as mesmas organizarem a triagem. 

Essa política foi implementada a partir do momento em que o Ministério Público 
(MP) fechou o lixão municipal que já estava esgotado em sua capacidade, o gerou um 
acordo entre prefeitura e MP. A partir da pressão por resposta imediata a esta demanda, a 
prefeitura construiu uma proposta que previa o repasse de recursos para as cooperativas. 
No entanto, como não havia cooperativas organizadas no município (nesse momento 
somente o SANEP poderia ser considerada enquanto tal), a forma de “organizar” as 
cooperativas foi chamar alguns proprietários privados de reciclagem (pequenos 
atravessadores que compravam do catador individual, separavam e embalavam para vender 
para a região metropolitana). Embora formalmente constituídas enquanto cooperativas, a 
imensa maioria nunca o foi, sendo que apenas disfarçava um trabalho precário, pois não 
havia assembleias regulares, distribuição de sobras ao final da gestão, democracia nas 
decisões, etc. 

Além do aspecto gerencial e econômico não se constituir pelos princípios do 
cooperativismo, ainda havia um processo de proteção (tutela desses 
cooperados/proprietários) por parte de alguns vereadores do município. Da mesma forma 
não havia transparência da forma como o dinheiro recebido pelo poder público era 
utilizado no interior das “cooperativas”. Esse processo em determinado momento gerou 
inclusive uma intervenção por irregularidades apontadas na prestação de contas da maioria 
desses grupos. 
 O que aparentemente poderia ser uma política adequada e de acordo com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, que prioriza que o poder público convenie com 
cooperativas e não empresas privadas, se visto de forma mais detalhada, nos mostra alguns 
problemas estruturais. Sobretudo a exploração e precarização do trabalho, já que pela 
condição legal uma cooperativa não paga férias, 13º e outros direitos trabalhistas. 
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 
 Desde o inicio identificamos um problema metodológico para que a pesquisa 
pudesse chegar a bom resultado: buscaríamos mapear a totalidade dos catadores e 
atravessadores ou buscaríamos uma amostra. A totalidade nos parecia ser inviável na 
medida em que exigiria um número muito grande de pesquisadores e deslocamentos, 
condições que a pesquisa não possuía. Caso buscássemos apenas uma amostra, qual o 
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número necessário? Também não teríamos condições de defini-lo pelo mesmo motivo pelo 
qual não tínhamos um cadastro confiável da parte do poder público. Além disso, uma 
pesquisa por amostra que nos desse algum grau de confiabilidade exigiria que as 
entrevistas fossem distribuídas nos bairros de forma minimamente proporcional à 
localização das pessoas envolvidas, dados que não existem de forma organizada. 

A partir do Plano Municipal de Gerenciamento, e do programa de apoio às 
cooperativas, o poder público trabalha com a hipótese de que cerca de 120 famílias 
sobrevivam a partir das cooperativas, e ainda estima que outras 300 famílias sobrevivam 
ainda na informalidade da atividade. Mas esses números são bastante aleatórios, cobre 
apenas aqueles que atualmente recebem recursos públicos da prefeitura, sem nenhum 
estudo sobre os demais catadores. 

Diversos fatores são limitantes para uma pesquisa desse tipo. Em primeiro lugar o 
tamanho da população do município bem como a sua distribuição geográfica em um 
espaço muito grande, já que Pelotas é uma cidade bastante dispersa territorialmente. Em 
segundo lugar o tipo de atividade (catação), é como veremos mais adiante, uma condição 
que para muitas pessoas é apenas suplementar à renda. Dessa forma é bastante comum o 
armazenamento no fundo de suas residências e eventualmente esse material é vendido para 
algum atravessador, mas dificilmente conseguimos identificar os mesmos como catadores, 
pois não são pessoas que baseiam sua sobrevivência nessa atividade. Além disso, existe 
uma grande rotatividade entre os catadores, pois poucos são os que organizam toda a 
perspectiva de vida voltada à essa atividade. Muitos se utilizam dessa condição nos 
momentos em que estão desempregados. Um outro fator limitante é que as pessoas não 
trabalham coletivamente em um único ambiente. Em geral estão espalhadas pela cidade em 
locais e horários diferentes.  

Dentro dessas limitações, optamos em buscar atingir a maior quantidade possível 
de catadores dentro do prazo previsto e das condições que tínhamos, mesmo que sabendo 
que nunca chegaríamos a um resultado conclusivo ou que abarcasse todo o universo dos 
catadores do município.  

O levantamento dos dados foi realizado a partir da visita em diversos pontos de 
coleta e revenda dos materiais reciclados, para a aplicação de um questionário. Os bolsistas 
do projeto buscaram se fixar nos pontos de comercialização esperando a chegada dos 
catadores avulsos (que vendiam para os atravessadores). O tempo médio que os mesmos se 
fixavam em cada ponto de comercialização era de uma semana. Acreditávamos que poucas 
pessoas demorariam mais do que esse intervalo de tempo para entregar o material, seja por 
necessidade imediata de recursos financeiros, seja por não possuírem espaço de 
armazenamento. No entanto é bastante plausível que diversos casos não tenham sido 
identificados nesse intervalo de tempo. Além disso não conseguíamos dar cobertura 
integral desde o inicio da manhã até o final da tarde e em alguns casos até a noite. Seja 
porque dependíamos de condução, seja por questões de segurança a partir de certo horário, 
ou até mesmo devido a outros compromissos pessoais e ou acadêmicos por parte dos 
bolsistas. 

 Os questionários aplicados eram do tipo qualitativo e quantitativo e estruturado a 
partir de um pré-teste feito com alguns catadores de materiais recicláveis. A partir da coleta 
dos dados nos questionários os mesmos foram digitados em um programa (SPSS), que deu 
conta de fazer os cruzamentos necessários expostos nesse artigo. Por fim, foi feita uma 
análise das perguntas abertas na perspectiva de analisarmos algumas situações com um 
pouco mais de profundidade. Estes dados, embora já disponíveis, ainda precisam ser 
melhor  analisados. 
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Alguns resultados da pesquisa 
 
 Os dados que estamos trabalhando nesse momento ainda não foram devidamente 
cruzados para estabelecermos algumas relações. São dados “brutos” que buscam definir 
um perfil mínimo de quem sejam os catadores que buscamos definir na pesquisa. 
 Foram contatados 281 catadores, sendo que destes, 34 não quiseram responder ao 
questionário, restando então 193 homens e 54 mulheres, totalizando uma amostra de 247 
pessoas. Destes, aproximadamente 24% são jovens com menos de 30 anos de idade (59), 
sendo que 55% (131) tem mais de 41 anos. 
 Dos 239 que se dispuseram a dizer onde moram, menos de 10% indicaram o centro 
(23), embora não especificassem o que consideram no perímetro urbano como tal. Os 
demais moram em locais periféricos, sendo 80 no Areal; 65 no Fragata; 38 no Canal São 
Gonçalo (Navegantes); 29 nas Três Vendas (Zona Norte), 3 na região das praias e 7 
disseram que moram na rua (embora esse número possa ser maior em função de que 2 não 
quiseram responder e porque a localização onde a pessoa costuma ficar não quer dizer 
necessariamente residência). 
 Dos 243 que responderam a respeito de possuírem ou não outra renda, 
aproximadamente a metade, (120), afirmou que vivem, (ele e sua família), exclusivamente 
da coleta. 117 possuem outra atividade econômica e 6 disseram que tem outra renda, sendo 
que 4 não responderam. Dos que disseram que possuem outra renda, 52 realizam bicos, 13 
trabalham na construção civil e 15 são aposentados. Os demais se dividem em atividades 
como pescador, doméstica, artesanato, ajuda ao sogro, ambulante, capina, confeiteiro, 
cuidador de carro, cuidador de idoso, trabalha na feira, faz frete, trabalha em galpão de 
reciclagem, é jardineiro, mecânico, pintor, porteiro, trabalha em restaurante, é segurança, 
tem auxílios como auxílio-doença e pensão por morte, serviço de banco para lojas, técnico 
em telecomunicações e varredor. A fragmentação das respostas impede um melhor 
mapeamento na medida em que existe algumas inconsistências como número de 
aposentados (15) e que tem outra renda (6). Ainda algumas das atividades citadas como 
cuidador de carros também pode ser enquadrada como “bicos”. Mas no geral, podemos 
inferir que dos que tem outra renda, aproximadamente metade faz algum trabalho pontual e 
temporário (bico) e outra metade ou tem algum outro tipo de emprego ou é aposentado. 
Sabemos também que convivem nesse meio algumas pessoas que exercem atividades não 
legais, como tráfico de drogas, embora por obviedade não informem suas atividades. 
Identificamos inclusive um galpão que nos pareceu muito suspeito, pois os catadores 
individuais entregavam seu produto e não recebiam dinheiro, mas pequenos pacotinhos 
enrolados ou carteiras de cigarros. Por questão de segurança os bolsistas não ficaram muito 
tempo nesse galpão.  
 Quando perguntados o motivo pelo qual estão na atividade de catadores, as 
respostas tem uma relação com a questão anterior. 109 se tornaram catadores porque 
ficaram desempregados; 72 para complementar a renda, 16 porque quiseram, 15 porque foi 
a primeira atividade que começaram a exercer, 10 porque acham importante a limpeza da 
cidade, 9 para ajudar os pais, e os outros se dividem entre ajudar as instituições, ajudar os 
filhos, por complicações ou problemas de saúde, por ser uma atividade melhor, por falta de 
estudo ou de oportunidade, pela idade, por incentivo da família, para ser autônomo, porque 
roubava, se separou da família, por não ter aposentadoria, por trabalhar com a reciclagem 
ou pelo uso de drogas. Como vemos, em geral ou foi consequência do desemprego, ou é 
uma atividade complementar. Pouquíssimos optaram enquanto uma opção de trabalho. 
Poderíamos agrupar os 16 que quiseram assumir essa atividade, os 15 porque foi a primeira 
atividade que tiveram e não buscaram outras e os 10 que acham importante pela limpeza da 
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cidade. No total 41, o que não chega a constituir 15% dos entrevistados.  
 Uma questão interessante é que embora 72 pessoas tenham dito que a coleta servia 
para complementar a renda, para 166 é de onde provêm a maior parte do orçamento. Nesse 
caso 73 disseram que a maior renda não vem da coleta, o que mostra a consistência das 
respostas. Do total de entrevistados, apenas 13 tem uma renda superior a R$ 1.000,00 e 
apenas 18 acima de R$ 800,00 ou o equivalente a um salário mínimo na época das 
entrevistas. 
 Outro dado que mostra a consistência das respostas diz respeito a quantidade de 
dias da semana que trabalham entre 1 a 5 dias, o que totaliza 74 pessoas (possivelmente os 
que complementam renda), e 150 seis dias por semana (29) ou todos os dias (121), o que 
demonstra a lógica da sobrevivência diária. Junto à essa informação, podemos acrescentar 
que 120 entrevistados entregam todos os dias material para os atravessadores, e 68 uma ou 
duas vezes na semana. Poucos entregam quinzenalmente ou mensalmente. 
 Se pegarmos os que trabalham apenas um turno por dia, ou esporadicamente, 
teremos 67 casos (novamente próximo ao número de pessoas que complementam a renda 
apenas). Os demais trabalham dois turnos ou até mesmo 3 turnos (62 casos), o que 
demonstra uma enorme exploração da força de trabalho. 
 Entre aqueles que não vendem material cotidianamente, ou que precisam estocar até 
o momento da venda, 188 guardam em sua própria casa, o que certamente é um fator 
gerador de vetores de doenças também. 
 Quando perguntados a respeito da atividade econômica anterior à condição de 
catador, apenas o trabalho na construção civil é uma resposta significativa (57 respostas). 
Dos demais, 28 faziam bicos, 16 eram domésticas, 12 eram guardadores de carros, 10 
desempregados, 9 safristas, 7 padeiros e 17 não responderam. Os demais se fragmentam 
em múltiplas atividades, a saber: agricultor, ambulante, capinava, carpinteiro, caseiro, 
chapista, charreteiro, comércio, cooperativa, criação de porco, cuidador de animais, 
cuidador de criança, cuidador de idoso, curtume, departamento de esporte, descarga de 
caminhão, dona de casa, empreiteira, engenho, entregador de jornal, estivador, estudante, 
fábrica, fazendeiro, ferro velho, firmas, frete, garçom, granja, indústrias, jogava basquete, 
lavador de carro, lavoura, limpeza de galpão, limpeza de pátio, limpeza urbana, madeireira, 
marceneiro, mecânico, metalúrgica, montador de móveis, motorista, músico, olaria, 
padeiro, pescador, pintor, policial, porteiro, preparador de carro, professor, reciclagem, 
sapateiro, supermercado, telefonia, telemensagem, tratorista, vendedor, vigilante e zelador. 
 O material mais procurado na coleta (múltipla escolha) é em primeiro lugar o 
alumínio (215); garrafas PET (208); cobre (131); ferro (130); plástico (127); papelão (104); 
papel (87) e aço (67). Bem abaixo desses índices, apenas 17 comercializam vidro, 5 metal, 
3 sucata e um pvc. 
 Existe um baixo nível de participação em clubes, associações, partidos políticos e 
ou algum outro tipo de associação, sendo a única excessão a participação em igrejas, (59 
casos em um universo de 67 que participam de algum tipo de atividade associativa. 
 Por fim, um dado que nos surpreendeu, é o fato de 130 terem respondido que tem 
vontade de trabalhar em algum grupo ou em alguma cooperativa. Da mesma forma, 165 
tem interesse em participar de cursos de qualificação para o trabalho, o que demonstra que 
a desatenção do poder público em atender essas demandas e criar condições para construir 
novas cooperativas é o maior entrave ao processo de implementação do Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, o qual prevê a prioridade para a contratação de cooperativas por parte do 
poder público. 
 A pesquisa abordou outros dados que merecem um posterior desenvolvimento e 
cruzamento de informações. Mas acreditamos que a divulgação das atuais informações já 
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contribui para que possamos pensar políticas que melhorem o processo de coleta e 
reciclagem em nosso município.  
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Tema específico:  
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Resumo:  

A CORESO (Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba/SP) resulta da 

unificação de ex-moradores de ruas, ex-catadores autônomos de recicláveis da 

cidade de Sorocaba/SP e trabalha junto com a Rede Cata – Vida, que articula 

empreendimentos de catadores e envolve 18 cooperativas nas regiões de 

Sorocaba e Itapeva - SP. Este trabalho se propõe a elaborar reflexões sobre o 

processo de construção grupal e identidade coletiva desta cooperativa, 

estudando os seguintes aspectos: constituição do grupo enquanto elementos 

estáticos, homogeneidade, características psicossociais participantes, sistemas 

ideológicos: cultura e clima grupal e natureza das tarefas.  Para isso foi realizado 

levantamento bibliográfico e pesquisa de campo que envolveu três entrevistas, 

a primeira com representante de um grande parceiro da cooperativa (a primeira 

com representante do CEADEC – Centro de Estudo e Apoio ao 

Desenvolvimento, Emprego e Cidadania.  A segunda com representante da 

Rede Cata- Vida e a terceira com a cooperativa de reciclagem – CORESO. A 

metodologia utilizada pela pesquisadora foi de caráter observatório, que 

possibilitou o reconhecimento dos espaços e parcerias constituídas ao longo do 
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processo de desenvolvimento da experiência em questão. Como resultado foi 

identificado à necessidade de uma formação sistemática dos agentes 

educadores da Economia Solidaria a partir da dinâmica e organização de seus 

núcleos municipais, para que esses possam compreender e colaborar com o 

processo de gestão, organização e identificação de parcerias.  

 

1) Introdução 

 

No Brasil, devido à descentralização da economia, tem se acrescido a 

necessidade de geração de trabalho e renda, como uma válvula de escape para 

superar as crises globais existentes. A economia solidária tem sido o canal para 

os trabalhadores para criar empreendimentos econômicos baseados em valores 

de autogestão, cooperação, maior controle dos meios de produção, e 

solidariedade   

Em meio aos movimentos sociais os trabalhadores oprimidos pelo 

capitalismo moderno, com as falências das empresas, optaram por um meio de 

trabalho que gerasse renda e igualdade para todos, tem buscado sua articulação 

junto ao movimento da Economia Solidaria em redes, cooperativas de produção 

e comercialização de produto, visando diminuir os problemas com o trabalho 

informal, aumentando assim oportunidades de geração de renda. 

Singer (2002, p. 28) ressalta ainda que A crise econômica que atingiu o 

país entre 1981 e 1983 e a crise dos anos 90, após a abertura dos mercados, no 

governo Collor, resultaram na falência e fechamento de muitas fábricas, 

deixando muitos desempregados, os quais passaram a buscar novas 

alternativas de renda. Começaram, então, a surgir iniciativas, por parte dos 

trabalhadores, de assumir o controle das empresas atingidas pela crise, e a 

legislação passou a facilitar a aquisição de instalações e instrumentos de 

trabalho dos antigos patrões. 

A atividade de coletar materiais recicláveis nas ruas vem sendo realizada 

a mais de 50 anos, antes eram carroceiros, ferro-velho, fazendo a historio dos 

cenários dos catadores de resíduos. Em meados do século XX, a coleta seletiva 

de resíduos uma atividade de geração de emprego e renda. Com as mudanças 

econômicas, afetando a indústria, aumentando o desemprego em massa, o 

crescimento desordenado da população brasileira, a migração para os grandes 
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centros urbanos, essa atividade se tornou o sustento de trabalhadores que se 

encontrava em situação de desemprego ou excluído pelo capitalismo imposto. 

Criando assim um novo cenário, uma nova identidade e a partir de suas 

organizações uma identidade grupal. 

 

De acordo com Singer (2003) a economia solidária pode ser 

fundamentada com base nos seguintes princípios básicos:  

Posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que 

as utilizam para produzir; gestão democrática da empresa 

ou por participação direta (quando o número não é 

demasiado) ou por representação; repartição da receita 

líquida entre os cooperadores por critérios aprovados 

após discussões e negociações entre todos; destinação 

do excedente anual (denominado “sobras”) também por 

critérios acertados entre todos os cooperadores. A cota 

básica do capital de cada cooperador não é remunerada, 

somas adicionais emprestadas à cooperativa 

proporcionam a menor taxa de juros do mercado 

(SINGER, 2003, pg. 13). 

A atividade da Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba contribui para a 

diminuição do impacto ambiental em uma sociedade organizada, reduzindo a 

pressão nos lixões e aterros sanitários, conscientizando a população sobre a 

importância da reciclagem, auxilia na gestão pública, reduzindo valores a serem 

repassados pelos contraentes de coletas de lixo não reciclado, além de do mais, 

é uma ligação da cadeia produtiva de produção na indústria, permitindo o 

reaproveitamento da matéria-prima a baixo custo. (CEADEC, 2015) 

Considerando que parte dos resíduos gerados pelas 

atividades humanas ainda possui valor comercial, se 

manejado de maneira adequada, deve-se adotar uma 

nova postura e começar a ver o lixo como uma matéria-

prima potencial. Sendo assim, considerando a 

complexidade das atividades humanas, pode-se verificar 

que resíduos de uma atividade podem ser utilizados para 

outra, e assim sucessivamente. O material que não for 

consumido nesse ciclo será nomeado como lixo 

(D`ALMEIDA; VILHENA, 2000). 
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Embora os catadores de reciclagem sejam os autores principais do 

contexto da história da reciclagem, eles ainda são desfavorecidos pelo mercado 

industrial, devido a não valorização deste trabalho. 

De acordo com Rejano (2003), a estruturação grupal permite induzir na 

dinâmica interna de um grupo e sua associação pela compreensão das 

experiências vivenciadas em grupo. O autor comenta que com a chegada da 

globalização e suas imposições na era pós-industrialização, está gerando 

mudanças que impactam na estruturação dos grupos e defender a importância 

de estudos nas estruturações considerando seus elementos estáticos, dinâmicos 

inerentes. Neste sentido, estudos voltados para este tipo de análise envolvendo 

a Economia Solidaria, que vem em caminho oposto ao capitalismo existente, são 

importantes na medida em que os princípios direcionadores desta economia 

envolvem a cooperação, solidariedade, controle do meio de produção, gestão 

democrática. (SINGER, 2003) 

A construção de uma identidade grupal em uma organização solidaria 

de trabalho, segundo VERONESE e ESTEVES, 2009 reflete de forma positiva 

na identidade dos trabalhadores de empreendimentos que possuem essa forma 

de organização. Esta afirmativa nos leva a elaborar algumas perguntas: Como 

podemos identificar essa identidade? Quais elementos podem usar para essa 

identificação? E quanto ao gênero, qual a predominância e como ela reflete nas 

relações de trabalho? Baseado nestas considerações este trabalho, a partir de 

um estudo de caso em uma cooperativa de catadores(as) de matérias recicláveis 

traz reflexões sobre o papel da “Construção Grupal e Identidade Coletiva em um 

empreendimento de economia solidária. Os catadores(as) de materiais 

recicláveis são homens e mulheres que procuram por meio da coleta seletiva 

gerar trabalho e renda, pessoas que antes eram excluídas por uma sociedade 

egoísta, preconceituosa, onde o desemprego se fez presente na vida deles, onde 

a exclusão social tomou conta do sistema capitalista. Esses são nossos 

catadores do Brasil, gente como a gente e que vive buscando trabalho digno e 

bem viver para todos. 

 

2) Método 

O método para o desenvolvimento da pesquisa foi o estudo de caso que 

geralmente é escolhido como estratégia adequada quando se colocam questões 
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do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e quando o foco está em fenômenos contemporâneos e inseridos em 

algum contexto da vida real (YIN, 2001). No caso foi escolhida a Cooperativa de 

Reciclagem de Sorocaba, denominada CORESO. A pesquisa também se 

caracteriza de caráter observatório e exploratório, que possibilitou o 

reconhecimento dos espaços e parcerias constituídas ao longo do processo de 

desenvolvimento da experiência em questão. Este empreendimento resulta de 

um processo de organização de ex-moradores de ruas, ex-catadores de 

recicláveis da cidade de Sorocaba/SP e trabalha junto com a Rede Cata – Vida, 

em 18 cooperativas nas regiões de Sorocaba e Itapeva - SP. Os seguintes 

aspectos foram estudados: divisão grupal, agentes de motivação e os aspectos 

da formação de uma identidade grupal coletiva. Para isso foram realizadas três 

entrevistas. A primeira com representante do CEADEC – Centro de Estudo e 

Apoio ao Desenvolvimento Emprego e Cidadania, a segunda com representante 

Rede Cata- Vida – Rede Solidaria das Cooperativas de Reciclagem, e a terceira 

com catadores e catadoras da Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba – 

CORESO.   

 

3) Resultados e discussão 

 

A CORESO é a Cooperativa de Reciclagem de 1° Grau de Sorocaba, 

mas antiga da região, instituída em 1999, com apenas 23 cooperados. O cenário 

antes da criação dos catadores era de trabalhadores autônomos que coletavam 

apenas latinhas de alumínio, comercializavam com os ferros-velhos e eram 

recebiam R$ 0,28 por quilograma de latinha. Em 2014, esta cooperativa possuía 

mais de 80 cooperados. Além da CORESO, atuam em Sorocaba mais três 

cooperativas: a Ecoeso, Reviver e Catares. 

Os 80 catadores(as) existentes em 2014 no empreendimento se 

constituíam mais mulheres que homens, no entanto não ocorre por preferência 

grupal, mais sim pela procura em trabalhar e entender a forma de trabalho e seus 

princípios. As mulheres exercem atividades desde a coleta em porta a porta, 

pesagem, separação, triagem, administrativa, presidência. Os homens exercem 

atividades de transporte, separação, moagem e pesagem, também fazem a 

coleta seletiva de porta a porta e conscientização da importância de separar e 
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reciclar os resíduos. Nos conselhos administrativo e fiscal, predomina o sexo 

feminino, temos como presidente da cooperativa, em 2014, uma ex-catadora de 

reciclagem. A cooperativa também avançou na cadeia produtiva da reciclagem 

e possui atividades de processamento do material polimérico e do óleo. Assim, 

a cooperativa já avançou no processo de reciclagem e já está sendo 

comercializado o material processado e isto está aumentando a renda dos 

cooperados, pois antes só material plástico era vendido enfardados juntamente 

com os outros materiais. O restantes dos materiais coletados da CORESO ela 

comercializa em rede com as cooperativas da Rede Cata- Vida – Rede Solidaria 

das Cooperativas de Reciclagem, que envolve, 18 municípios onde se obtém o 

volume e a padronização e vendidos para setor industrial. Este formato de 

comercialização em rede permite tirar o sucateiro do circuito e possibilita maior 

ganho para as cooperativas.  

Quanto ao processo de decisão da cooperativa é feito de forma coletiva, 

através de assembleias participativas. Observou-se que as relações construídas 

neste empreendimento por meio da forma de trabalho adotada, promove o 

resgate da cidadania. Conforme entrevista com um dos cooperados, no caso um 

ex-travesti, que relatou que através desta oportunidade conseguiu resgatar o 

respeito de seus familiares e colegas. Quando perguntamos “quem és” logo veio 

a afirmação “eu sou”. E quando perguntamos a estes cooperados que compõem 

a Rede Cata-vida eles afirmaram: Eu sou catador de reciclagem.  

Conforme a observação participante nesta pesquisa, as catadoras, em 

muitos casos arrimos de família, são verdadeiras lideranças comunitárias que 

agregam, conciliam e organizam outros trabalhadores em seu entorno. A função 

de administradora familiar vai de encontro com a necessidade das organizações 

autogestionárias (cooperativas e associações) que hoje vem sendo incluídas 

formalmente nas políticas públicas e fomentadas pelos Governos. O quadro 1 

apresenta a descrição da estrutura do grupo de catadores e atadoras a partir de 

elementos estáticos observados na CORESO. 

  

Quadro 1- Descrição da estrutura do grupo de catadores e catadoras 

a partir de elementos estáticos 

ELEMENTOS ESTÁTICOS    
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a) Esforço Empenhado: foi observada explicitamente a divisão dos cooperados em 

pequenos grupos de trabalho, embora exista uma relação muito forte entre si, existindo 

até casais que se conheceram na cooperativa e hoje tem um relacionamento afetivo, foi 

notado também a existência de setor onde várias pessoas ficam trabalhando em 

conjunto em uma serie de produção, separando na esteira, e do outro lado uma 

cooperaria fazendo essa separação de forma manual. 

b) Introversão: a existência de cooperados que prefere não se envolver em pequenos 

grupos, realizando seu trabalho de forma individua, alegando que só consegue trabalhar 

desta forma individual. 

c) Extroversão: observando o grupo, é possível relatar que os cooperados tem um bom 

relacionamento, que conversão à vontade, brincam, manifesta suas opiniões, ao mesmo 

tempo em que o trabalho é desenvolvido simultaneamente pelos cooperados, pouco se 

ver a circulação dos mesmos no ambiente de trabalho. 

d) Motivação: A motivação é notada, uma vez que esses cooperados se encontravam 

em situação de risco, vida desregrada com vícios e sem moradia, hoje eles se sentem 

motivados por reverter este cenário e ter uma renda, para poder pagar seu aluguel, ter 

como assumir compromissos, se alimentar de forma correta e ainda mais poder oferecer 

uma vida melhor para seus dependentes. Esta motivação é observada nos cooperados 

quanto a divisão de trabalho, organização da triagem, separação e pesagem para que 

haja a reversão em renda, proporcionando a motivação econômica, além da emocional, 

afetiva agregando vivencias e experiências perdidas pela fusão capitalista e sendo 

encontrada pelos os princípios da economia solidaria, um bem viver para todos 

cooperados. 

 

HOMOGENEIDADE X HETEROGENEIDADE 

a) Gênero: existem mais mulheres que homens no empreendimento, porem isso não 

ocorre por preferência grupal, mais sim pela procura em trabalhar e entender a forma 

de trabalho e seus princípios. As mulheres exercem a função desde a coleta em porta 

e porta, pesagem, separação, triagem, administrativa, presidência. Os homens exercem 

a função de transporte, separação, moagem e pesagem, também fazem a coleta 

seletiva de porta e porta e conscientização da importância de separar e reciclar o lixo. 

Nos conselhos administrativo e fiscal, predomina o sexo feminino, temos como 

presidente da cooperativa uma ex-catadora de reciclado.  

b) Capacidade e habilidade: A adesão é voluntária, quando o cooperado entra na 

cooperativa ele é orientado a tomar vacina contra o tétano, abrir uma conta bancaria, 

cadastrar no CAD – Cadastro de catador de reciclagem – Cadastro único, preenche uma 

ficha na cooperativa e começa a realizar suas atividades, passando por diversas 
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funções, para então definir qual ele se identifica para o seu melhor desempenho, 

entendendo os princípios da cooperativa, a importância do trabalho coletivo, sempre os 

mais velhos na cooperativa ensina aos mais novos como é realizada cada atividade, 

havendo o processo de multiplicação. Depois esta posição se fixa, ocorrendo mudança 

de setor quando há necessidade de atendimento em outra área de atividade.   

c) Idade: Há uma grande variação de idade, tendo cooperados desde 18 anos até 65 

anos. Cooperados com maior idade trabalham em atividade que requer menos 

dispêndio físico, como exemplo: setor de triagem e controle. 

 

CARACTERÍSTICAS PSICOSSOCIAIS PARTICIPANTES  

Em geral, noções de gênero definem o comportamento “esperado” de homens e 

mulheres na sociedade. Na cooperativa por ser liderada pelo gênero feminino, existe 

algumas barreiras que a presidente da cooperativa quebra para o bom convívio e 

trabalho em equipe. Há algumas objeções por ter uma líder mulher, quando a presidente 

intervém na questão do gênero, a importância do trabalho e a força feminina para a 

produtividade e como é aceito. O homem por natureza é individualista, dentro dos 

empreendimentos econômicos solidários são em sua maioria mulheres, existe respeito 

e muitas vezes focado por ser mulher. Sempre é repassado para os cooperados os 

princípios, a história da cooperativa, a inclusão social. 

 

SISTEMAS IDEOLÓGICOS: CULTURA E CLIMA GRUPAL 

 O clima grupal é positivo, onde não deixam espaço para exclusão, independente de raça, 

sexo, crença, há uma preservação do bem comum para todos, não sendo observado um fator 

agravante cultural, pois o grupo é bastante heterogênico. O convivo entre eles é sadio, por vim 

de uma construção de lutas, exclusão, eles se sente à vontade para se relacionar e conviver 

nesta estrutura grupal. Por trabalhar com pessoas, existem conflitos, geração de discórdia e 

gerando até um mal-estar entre o grupo, mais logo é solucionado, pois os cooperados trabalham 

com princípios e valores de igualdade e valorização do trabalho coletivo, como é explicitado pela 

Economia Solidaria, se o sujeito não se enquadra neste perfil, a partir de três advertências ele 

será convidado a sair da cooperativa. 

 

NATUREZA DAS TAREFAS  

a) Administração: Existe uma diretoria executiva, presidenta, tesoureiro, conselho fiscal, três 

suplentes, secretário geral, sendo homens e mulheres, com a predominância o sexo feminino.  

b) Execução: As lideranças nas atividades são de fácil aceitação, pois se dividem em 

administrativo, produção (coleta porta a porta, separação, pesagem, prensagem) e alimentação. 

Existe uma preocupação com a forma de trabalho dos cooperados, quanto ao uso de EP’is, tendo 

um controle de seus líderes quanto a importância e ao bom uso. 
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c) Escolhas: O conselho tem um papel influente nas escolhas, mais todas as decisões do grupo 

são feitas através de assembleias, quando surgi algum problema de conflito individual ou coletivo 

é tratado em reunião com os cooperados.  

 

3.1) ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS ELEMENTOS ESTÁTICOS 

 

Com relação as estes elementos, foi observado pela pesquisadora que 

no período da pesquisa de campo, as visitas realizadas, o número de 

cooperados do empreendimento diminuiu onde é notada uma alta rotatividade 

por não haver adaptação ao trabalho, aos princípios que a cooperativa segue, 

embora tenha inserido neste grupo cooperados com 14 anos, 5 anos, 4 anos de 

cooperativa. Alguns cooperados entram na cooperativa pela exclusão social, por 

falta de oportunidade, muitos são ex-moradores de rua que entraram na 

cooperativa como um refúgio, como um meio de sobrevivência, para poder ter a 

refeição, do café da manhã, almoço, sendo muitas vezes está a motivação dos 

mesmos permanecerem no empreendimento. A CORESO não pode ofertar mais 

do que o espaço da coleta, isso faz com que haja certo incomodo de querer fazer 

mais pelos cooperados e não ter recursos para poder assisti-los de uma melhor 

forma. O quadro 2 apresenta os aspectos observados quanto a normas e posição 

e estatus do grupo de catadores e catadoras da CORESO. O quadro 3 descreve 

os elementos dinâmicos observados durantes as atividades de campo na 

CORESO.  

Quadro 2 – Normas e posição/estatus observados na CORESO 

 

POSIÇÃO E STATUS 

Foi observado existe uma estrutura verticalizada, onde os cooperados seguem regras, 

muitas vezes não discutidas nas reuniões. Nos setores existe uma formação informal 

de líderes pelo tempo de casa, experiência. 

 

NORMAS 

Existe um estatuto social, regimento interno, medidas disciplinas para organizar e fazer 

funcionar o empreendimento, mais respeitando as dificuldades, necessidades e 

entendimento de cada indivíduo.  

 

Quadro – 3 Descrição does elementos dinâmicos observados na CORESO 
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COESÃO GRUPAL 

Foi observado que o grupo por ter opinião diferente quanto ao modo de trabalho, 

aceitação e divisão de trabalho, geram conflito, a presidenta conta em uma entrevista 

feita pela pesquisadora, que um cooperado pegou uma faca para ferir o outro por fofocas 

feitas no horário de trabalho. Algumas pessoas não tendo o habito de se informar, vai 

pelo mal habito de ir pelas conversas de outras pessoas e daí é gerado o conflito 

negativo entre o grupo.   

 

FILIAÇÃO GRUPAL 

a) ATRAÇÃO: Dente os cooperados mais antigos, vem de uma história de luta contra o 

desemprego, a maioria já eram catadores de reciclado informalmente, se unificando 

para buscar melhores condições de sustentabilidade ou pela impossibilidade de catar 

em aterro sanitário. Nesta cooperativa tem catadores que já está há 14 anos. Ao 

conversar com os cooperados, eles afirmam estar trabalhando nesta cooperativa por 

que meio dela, saíram das ruas, hoje conseguem pagar aluguel, não se envolvem com 

drogas e coisas que não fazem delas pessoas integras, ganhando respeito da família e 

tendo um convívio social. Outros estão lá por sobrevivência, por ter as duas refeições, 

por ter uma renda para poder sustentar sua família. Mais existem cooperados que estão 

na cooperativa por acreditar nos valores economicamente solidários. 

b) ACEITAÇÃO: Os cooperados novos são recebidos pelos mais antigos da casa, 

ondem são orientados pela carta de princípios da cooperativa, as normas e 

procedimento. Muitos entraram na CORESO para resgatar sua cidadania. 

A cooperativa faz um treinamento bimestral para explanar a importância do 

cooperativismo, do trabalho coletivo e os princípios que a mesma segue. Existe uma 

rotatividade de cooperados devido à cooperativa não ter nenhum subsídio do governo, 

onde ficam dependente somente da coleta e a retirada se torna baixa, não atrativa. 

Desta forma, alguns catadores preferem trabalhar de forma informal, individual, voltando 

ser catador individual de reciclado. 

 

OS PAPÉIS SOCIAIS 

O papel social da cooperativa é fundamental, pois é a porta de entrada para aqueles 

excluído pela sociedade capitalista, ondem resgataram a cidadania tendo trabalho e 

renda. 

 

Observando a descrição dos quadros 2 e 3 pode-se afirmar que o papel da 

cooperativa é fundamental, pois é a porta de entrada para aquelas pessoas que 
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vivem em situação de risco e dar esta oportunidade para elas terem uma renda. 

A CORESO trabalha com o centro POP - Centro de Referência Especializada 

em População em Situação de Rua, muitos são encaminhados para cooperativa 

para reinserirem na sociedade, resgatando a cidadania. 

 O quadro 4 descreve a forma de comunicação entre seus associados e 

os instrumentos de comunicação da CORESO; 

 

Quadro 4 Sistema de comunicação e instrumentos  

REDES DE COMUNICAÇÃO 

 

A cooperativa realiza assembleia para passar as principiais informações sobre 

cooperativa. No dia a dia a comunicação ocorre de forma mais informal e indireta de 

forma objetiva. A liderança estimula a compreensão dos princípios da Economia 

solidaria. 

O próprio catador de reciclagem é orientado quanto à importância da separação de 

reciclado, onde o mesmo segue para a coleta e faz a conscientização deste trabalho em 

conjunto. O contato é fundamental entre o catador e a comunidade nesta ação. A 

cooperativa possui os seguintes canais e instrumentos de comunicação:  

a) Os canais de comunicação são: CEADEC, Rede Cata Vida. 

b) Os materiais de divulgação e comunicação: Folder, materiais educativos de 

orientação da coleta seletiva e o site da CEADEC. 

 

Além dos resultados que analisaram o formato da identidade coletiva e da 

sua construção grupal, os resultados também identificaram a necessidade de 

uma formação sistemática pelos agentes educadores da Economia Solidaria a 

partir da dinâmica e organização de seus núcleos municipais, para que os(as) 

catadores(as) possam compreender melhor o processo de gestão, organização 

e identificação de parcerias. 

 

Considerações finais 

Considerando toda a descrição nos quadros acima e ainda que dentre 

84 cooperados, cadastrados na cooperativa, ainda existem alguns que não 

entendem esse modo de trabalho baseado nos, princípios e valores da Economia 

Solidaria podemos concordar com Singer sobre a existência de graus de 

autogestão nos empreendimentos de economia solidária.  Este é o caso da 
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CORESO onde pode ser observado que o nível de autogestão no 

empreendimento é relativo, pois há participação do Centro de Estudos e Apoio 

ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania como assessoria técnica nas 

participações de reuniões da direção geral e assembleias. Muitos cooperados, 

não se manifestam no poder da tomada decisão por não ter conhecimento 

suficiente sobre a cultura grupal do empreendimento, outros se esquivam com 

receio de rejeição de outros cooperados. Fazendo-se necessárias oficinas 

temáticas ligadas aos princípios da Economia Solidaria. 

Quanto à participação da Rede Cata-Vida nos municípios de São Paulo 

e sua importância para a sustentabilidade sendo um canal de ramificação da 

CORESO e outras cooperativas do ramo de coleta seletiva. 

Quanto aos aspectos sociais, a cooperativa de reciclagem é uma 

alternativa para trabalhadores não qualificados, excluído pela sociedade 

capitalista imposta, além disso, evidenciou-se uma questão de gênero, 

identidade grupal, uma vez que a maioria dos cooperados do empreendimento 

são mulheres. Com relação ao trabalho de catadores autônomos, a cooperativa 

oferece aos cooperados a possibilidade de um trabalho formal, mesmo que com 

ingresso variável, índice auto de rotatividade, um ambiente de menor 

insalubridade, pois os cooperados são orientados a forma de separação da 

reciclagem, a utilizarem os equipamentos de proteção individual – Epi’s, ainda 

que alguns trabalhadores resistam ao não uso e sua importância. 

Quanto à inclusão social das cooperativas na gestão pública de resíduos 

sólidos urbanos, a participação em movimentos sociais organizados, como o de 

catadores de materiais recicláveis, a cooperativa sofre com a falta de interesse 

do governo local para as políticas públicas e ações economicamente solidários. 

E de caráter de extrema relevância a importância de estudos e trabalhos 

da intervenção da universidade e de outros atores da economia solidária para 

fortalecer as ações da economia solidária no território, possibilitando a 

consolidação da autogestão nas esferas dos empreendimentos e movimentos 

da ECOSOL.  

Na cooperativa estudada faz-se necessário que a liderança implante 

oficinas de treinamento voltado para Economia Solidária e seus princípios, uma 

vez que haja sempre a rotatividade e muitos cooperados entram e saem da 

cooperativa por não entender o sistema de autogestão, patrões de si mesmo. 
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Finalmente, esperamos que este estudo possa contribuir para formação 

e fortalecimento dos empreendimentos economicamente solidários, assim como 

ajudar na compreensão das dificuldades ilustradas nesta pesquisa, além de que 

auxilie na concepção de um bem viver para todos. 
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Resumo

Por décadas os catadores(as) foram marginalizados e associados ao lumpemproletariado, uma parte da
superpopulação relativa que habita a esfera do pauperismo, sendo incapaz de organizar-se em classe.
No entanto,  com a intensificação das discussões sobre gestão do lixo e de formas alternativas de
geração  de  trabalho  e  renda  como  a  Economia  Solidária,  a  atividade  de  catação  de  materiais
recicláveis  vem sendo ressignificada.  Organizando-se  coletivamente  em cooperativas,  associações,
redes de comercialização, movimentos nacionais e internacionais,  os catadores(as)  vem garantindo
conquistas legais e sociais que vem transformando sua realidade dentro e fora do trabalho. A ação
coletiva destes trabalhadores(as) leva a indagar se não estamos diante um processo de reconfiguração
de  classe.  Tal  problematização  acaba  por  questionar  a  possibilidade  do  lumpemproletariado  se
organizar em classe. Visando contribuir com o debate surge este artigo, trazendo parte dos dados de
uma pesquisa de doutorado em andamento.  A metodologia adotada para tal  investigação pode ser
classificada como qualitativa e exploratória. Embora sem conclusões definitivas, esperamos que este
artigo ajude a pensar o caso dos catadores(as) no Brasil e sua relação com as discussões de classe.

Palavras-chave: Catadores(as), lumpemproletariado, ação coletiva, classe.

Introdução 

A atividade de catação de lixo não constitui uma novidade contemporânea nem uma

exclusividade  da  realidade  brasileira,  esta  é  há  muito  tempo  um  trabalho  comum,  uma

estratégia de sobrevivência desenvolvida por uma parcela da sociedade que se encontra em

situação de exclusão social e econômica em diversas partes do mundo (RODRIGUÉZ, 2005;

SILVA, GOES e ALVAREZ, 2013; LEITE, ARAÚJO e LIMA, 2015; ROSALDO, 2016). No

entanto,  esta  atividade que até  alguns anos raramente era  enxergada como um trabalho e

reconhecida socialmente, vem sendo ressignificada a partir do final dos anos 1980, com a

intensificação das discussões sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente, gestão do

lixo e formas alternativas de geração de trabalho e renda, como a Economia Solidária (ES). 

O fortalecimento de tais debates parece contribuir para criar possibilidades de inserção

social dos catadores(as) através de seu posicionamento na cadeia produtiva da indústria da

reciclagem. Organizando-se localmente em cooperativas ou associações, regionalmente em

redes  de  comercialização,  nacionalmente  em  movimentos  sociais  como  o  Movimento

Nacional  dos  Catadores(as)  de  Materiais  Recicláveis  (MNCR)  e  Fóruns  de  Economia

Solidária,  e  internacionalmente  em  articulações  do  movimento  dos  catadores(as),  estes
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trabalhadores(as) tem desenvolvido estratégias de ação coletiva que garantiram conquistas

para a sua categoria. Pesquisas vem demonstrando que embora ainda longe das condições

ideais, os avanços na qualidade de vida dos catadores(as) a partir de sua organização coletiva

são notórios (FIGUEIREDO e SILVEIRA, 2016; SANT’ANA e METELLO, 2016). 

A organização dos catadores(as), as transformações em sua forma de ação coletiva e em

sua  própria  identidade  nos  leva  a  indagar  se  não  estamos  presenciando  o  processo  de

reconfiguração de uma classe, que passa a delinear uma agenda e criar estratégias de luta

próprias. Tais inquietações suscitaram a elaboração deste artigo, que se propõem a debater as

seguintes  questões:  Em que  medida  a  organização  coletiva  dos  catadores  e  catadoras  de

recicláveis no Brasil podem estar indicando um processo de reconfiguração de classe? Como

o  caso  dos  catadores(as)  podem  contribuir  para  o  debate  da  sociologia  do  trabalho,

especificadamente  no que  toca  à  discussão de  classe?  Seria  o  caso  dos  catadores(as)  um

exemplo de organização coletiva do lumpemproletariado? Assim, temos por objetivo analisar

de que maneira o caso dos catadores(as) se aproxima da discussão de classe, sopesando se o

movimento histórico observado vem revelando a reconfiguração de uma classe social no país. 

Este  artigo  baseia-se  em  resultados  parciais  de  uma  pesquisa  de  doutorado  em

andamento,  razão  pela  qual  as  questões  suscitadas  ainda  estão  em  aberto,  devendo  ser

aprofundadas ao decorrer da investigação. Até o momento, apoiamo-nos na bibliografia sobre

a  organização  dos  catadores(as)  no  Brasil,  em entrevistas  com  três  catadoras  ligadas  ao

MNCR – uma do estado do Rio de Janeiro e duas da Paraíba – e na observação empírica dos

catadores(as) da Paraíba, que é o lócus de nossa pesquisa. Como desde o mestrado vimos

estudando  o  caso  dos  catadores(as)  na  Paraíba,  retomamos  alguns  dados  empíricos  da

dissertação (SANTOS, 2016) que mostraram-se relevantes a discussão proposta neste artigo.

A metodologia adotada pode ser  classificada como exploratória  e  qualitativa.  Como

métodos  de  pesquisa  utilizamos  observação  e  incursões  etnográficas.  Os  instrumentos  de

pesquisa envolveram levantamento bibliográfico, análise de dados quantitativos secundários,

análise da legislação vigente e de notícias, diário de campo e entrevista semiestruturada com

roteiros  diferenciados  aplicados  a  27  catadores(as)  –  22  mulheres  e  5  homens  –,  3

representantes de entidades de apoio aos catadores(as) e 2 gestoras públicas. Foram realizadas

visitas  a  sete  empreendimentos  econômicos  solidários  (EES)  e  conversas  informais  com

diversos catadores(as) organizados e alguns catadores(as) individuais que atuam nos lixões ou

nas ruas de cidades paraibanas. Participamos também de encontros de catadores(as), cursos de

formação em ES voltados a gestores públicos e estamos acompanhando as reuniões do Fórum

de Economia Solidária desde junho de 2016 até a presente data (setembro de 2017).
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1. Considerações sobre a organização coletiva dos catadores(as) no Brasil e na Paraíba

Desde os anos 1960 existiam no Brasil experiências de aproximação com catadores(as)

apoiadas  pela  Igreja  Católica,  organizações  não governamentais  (ONGs)  e  universidades.

Entretanto,  é  apenas  a  partir  da  década  de  1980  que  surgem as  primeiras  associações  e

cooperativas de catadores(as) no país, visando a solução de problemas sociais e ambientais – a

exclusão social dos catadores(as) e a gestão do lixo (LEITE, 2012; LIMA, 2015). Alguns

fatores  elencados  como  responsáveis  pela  criação  das  condições  necessárias  para  a

organização coletiva dos catadores(as) são: A crise do trabalho assalariado, a emergência do

Neoliberalismo,  o  surgimento  da  indústria  da  reciclagem,  o  aumento  no  número  de

catadores(as),  o  fortalecimento  dos  debates  sobre  meio  ambiente  e  gestão  do  lixo,  e  a

emergência da proposta da ES e da autogestão (RODRÍGUEZ, 2005; BOSI, 2008; BURGOS,

2013; LEITE, WIRTH e CHERFEM, 2015, LIMA, 2015; ROSALDO, 2016).

Durante a década de 1990 cresce o número de catadores(as) organizados em associações

e  cooperativas,  o  que  teria  contribuído  para  o  surgimento  do  Movimento  Nacional  dos

Catadores(as) de Materiais Recicláveis em 1999, fundado oficialmente em 2001. As primeiras

conquistas advindas da ação coletiva dos catadores(as) foram o reconhecimento formal da

profissão, através do registro no Código Brasileiro de Ocupações (CBO) em 2002 (LEITE,

WIRTH e CHERFEM, 2015), e a criação do Comitê Interministerial de Inclusão Social de

Catadores de Materiais Recicláveis (LEITE, 2012).

A pressão do MNCR, a chegada de Lula ao governo – que se mostrou sensível a causa

dos catadores(as) –,  a  criação da Secretaria  Nacional  de Economia Solidária  (Senaes) em

2003 e a intensificação da discussão sobre a gestão dos resíduos viabilizaram a elaboração de

políticas públicas voltadas aos catadores(as) de materiais recicláveis em duas frentes, ambas

visando  fortalecer  sua  organização,  garantir  sua  inserção  socioeconômica  e  integrá-los  à

gestão dos resíduos sólidos1. Outras conquistas alcançadas pelo MNCR foram o Programa

Pró-Catador  e  o  Projeto  de  Fortalecimento  do  Associativismo  e  do  Cooperativismo  dos

Catadores de Materiais Recicláveis (CATAFORTE). 

As políticas federais impeliram governos estaduais e municipais a voltarem atenções

aos catadores(as). Apesar da organização dos catadores(as) na Paraíba existir desde o final de

1990 por meio de ações pontuais e isoladas da Cáritas e de universidades que fomentaram a

criação de associações e cooperativas de catadores(as), a organização das políticas de ES no

estado só teve início em 2013 com a aprovação do Projeto de Fomento à EES atuantes com

Resíduos Sólidos, que visava atender 1.800 catadores(as). Como resultado das pressões legais

1 Para consultar o marco legal dos catadores(as) ver Leite, Wirth e Cherfem (2015) e Santos (2016).
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federais  e sociais  locais,  surge em 2015 a Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e

Economia Solidária (Sesaes), dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH-PB),

tendo os catadores(as) como um de seus principais públicos. 

Para além da adoção da ES como política de governo, com a aprovação da Política

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010, estados e municípios passam a ter

que incluir os catadores(as) em seus planos. Em 2015 a Paraíba divulgou o Plano Estadual de

Resíduos Sólidos e o Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do

Estado. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, até janeiro de 2014, apenas 19 cidades

do estado conseguiram regulamentar o plano de gestão de resíduos sólidos, outras 22 cidades

estariam elaborando o documento (G1, 2014). Em entrevista com a secretária executiva da Sesaes

em 2015, obtivemos a informação de mais dois munícipios que consolidaram seus planos, ou seja,

no mínimo 21 municípios teriam seus planos regulamentados no estado, de um total de  223.

Nenhum município paraibano realizou a contratação de catadores(as) para gestão de resíduos

até o momento, contudo a cidade de Campina Grande vem caminhando nessa direção.

Sobre  o  quantitativo  de  catadores(as),  o  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada

(Ipea) divulgou que existem 387.910 catadores(as) no território brasileiro, conforme o Censo

de 2010. A divisão regional aponta que o Nordeste em segundo lugar, concentrando 116.528

pessoas, 30,6% dos catadores(as) do Brasil. De acordo com os dados, a Paraíba teria 10.445

catadores(as) (SILVA, GOES e ALVAREZ, 2013). Discordando dos números apresentados, o

MNCR estima haver cerca de 800 mil de catadores(as) no país (MNCR, 2017). O segundo

Mapeamento Nacional do Sistema Integrado de Economia Solidária (SIES, 2013) identificou

um total de 19.708 EES no Brasil, destes 40,8% encontram-se no Nordeste. A quantidade de

empreendimentos de catadores(as) é baixa comparada ao total, são 606 casos no Brasil, 60 no

Nordeste e 03 na Paraíba. Devido ao mapeamento não ter sido capaz de identificar todos os

EES, alguns grupos consolidados não foram contabilizados.

De  acordo  com  a  coordenadora  estadual  do  Programa  CATAFORTE  e  técnica  do

Projeto de Ações Integradas, existem na Paraíba 14 cooperativas/associações de catadores(as)

de materiais recicláveis ligados a uma rede estadual,  a Rede CataPB, todas adeptas à ES.

Dados das entidades de apoio revelaram que, além destes EES, existiam em 2015 vinte e duas

cooperativas/ associações formalizadas e vinte e quatro grupos de catadores(as) em processo

de formalização. Em entrevista realizada em 2017, a catadora e coordenadora estadual da

Paraíba  no  MNCR  revelou  que  uma  nova  rede  de  catadores(as)  está  em  processo  de

construção no estado, visando incluir onze grupos que não participam da Rede CataPB.

892



5

Mesmo que a maioria dos catadores(as) ainda trabalhe individualmente, é crescente o

número que passa a participar de associações e cooperativas, organizando-se coletivamente

em busca de melhores condições de trabalho ou mesmo visando integrar-se aos programas de

coleta  seletiva. A  organização  coletiva  dos  catadores(as)  parece  vir  modificando

significativamente sua realidade, como constatamos nas entrevistas.

Os 22 entrevistados(as) que haviam trabalhado no lixão ou nas ruas relataram melhorias

nas condições de trabalho, como maior segurança, melhores condições de saúde e ambiente de

trabalho, redução na jornada, ter um lugar para guardar o material, acesso a maquinário e

equipamentos de proteção individual (EPIs), atividades coletivas, cooperação e solidariedade,

posse e gestão coletiva dos meios de produção, melhores preços nas vendas. Participar dos

EES também favorece a consciência política, social e ambiental dos trabalhadores(as), que

passam a valorizar sua atividade, lutar por direitos, visibilidade e inserção social. 

As  melhorias  nas  condições  de  vida  dizem respeito  a  sair  do  lixão;  melhorias  nas

condições de moradia com a conquista da casa própria através de programas habitacionais ou

conseguir melhorias para o bairro que habitam através da participação no Movimento de Luta

nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB); tirar os documentos pessoais; ter acesso a escolarização e

formações para sua atividade; ter seu trabalho reconhecido; conhecer pessoas e lugares novos,

durante a coleta seletiva e nos eventos de catadores(as). 

Entretanto, as condições de trabalho dos catadores(as), mesmo organizados, ainda são

precárias. Problemas de infraestrutura, falta de maquinário e EPIs levam os catadores(as) a

desenvolverem  suas  atividades  de  forma  inadequada.  O  risco  de  acidentes  e  doenças

ocupacionais, além da falta de direitos trabalhistas e previdenciários também são apontados

como pontos negativos da atividade. Apenas três entrevistadas contribuem com o Instituto

Nacional de Segurança Social (INSS) e outra é aposentada como agricultora. Todos sofrem

com a oscilação da retirada, que, na Paraíba, varia entre R$200,00 a R$800,00. O que mantém

os  catadores(as)  na  linha  de  pobreza  ou  extrema  pobreza.  Os  catadores(as)  percebem  a

exploração de seu trabalho por parte da indústria da reciclagem na figura do atravessador.

Corroborando com Leite, Wirth e Cherfem (2015), entendemos que para o marco legal

dos catadores(as) se efetivar e modificar de fato sua realidade é necessário desenvolver outras

políticas  que  favoreçam  as  cooperativas,  garantindo-lhes  mercados,  proporcionando-lhes

qualificação, acesso a tecnologias, espaços de armazenagem que assegurem possibilidades de

vender maiores quantidades direto ao consumidor. Catadores(as), representantes de entidades

de apoio e gestoras apontam as políticas públicas e o crescimento vertical na indústria da

reciclagem como estratégias para melhorar as condições de vida destes trabalhadores(as).
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2. O caso dos catadores(as) e as discussões de classe

Internacionalmente  tem-se  sugerido  a  organização  dos  catadores(as)  enquanto  um

movimento de classe, embora não haja consenso acerca do assunto. Rosaldo (2016), mesmo

sem ter por foco o debate de classe, aponta a possibilidade de mobilização e ação coletiva dos

catadores(as) colombianos. No Brasil, o MNCR traz o termo classe em seu site, levantando

como objetivos “garantir o protagonismo popular de nossa classe” e praticar “a ‘Solidariedade

de Classe’”, apontando ainda como princípio “garantir a independência de classe”. 

O termo classe também aparece na fala da coordenadora estadual do Rio de Janeiro no

MNCR: “[...] a gente tem uma única bandeira que é a de luta de classe, que é a bandeira verde

[do MNCR]” (Entrevista em 04/09/2017). Após esse comentário, perguntamos à entrevista a

qual classe ela pertencia, ao que ela respondeu: 

Classe? Classe? Eu sou da classe dos humildes [risos] eu sou da classe dos
humildes,  né? Porque,  tanta  classe  que hoje  em dia  é  criada,  né? Classe
média alta, classe média baixa, classe A, classe C, classe B, D... E você não
sabe nem o significado, como eu não sei [...] então eu me considero da classe
humilde, né? [...].

 Explicando à entrevistada que nos referíamos a sua fala anterior, a mesma afirmou:

“Ah,  somos  de  classe  trabalhadora!  Dentro  da  nossa  luta  e  militância  somos  classe

trabalhadora! [...] pensei que era minha pessoal, mas somos classe trabalhadora”.  Apesar de

perceber  os catadores(as) como parte  da classe dos trabalhadores(as),  em luta  com outras

classes, ao perguntarmos a que classe a entrevistada pertence ocorre uma associação com a

classificação do IBGE, que estratifica as classes com base na renda e consumo.

O modo como o conceito de classe é utilizado pelo MNCR gera confusão. Sem uma

definição e um esclarecimento de que classe seria essa, abre-se espaço para interpretações

como a matéria Com Lula e Dilma, catadores saem do lixo e ascendem à classe C (PT, 2017),

onde a trajetória de uma família de catadores é retratada como exemplo de mobilidade social.

Mais uma vez a interpretação weberiana de classe surge ignorando o fato que os indivíduos

mudaram de profissão para conseguir melhorar sua qualidade de vida, desconsiderando a luta

dos catadores(as) por direitos e melhores condições de vida em sua atividade.

Outro ponto essencial à reflexão sobre a organização dos catadores(as) são as questões

de gênero e raça, tendo em vista que de acordo com o MNCR a maioria das pessoas que

vivem da catação no Brasil são mulheres negras. Baseado em dados do IBGE, o Ipea apontou

que  os  homens  representariam 68,9% do  total  de  catadores,  contra  30,1% das  mulheres.

Entretanto, o próprio instituto reconheceu que muitas catadoras não se identificaram com a

atividade por manterem a identidade de domésticas ou trabalhadoras do lar como principal

894



7

(SILVA, GOES e ALVAREZ, 2013). A pesquisa foi intensamente criticada pelo MNCR, que

alegou que os catadores e catadoras que vivem em situação de rua ou nos lixões são invisíveis

ao IBGE. Dos 800 mil catadores(as) que o MNCR estima existirem no Brasil, 70% seriam

mulheres.  Esta  realidade  se  confirma  em  nossas  observações,  dos  58  catadores(as)  que

identificamos em cinco dos EES da Paraíba, 18 eram homens e 40 mulheres.

Com relação a questão raça/cor, o Ipea indica que 66,1% das pessoas que trabalham

com a coleta e reciclagem no Brasil seriam negros(as), ou seja, duas em cada três pessoas que

exercem a atividade. Em uma sociedade como a brasileira, onde historicamente gênero, raça e

cor influenciam diretamente as oportunidades, o tratamento recebido e os papéis esperados

das pessoas, estes elementos tornam-se essenciais para pensar a luta coletiva de um grupo

marcado por estes traços. Se estamos pensando a organização coletiva dos catadores(as) como

um movimento de classe, é preciso estar ciente de que esta classe tem sexo, raça e cor.

 As coordenadoras estaduais da Paraíba e do Rio de Janeiro relataram discriminações de

gênero, raça/cor e relacionadas ao nível de escolaridade no interior do MNCR e fora dele,

comentando que o machismo e o preconceito de todos os tipos existem. Ambas relataram

tentativas de silenciá-las e diminuí-las, afirmando a necessidade de se impor para enfrentar

preconceitos  por  serem  mulheres.  Na  6ª  edição  da  ExpoCatadores  2015,  mulheres  da

Secretaria de Mulheres Catadoras de Materiais Recicláveis do estado de São Paulo (SEMUC-

SP) e de outros estados sofreram retaliações por parte dos companheiros homens do MNCR

ao tentarem uma intervenção para discutir questões de gênero, sendo acusadas de dividir o

movimento  ao  criarem  uma  bandeira  lilás  do  MNCR  como  símbolo  de  luta  contra  o

machismo e por igualdade (SEMUC-SP, 2017). 

Os  depoimentos  das  entrevistadas  e  os  acontecimentos  noticiados  pela  SEMUC-SP

revelam o quanto o sexismo2 ainda está presente no interior do MNCR, levando alguns a

consideraram as mulheres incapazes para assumir cargos de responsabilidade. Como afirma

Paiva  (2016),  apesar  da  forte  feminalização  dentro  do  setor,  persiste  uma

subrepresentatividade das mulheres no movimento. Leite, Wirth e Cherfem (2015) e Paiva

(2016)  vem  demonstrando  ainda  a  desigualdade  de  gênero  no  interior  das  cooperativas,

ocasionada pela divisão sexual do trabalho, a naturalização dos estereótipos de gênero e a

sexualidade.  A resistência de alguns homens a ter  mulheres na liderança das cooperativas

também foram identificadas em nossas entrevistas e na observação da dinâmica dos EES.

2 O  conceito  de  sexismo,  cunhado  pelo  Feminismo,  refere-se  a  naturalização  da  inferioridade  da  mulher
(GARCIA, 2015).

895



8

Pensar  a  organização dos  catadores(as)  enquanto um processo de  reconfiguração de

classe  traz  também o desafio  de  enfrentar  uma ideia  ainda  vigente:  por  muito  tempo  os

catadores(as) foram identificados como parte do lumpemproletariado, o sedimento mais baixo

da  superpopulação  relativa  que  habita  a  esfera  do  pauperismo  (MARX,  2013).  Tanto  a

tradição  marxista  quanto  a  tradição  modernista  tendem a  considerar  que  esta  camada  da

população seria muito fraca e fragmentada para se organizar como classe (ROSALDO, 2016).

Além disso, por não estarem diretamente ligados à produção de mais-valia, os catadores(as)

não teriam poder de barganha com o capital, ao contrário da classe proletária.  

Para  outros  pesquisadores,  como  Souza  (2009),  os  catadores(as)  de  recicláveis  não

poderiam ser identificados como parte do lumpemproletariado de Marx, pois este seria uma

massa sobrante com as mesmas qualificações dos inseridos na classe trabalhadora, servindo

como exército de reserva do capital. Desse modo, os catadores(as) estariam mais próximos do

conceito de “Ralé”, os sobrantes desqualificados do capitalismo, que não possuem nenhuma

qualificação incorporada para ingressar no mercado de trabalho qualificado.

Inspirada  em  Souza  e  Bourdieu,  Nascimento  (2016),  tendo  por  foco  o  estudo  do

consumo, identificou o habitus precário dos catadores(as) da cidade de Campina Grande - PB.

Apontando a baixa escolaridade, a pobreza extrema, a atividade na catação como uma das

raras  possibilidades  de  trabalho  e  renda,  a  entrada  na  atividade  ainda  na  infância  ou  na

juventude, e a reprodução da condição de catador(a) às próximas gerações como indícios que

revelam  esse  habitus que  inviabilizaria  aos  catadores(as)  mudar  de  vida  por  não  terem

incorporado os dispositivos que os permitisse avançar nos estudos ou conseguir uma vaga no

mercado formal. Ou seja, os catadores(as) seriam parte da Ralé proposta por Souza (2009). 

Informando que as duas cooperativas observadas por Nascimento (2016) foram também

foco de nossos  estudos (SANTOS, 2016) e  reconhecendo a contribuição interpretativa da

autora, concordamos que a maioria dos catadores(as) de Campina Grande - PB partilha o que

Nascimento chamou de habitus precário. Entretanto, tendemos à interpretação de que através

da ação coletiva o  habitus  precário dos catadores(as) pode se alterar, abrindo possibilidade

para mudanças reais em suas condições de vida, o que nos leva a indagar se os catadores(as)

organizados estariam mais próximos da Ralé ou dos Batalhadores (SOUZA, 2009 e 2012)3. E

ainda, se há entre os catadores(as) organizados os dois perfis sugeridos por Souza. 

3 Em nosso entendimento, Batalhadores não seriam apenas os membros da Ralé que conseguem se inserir no
mercado formal de trabalho, abrimos o conceito àqueles que de algum modo lutam por melhores condições de
vida, mesmo em trabalhos informais.  Para nós,  os  dispositivos incorporados e os efeitos  decorrentes  destes
seriam mais relevantes à compreensão dos catadores(as) enquanto Ralé ou Batalhadores.
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De fato a maioria dos entrevistados(as) apresenta trajetórias que os aproxima da Ralé:

família desestruturada, violência doméstica, falta de oportunidade para frequentar a escola,

falta de concentração nas aulas, trabalho infantil e precário. Entretanto, a participação no EES,

nos  movimentos  sociais  e  em reuniões  com o  poder  público  e  sociedade  civil,  parecem

contribuir  para  a  incorporação  de  dispositivos  que  aproximam  os  catadores(as)  dos

Batalhadores. Entrevistadas demonstraram capacidade de dividir seu tempo, autoconfiança e

pensamento  prospectivo.  No  atual  momento,  ainda  não  temos  respostas  conclusivas  com

relação a questão, sendo necessário maiores investigações para testar esta hipótese.

É importante levar em consideração que os catadores(as) compõem um grupo bastante

heterogêneo, tanto é possível encontrar quem vive da catação há muito tempo - tendo os pais e

avós sido catadores(as) -,  quanto é possível identificar trabalhadores(as) escolarizados que

foram  expulsos  do  mercado  formal  passando  a  desenvolver  a  atividade  para  sobreviver.

Identificamos que os últimos enxergam a catação como a única opção possível, pontuando

que se tivessem oportunidade preferiam voltar ao trabalho anterior. Já os que se aproximam

do primeiro perfil, atribuem às cooperativas uma melhoria nas condições de trabalho e vida,

identificando-se  mais  com  a  atividade,  apresentando  solidariedade  com  relação  a  outros

catadores(as) e um posicionamento de militância por direitos.

Então, é um trabalho que todo mundo devia reconhecer a vida de um catador
[...]  Os  poderes  públicos  principalmente,  eles  deviam  olhar  com  mais
carinho, como se olha pra um filho quando tá nascendo, sabia? (Catadora em
Campina Grande, 17/07/2015).

Identificamos  a  trajetória  de  vida  como  fator  fundamental  para  compreender  as

diferentes  percepções  dos  catadores(as)  acerca  da  atividade  que  desenvolvem  e  da

organização socioprodutiva e política deste grupo. As especificidades culturais e econômicas

locais também podem ser uma chave para compreender por que os catadores(as) de regiões

socioeconomicamente  distintas  vivenciam  e  percebem  sua  atividade  e  organização

diferentemente. O que se evidencia em pesquisas realizadas em diferentes regiões.

Discutindo a relação entre o trabalho considerado informal e o processo de acumulação

de capital  relacionado com o setor  de reciclagem no Brasil,  Bosi  (2008) identifica que a

maioria dos catadores(as) no Paraná tem origem rural, havendo começado a desenvolver a

atividade de catação após migrarem para centros urbanos sem encontrarem vagas no mercado

devido a sua baixa escolaridade e falta de qualificação para o trabalho urbano. A atividade de

catação surgiria diante à falta de opções, sendo integrada ao processo acumulação de capital

através da indústria da reciclagem, desse modo, a suposta situação de exclusão dos catadores

(desempregado, baixa escolaridade, faixa etária elevada) o qualifica para essa ocupação.
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Investigando a estruturação da indústria da reciclagem em São Paulo, Burgos (2013)

identifica  os  catadores(as)  como  sobrantes  dos  demais  setores  produtivos,  apontando  a

precarização que estes enfrentam com a redução de vagas no mercado formal em um contexto

neoliberal.4 Para  a  autora,  apenas  os  catadores(as)  moradores  de  rua  corresponderiam  à

categoria de lumpemproletariado, já os catadores "avulsos" - individuais - estariam na "esfera

do pauperismo" apta para o trabalho, situada entre as categorias da população relativamente

excedente  e  do  lumpemproletariado.  Burgos  questiona  a  afirmação  de  Singer  de  que  os

catadores(as) cooperativados estariam deixando a esfera da pobreza e do setor informal. Para

Burgos  (2013,  p.31),  "em  todos  os  casos,  trata-se  de  trabalhadores  pobres  urbanos,

(re)inseridos produtivamente sob a condição de trabalhadores sobrantes".

Na  Paraíba  a  maioria  dos  catadores(as)  sempre  desenvolveram  trabalhos  precários.

Além  da  catação,  de  recicláveis,  ossos,  frutas  e  raízes  ou  de  alimento,  as  atividades

desenvolvidas incluem: doméstica, diarista, lavadeira, babá, cuidadora de idosos, auxiliar de

cozinha,  cozinheira,  atendente  de  lanchonete,  recepcionista  de  hotel  e  de  clínica  médica,

pedreiro, lavador de cereais, pecuária, vendedora de roupa de porta em porta, garçonete em

bar,  vendedora  de  verduras,  salgados  e  lanches,  prostituição  e  mendicância.  Apenas  três

tiveram a carteira assinada em algum momento ao longo de sua trajetória.

As  diferenças  entre  os  perfis  de  catadores(as)  no  Paraná,  São  Paulo  e  na  Paraíba

explicitam quanto a tentativa de enquadrar os catadores(as) em categorias analíticas pode ser

arriscada. Por este motivo, acreditamos que, mais do que tentar encaixá-los em categorias pré-

definidas, é preciso conhecer as histórias desses sujeitos, identificar os habitus mais comuns

entre estes trabalhadores(as), compreender o que influencia a construção desses  habitus e o

modo como os diferentes habitus se relacionam no campo do movimento de catadores(as), e

as repercussões destas interações para a construção de uma classe dos catadores(as) no Brasil.

Conclusões preliminares

A organização coletiva dos catadores(as) ao longo das últimas décadas revela o modo

como trabalhadores(as) informais podem desenvolver um comportamento classista. Mesmo

com trajetórias distintas, grande parte destes trabalhadores(as) parecem dividir uma identidade

coletiva,  criada  por  condições  de  vidas  semelhantes,  nas  quais  nasceram  ou  que  foram

impostas a eles(as). A partir do momento em que se organizam, os catadores(as) iniciam um

processo de identificação pelas experiências partilhadas, que os possibilita a construção de

uma identidade na própria vivência na ação coletiva. 

4 Chamamos atenção para a contraposição de Burgos (2013) à interpretação de Souza (2009) trazida acima.

898



11

A análise  sobre  o processo  histórico  de  organização dos  catadores(as)  nos  permitiu

identificar  que  mudanças  no  contexto  do  desenvolvimento  capitalista  criaram  condições

mínimas para  o início  da organização e  ação coletiva destes  trabalhadores(as).  Assim,  os

conceitos de classe em movimento e de auto construção da classe trabalhadora de Thompson

(1987) parecem se aplicar ao caso dos catadores(as) no Brasil (SANTOS, 2017).

Partindo do pressuposto de que parte dos catadores(as) se aproximam do que se entende

por lumpemproletariado, levantamos a hipótese de que o caso dos catadores(as) no Brasil vem

questionar o entendimento de que esta camada da população seria incapaz de se organizar em

classe. Em decorrência de mudanças macrossociais surgem novas dinâmicas na organização

destes  trabalhadores(as),  modificando  sua  forma  de  ação  coletiva  e  estratégias  de  luta,

reposicionando-os  no  campo  social,  transformando  suas  articulações  com  outros  atores

sociais,  como a sociedade civil  e os agentes  governamentais.  Estes trabalhadores(as) vem

demonstrando que a mobilização política de setores informais é possível e traz resultados. 

Observando  a  trajetória  dos  catadores(as)  percebemos  que  questões  culturais  são

importantes para entender porque alguns catadores(as) “optam” por participar de cooperativas

ou  associações  e  do  movimento  de  catadores(as),  enquanto  outros  preferem  permanecer

trabalhando individualmente. Até o momento não foi possível tirar conclusões sobre o tema,

mas recorrendo a Bourdieu (2007) e Souza (2009 e 2012), pretendemos identificar elementos

que delineiam o habitus dos catadores organizados, analisando se o processo de ação coletiva

de  alguma  maneira  contribuí  para  a  incorporação  de  dispositivos  que  possibilitam  sua

organização em classe. Levantando a hipótese de que a ação coletiva é capaz de reconfigurar

o habitus destes trabalhadores(as), possibilitando seu reposicionamento no campo social.

Esperamos  que  este  debate  contribua  para  fomentar  uma  reflexão  sobre  como  o

processo  de  organização  dos  catadores(as)  de  materiais  recicláveis  está  relacionado  à

discursão de classe e porque este conceito torna-se importante para compreender as novas

dinâmicas desenvolvidas pelos catadores(as). Almejamos ainda contribuir para as discussões

da sociologia do trabalho, principalmente no tocante ao debate de classe,  ao questionar  a

possibilidade do lumpemproletariado se organizar coletivamente. Entretanto, ressaltamos que

ainda não temos uma resposta conclusiva a esta questão. É preciso persistir nas investigações

e  verificar  se  os  catadores(as)  organizados  do  Brasil  realmente  se  aproximam  do

lumpemproletariado de Marx ou se os trabalhadores(as) que conseguem desenvolver  ação

coletiva tem um perfil que os distancia do que se entende por lupén.
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1. Introdução 

Este artigo é fruto de reflexões disparadas pela disciplina Gestão Social da 

graduação em Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP Leste), disciplina essa que 

visou a realizar discussões sobre a gestão em espaços interorganizacionais através da 

constituição de redes entre mercado, Estado e sociedade civil para a realização de 

políticas públicas. Embora a perspectiva adotada na disciplina enfatizasse as relações 

com mercado e terceiro setor (ONGs, OSCIPs etc.) para a provisão de políticas 

públicas, foi possível discutir a Economia Solidária enquanto proposta de modo de 

produção alternativo ao capitalismo. Em particular, partindo do entendimento de que a 

Gestão Social trabalha principalmente com os conceitos de redes e de parcerias para a 

solução conjunta de problemas públicos, foi possível refletir sobre os desafios das 

relações entre gestão pública, cooperativas e grupos não formalizados de catadores de 

materiais recicláveis no contexto da implementação de políticas de manejo de resíduos 

sólidos. Partiu-se do caso do município de Guarulhos, no estado de São Paulo, para 

problematizar a perspectiva dos gestores públicos em suas relações com os catadores. 

O artigo contou com duas entrevistas com representantes da Divisão de Coleta 

Seletiva da Secretaria de Serviços Públicos (SSP) de Guarulhos; a primeira entrevista 

ocorreu no âmbito da disciplina de Logística no Setor Público, também do curso de 

Gestão de Políticas Públicas em setembro de 2016; a segunda entrevista foi realizada 
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para a própria disciplina de Gestão Social em maio de 2017. Nesta entrevista foram 

obtidas informações sobre a coleta seletiva no município e foi realizada uma visita a 

uma das cooperativas que possui vínculo com a prefeitura, conhecendo seus espaços 

físicos e lideranças políticas. Seguiu-se com um levantamento bibliográfico sobre as 

principais temáticas do artigo: cooperativismo, autogestão, relações 

interorganizacionais, coordenação e cooperação na implementação de políticas 

públicas. 

O presente artigo discute o modo de organização cooperativista e 

autogestionário, no qual as cooperativas de coleta seletiva do município de Guarulhos 

se enquadram. Segue com uma apresentação da coleta seletiva no município, com 

destaques para o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PGIRS) e para os 

atores que formulam e implementam esta política, de modo a apresentar as principais 

características da realidade a ser estudada neste artigo. Apresentam-se, então, os 

modelos da administração pública no Brasil, assim como suas lógicas de 

funcionamento, de modo a dar subsídios à discussão posterior sobre os desafios da 

implementação do PGIRS de Guarulhos, desafios esses que derivam, em maioria, das 

diferentes formas de governança dos modelos administrativos brasileiros. Por fim, 

discute-se o fato de que, em contextos de implementação de coleta seletiva com 

inclusão de catadores, essas formas de governança devem também interagir com a 

lógica autogestionária das cooperativas, além de lidar com as demandas e 

necessidades específicas desses grupos, o que constituem desafios adicionais ao gestor 

público. 

 

2. Autogestão e Cooperativismo 

O modo de organização cooperativista e autogestionário demanda exercício 

constante da democracia em todas as esferas do trabalho, sejam elas de natureza 

técnica ou política. Nesse sentido, a horizontalidade deve pautar as relações de 

trabalho e, inclusive, as relações pessoais nos empreendimentos. A autogestão em um 

empreendimento de catadores é complexa devido aos seus diferentes processos 

logísticos, produtivos e administrativos; além disso, esses empreendimentos são 

encontrados em diferentes estágios de organização. Logo, é extremamente importante 

que as ações de formação dos catadores e de assistência técnica para o trabalho 

coletivo sejam realizadas levando-se em conta os conhecimentos práticos dos 

catadores, bem como os níveis organizacionais nos quais se encontram os seus 

empreendimentos. 

Segundo Laporte (2013, pp. 71-74), as ações de formação em Economia 

Solidária têm como fundamento a organização autogestionária dos empreendimentos 

como uma experiência educativa em si. Essas ações buscam conciliar os 

conhecimentos técnicos demandados pela inserção no mercado capitalista à prática 
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cotidiana autogestionária, que busca construir coletivamente as relações de trabalho, 

além de estabelecer relações humanas mais solidárias e democráticas. Fica clara a 

centralidade da educação popular nas ações de formação, uma vez que, “[...] como 

coloca Tiriba (2007), é na educação popular que as práticas buscam se ancorar para 

estabelecer o elo entre a técnica e a política.” (LAPORTE, 2013, p. 107). Assim, essas 

experiências são construídas cotidianamente por empreendimentos, entidades de apoio 

e fomento, incubadoras universitárias, dentre outras organizações. 

Espera-se que aqueles que se propõem a trabalhar ao lado dos 

empreendimentos de catadores no sentido de permitir sua emancipação política e 

econômica tenham suas ações orientadas pela educação popular. Embora essa 

afirmação pareça óbvia, é importante notar que nem sempre os gestores públicos 

responsáveis pelos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos têm essa 

orientação durante a formulação e a implementação de seus planos. Assim, embora 

muitos gestores tenham uma compreensão clara da catação enquanto questão pública, 

suas ações junto aos empreendimentos podem reproduzir paternalismos, sendo cegas 

tanto aos seus potenciais, como às suas reais demandas e limitações. Essa questão será 

problematizada a partir do caso de Guarulhos, explorando a influência do repertório 

pessoal do gestor público sobre as relações que ele estabelece com esses grupos, e em 

paralelo ao conceito de burocrata de nível de rua (LIPSKY, 1980). 

Por fim, é importante notar que a inserção no mercado capitalista impõe 

desafios aos empreendimentos econômicos solidários. Gonçalves-Dias (2009) afirma 

que as cooperativas de catadores estão inseridas no campo organizacional da indústria 

da reciclagem, pautado pela lógica da acumulação e, assim, ficam submetidas, como 

um elo frágil, às suas pressões. Segundo essa autora, o poder público também aparece 

como ator dominante e protagonista desse campo, à medida que possui força 

coercitiva sobre os demais atores. Nesse sentido, Gonçalves-Dias (2009) acredita que 

a dinâmica organizacional dos empreendimentos de catadores dependerá de sua dupla 

capacidade de controlar internamente as pressões de seu campo organizacional e de 

criar mecanismos de resistência a essas pressões. Dentre as diversas pressões às quais 

as cooperativas de catadores buscam resistir estão, justamente, os modelos 

hierarquizados de gestão do trabalho, comuns tanto à indústria quanto à gestão 

pública. Partindo deste ponto de interação entre cooperativas e gestão pública, serão 

problematizados os desafios das relações interorganizacionais ocasionados pelo 

encontro da autogestão dos empreendimentos de catadores com as diferentes lógicas e 

modelos da gestão pública, partindo da análise da implementação da política de 

resíduos sólidos de Guarulhos. 
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3. A Coleta Seletiva no Município de Guarulhos 

           A gestão de resíduos sólidos de Guarulhos é coordenada pela Divisão de Coleta 

Seletiva da Secretaria de Serviços Públicos (SSP) do município e atualmente é 

pautada pelo Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PGIRS, decreto nº 

31.513 de dezembro de 2013). O PGIRS apresenta metas para a gestão dos resíduos 

sólidos, que devem ser alcançadas de maneira gradativa até 2020 de acordo com as 

projeções realizadas pela prefeitura. Dentre essas metas estão: redução dos resíduos 

sólidos através de utilização de tecnologias para reaproveitamento destes; 

universalização da coleta por meio de sua ampliação, inicialmente no centro e nas 

centralidades de bairros, seguindo para as periferias; ampliação do circuito de coleta 

porta a porta e dos pontos e locais de entrega voluntária (PEVs e LEVs); e, 

principalmente, o plano visa ao estabelecimento de parcerias com as associações e 

cooperativas de catadores do município (GUARULHOS, 2013). 

Diagnósticos realizados a respeito dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em 

Guarulhos mostram que praticamente todos os resíduos recolhidos são descartados em 

um aterro sanitário. O PGIRS – alinhado à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) (BRASIL, 2010) – estabeleceu como policy a recuperação desses resíduos, 

aterrando somente os rejeitos, o que demanda a ampliação da reciclagem. Nesse 

sentido, o Plano prevê que haja contratação de cooperativas e associações de catadores 

para a recuperação dos resíduos sólidos secos (RSSE), o que também está alinhado à 

PNRS. Assim, há previsão de capacitação dos catadores para que ocorram melhorias 

nas condições de trabalho, viabilizando a ampliação da coleta seletiva. 

Desse modo, além do estabelecimento das metas físicas, o PGIRS demanda a 

realização da gestão de resíduos através de parcerias com atores não estatais, como o 

mercado, via compartilhamento de responsabilidades sobre os processos, além da 

viabilização da inclusão social e da emancipação econômica dos catadores do 

município. 

 

3.1 O Cenário da Coleta Seletiva até o Final de 2016 

A operacionalização da coleta seletiva de Guarulhos até o final de 2016 se dava 

através da integração dos circuitos porta a porta com os pontos e locais de entrega 

voluntária (PEVs e LEVs). Os LEVs, no caso desse município, são espaços físicos 

como as cooperativas e as centrais de triagem, enquanto os PEVs são recipientes 

separados e identificados, nos quais indivíduos e pequenos geradores depositam os 

resíduos. Além disso, projetos municipais como o Nossa Escola Recicla e o Nossa 

Secretaria Recicla ampliam os pontos de coleta. No circuito porta a porta, em que os 

moradores separam e disponibilizam os resíduos para coleta, caminhões realizam 

percursos definidos nos dias opostos aos dias da coleta comum. 
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Assim, os materiais provenientes dos PEVs e LEVs, do circuito e dos projetos 

municipais eram encaminhados à central que já estava implementada (operada por uma 

cooperativa de catadores) e às demais cooperativas. Em agosto de 2016, a prefeitura 

inaugurou oficialmente a segunda central de triagem (também operada por uma 

cooperativa de catadores). Por fim, até o final de 2016, havia seis caminhões realizando 

a coleta desses materiais no circuito, dos quais três eram custeados pela Secretaria da 

Educação e três eram custeados pela própria Secretaria de Serviços Públicos. 

A implementação do PGIRS enfrenta o desafio dos conflitos internos entre as 

diferentes abordagens adotadas pelos gestores para cumprimento das metas 

estabelecidas. Dentro da Divisão, identificam-se dois grupos de influência, um que 

partilha da abordagem top-down, na qual as decisões são tomadas de cima para baixo, 

ou seja, um gestor de hierarquia mais elevada toma decisões que interferem nas 

hierarquias mais baixas. No caso de Guarulhos, os gestores com visão top-down 

acreditam que só é possível alcançar as metas e estabelecer as parcerias com as 

cooperativas se forem atendidos rigorosamente os projetos elaborados por hierarquias 

superiores. O outro grupo de influência parte da abordagem bottom-up, na qual a 

tomada de decisões é de baixo para cima, ou seja, independe do nível hierárquico e 

todos os atores envolvidos fazem parte das discussões para a construção dos problemas 

e a busca por soluções. Assim, níveis hierárquicos mais baixos tendem a ter maior 

participação nas tomadas de decisão. O grupo dentro da Divisão alinhado a esta visão 

acredita que as parcerias com as cooperativas de catadores já deveriam ser 

estabelecidas, independentemente de projetos ou propostas dos níveis superiores. 

No caso de Guarulhos, o grupo de abordagem bottom-up acaba assumindo um 

importante papel enquanto burocratas de nível de rua (LIPSKY, 1980). Segundo 

Araújo (2014), os burocratas de nível de rua são representantes legais do Estado 

perante os indivíduos e são agentes que atuam diária e diretamente com a política 

pública em seu nível mais operacional e, consequentemente, com o público afetado 

por ela. Assim, existem gestores da Divisão que atuam em parceria com os catadores, 

indo a campo e observando como a política pode ser desenhada e implementada de 

maneira conjunta, de modo que se cumpram as metas do PGIRS e se valorize o 

trabalho dos catadores. 

Note-se que, até o final de 2016, somente duas cooperativas possuíam parceria 

formal com a prefeitura de Guarulhos, justamente aquelas que operam as centrais de 

triagem. Esse fato decorre da maior força que, até então, o grupo com visão top-down 

exercia sobre a implementação do PGIRS; assim, esse grupo vinculava a constituição de 

parceria e o espaço físico à formalização da cooperativa. Entretanto, para além das 

parcerias formais, a Divisão também atua com outras cooperativas de catadores – 

formalizadas e não formalizadas – na perspectiva de garantir trabalho para elas. 

Verifica-se nesses casos a atuação do grupo com visão bottom-up, que acredita que as 

parcerias informais constituem a política pública em construção. Em particular, quanto 

às cooperativas não formalizadas, a prefeitura atua a fim de encaminhá-las à 
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formalização; nesse sentido, a prefeitura as auxilia e orienta em todos os processos para 

a elaboração de seus estatutos. 

É possível afirmar que, durante o período descrito, o modelo de coleta seletiva 

era mais tecnocrático (conforme será aprofundado na seção 4), prevalecendo a 

abordagem top-down na implementação do PGIRS. Após as eleições municipais em 

finais de 2016, um cenário de mudanças estruturais e orçamentárias se delineava e o 

futuro das parcerias entre os catadores e a Divisão parecia incerto. De fato, em 

princípios de 2017 com a mudança da gestão municipal, a Divisão de Coleta Seletiva 

passou por alterações, o que, para a surpresa dos próprios gestores envolvidos, 

configurou-se como uma janela de oportunidade para mudanças mais profundas e, 

inclusive, no sentido do protagonismo dos gestores com visão bottom-up. 

 

3.2 O Cenário da Coleta Seletiva a partir de 2017 

Após a mudança da gestão municipal, o modelo de coleta seletiva precisou de 

mudanças. Com a reformulação da Divisão e com o surgimento de uma nova liderança 

– que será aqui chamada de Gestor 2 – a metodologia que vem ganhando força na 

implementação das políticas públicas da Divisão é a bottom-up. A influência da 

formação acadêmica e da trajetória pessoal do Gestor 2 gerou mudanças na percepção 

sobre como deve ser realizada a implementação do PIGRS, e passaram a ser adotadas 

formas de diálogo com os grupos de catadores. 

Sobre os aspectos operacionais do Plano, grande parte das ações que eram 

realizadas permaneceu inalterada. Entretanto, um aspecto fundamental se alterou 

significativamente: o circuito porta a porta foi influenciado pelos cortes orçamentários e 

pela pressão do Ministério Público (MP), que questionava a pertinência dos gastos da 

Secretaria da Educação com caminhões da coleta seletiva. Assim, esses caminhões 

foram cortados já no início do ano de 2017 e o circuito mudou de configuração. A partir 

desse fato, a Divisão passou a investir muito mais em parcerias e diálogos com os 

grupos de catadores para que se garantisse a continuidade das ações. 

Nesse cenário, os catadores, em seus veículos próprios e adaptados para tal 

rotina, passam a ser responsáveis pela coleta do circuito. Houve a ampliação do número 

de PEVs por iniciativa da gestão. A Divisão realizou a distribuição desses pontos de 

acordo com as regiões do município, e cada cooperativa passou a receber, 

aproximadamente, de três a quatro pontos dentro de sua área. Como consequência 

positiva, houve maior descentralização dos materiais entre as diversas cooperativas. 

É importante notar que o PGIRS de Guarulhos estabelece a construção de cinco 

centrais de triagem, cujos projetos foram elaborados, porém nunca foram realizados 

devido à falta de recursos. Os gestores com visão top-down acreditavam que só seria 

possível alcançar as metas do PGIRS com tais projetos e esperavam a chegada de 
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recursos. Já os gestores com visão bottom-up articulavam aquilo que se colocava como 

possível, acreditando que os recursos talvez nunca chegassem. 

Assim, através da construção de uma nova percepção pelo Gestor 2, passou a 

não existir mais tamanha dependência dos caminhões, das centrais que não chegaram a 

ser construídas e mesmo das centrais já existentes. O trabalho do seguimento bottom-up 

da Divisão, que defende a valorização dos catadores e apoia as iniciativas de 

organização dos grupos, mesmo que estes não possuam uma estrutura física sofisticada, 

permitiu a ampliação do número de LEVs. É preciso ressaltar que esse seguimento 

ainda luta pela volta dos caminhões de coleta, pois é inegável que estes irão melhorar o 

serviço ao otimizar o número de viagens e aumentar a quantidade de material coletado. 

A despeito das restrições impostas pelos cortes orçamentários, o novo modelo 

melhorou em termos de números e, graças os gestores que mantêm relações horizontais 

com os catadores, o cumprimento das metas do PGIRS se tornou mais concreto. Ainda 

existem problemas, que vão desde divergências e segmentação nas relações entre os 

próprios grupos de catadores, até a resistência à regularização por parte de grupos 

vinculados aos gestores com visão top-down. Todos esses posicionamentos acabam por 

interferir na consistência da política pública de resíduos sólidos do município. 

Questiona-se por fim: embora a abordagem bottom-up de formulação e 

implementação de políticas públicas seja a mais próxima dos princípios da Economia 

Solidária, como essa abordagem se desenvolve na prática cotidiana com os catadores? 

Esses gestores que atuam como burocratas de nível de rua estão alinhados aos 

princípios da Economia Solidária? No caso de Guarulhos, as entrevistas evidenciaram 

que os gestores públicos estão alinhados a esses princípios e assessoram diretamente 

as cooperativas de catadores em suas questões internas; embora não tenham sido feitas 

referências explícitas à Economia Solidária, afirmou-se o trabalho com os princípios 

de transparência e cooperativismo. 

 

4. Breve Apresentação dos Modelos Administrativos Brasileiros 

A breve exposição que segue apresenta os modelos administrativos brasileiros, 

identificando alguns elementos que facilitarão a compreensão dos desafios da 

implementação do PGIRS em Guarulhos. Abrucio, Pedrotti e Pó (2010), em seu 

resgate da história administrativa do Brasil, identificam três momentos da 

administração pública brasileira, nos quais ocorrem mudanças dos paradigmas da 

gestão pública, assim como dos modelos de governança adotados por esta. 

O primeiro momento identificado pelos autores é marcado pelo 

patrimonialismo nas estruturas locais de governança, associado à centralização via 

controle da metrópole no Brasil colonial. O segundo é marcado pela criação do DASP, 

que pressupunha o tecnocratismo e a separação entre política e administração, que é 
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levado à sua máxima potência pelo Decreto-Lei nº 200 de 1967, estabelecendo as 

bases institucionais e universalistas do que hoje se concebe como administração 

burocrática, ou seja, racionalização dos procedimentos, meritocracia, universalismo e 

hierarquização. O último momento se desenvolve junto ao processo de 

redemocratização e à necessidade de lidar com as disfunções causadas pelo modelo 

burocrático centralizador que vigorou durante o período ditatorial brasileiro; esse 

momento tem seu ápice em 1995, com a proposta de Reforma Administrativa 

Brasileira de Bresser-Pereira, com a introdução do modelo gerencial. Evidenciam-se 

neste os enfoques econômicos e administrativos, além da divisão de atividades, até 

então privadas ao Estado, em exclusivas e não exclusivas. Paes de Paula (2005) 

destaca o caráter centralizador da tomada de decisão neste modelo, embora afirme que 

essa divisão abriu espaço para a atuação pública não estatal, pontuando o referencial 

participativo que há no discurso referente a esse modelo. 

Quanto à dimensão do público não estatal, Paes de Paula (2005) apresenta a 

administração pública societal, caracterizada pela ênfase na participação social e na 

formação de estruturas locais de gestão pública, o que se constitui como uma 

administração pública não estatal e que, segundo a autora, “[...] envolve a elaboração 

de novos formatos institucionais, que possibilitam a co-gestão e a participação dos 

cidadãos nas decisões políticas.” (PAES DE PAULA, 2005, p. 40). Assim, usando a 

classificação apresentada por Sarturi (2013) dos modelos de administração pública em 

patrimonialista, burocrática e gerencial, e acrescentando a estes a chamada 

administração pública societal de Paes de Paula (2005), desenvolve-se a seguir uma 

discussão sobre como as lógicas administrativas e de governança desses modelos 

continuam enraizadas na atuação das estruturas do Estado, impactando também na 

implementação das políticas públicas; em particular, serão discutidos os desafios 

gerados para a implementação do PGIRS de Guarulhos quando essas lógicas, já 

distintas entre si, passam a interagir também com as lógicas do cooperativismo e da 

Economia Solidária relacionadas às cooperativas de catadores. 

 

5. Interações entre diferentes lógicas de gestão: a necessidade de cooperação e 

coordenação 

As reformas administrativas brasileiras da década de 1990, de acordo com 

Gontijo (2012, p. 84), “caminham [...] no sentido de substituir a lógica hierárquica da 

administração pública tradicional por uma perspectiva pautada na competitividade e 

mutualidade entre as agências, setores e gestores públicos”, levantando novas 

demandas – como a configuração de ferramentas administrativas que facilitem o 

diálogo entre as diferentes organizações, a institucionalização das agências 

reguladoras e os mecanismos que permitam controle e prestação de contas –, ao inserir 

um novo modelo de gestão pública pautado em incertezas e em ampla articulação com 
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o mercado e o terceiro setor, articulação essa que pode ser relacionado à administração 

pública societal conforme conceituada por Paes de Paula (2005). 

           Para compreender as diferentes lógicas de gestão e governança, Gontijo (2012) 

apresenta os três tipos ideais teorizados por Lowndes e Skelcher (1998): o de mercado 

(que empresta pressupostos básicos das relações contratuais, com foco na relação custo-

benefício, gerando flexibilidade, mas propiciando um ambiente de alta competitividade 

que limita o envolvimento dos atores em propostas com objetivos compartilhados); o 

hierárquico (que, em tese, supera os problemas de coordenação e cooperação, à medida 

que adota um sistema de integração e supervisão realizado por uma estrutura burocrática 

com autoridade, limitando, contudo, a flexibilidade e a criatividade ao proporcionar 

formalização e rotinização dos processos); e, por fim, a perspectiva de rede (que 

demanda relações de confiança e interdependência, compartilhamento de 

responsabilidades e reciprocidade na realização de atividades colaborativas ou 

integradas). 

A partir de 1990, ocorre a adoção do modelo gerencial, priorizando gestão e 

governança pela perspectiva de mercado, mas exigindo o diálogo entre as estruturas 

estatais ainda rígidas e hierarquizadas não somente com o mercado, mas também com 

organizações da sociedade civil, que se organizam a partir da lógica de governança em 

rede; assim, a gestão pública é desafiada a lidar com os três tipos ideais de governança 

e, deste modo, a lidar com as diversas ideias e valores que permeiam os modelos de 

administração pública. 

Trata-se de um desafio visível no caso de Guarulhos, onde as ideias da gestão 

burocrática, pautada na governança hierárquica – ainda presentes na estrutura 

organizacional da prefeitura – devem ser conciliadas tanto com a abertura de relações 

propiciada pelo modelo gerencial ou societal, quanto com os pressupostos da 

Economia Solidária para a efetivação dos objetivos apresentados no PGIRS, exigindo 

que a Divisão de Coleta Seletiva da SSP atue de forma a realizar mais do que a gestão 

dos resíduos, mas também a resolver conflitos das cooperativas e a lidar com questões 

como a dignidade do trabalho e a organização autogestionária. 

Nesse sentido, O’Toole Jr. (2010) discute as dificuldades de realizar política 

pública em um cenário de interação ativa entre diversas organizações, destacando que 

“quando os programas públicos necessitam ser executados por meio de ações 

envolvendo dois ou três cenários organizacionais, [...] o trabalho de implementação é 

mais complicado” (2010, p. 230), uma vez que estes apresentam as “rotinas 

diferenciadas e as linguagens especializadas, sem mencionar as distintas maneiras de 

ver o mundo” (2010, p. 230). Isso exige dos gestores a atenção aos múltiplos valores 

envolvidos, sendo necessários esforços de cooperação e de coordenação entre as 

diversas instituições interdependentes para alcançar uma implementação de políticas 

públicas bem-sucedida. 
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Gontijo (2012) pontua que a coordenação consiste em relações de 

funcionamento hierarquicamente estabelecidas, enquanto a cooperação pressupõe 

relações horizontais para promover a concertação. Assim, no caso de Guarulhos, 

torna-se necessário que os gestores públicos e as lideranças das cooperativas adotem 

uma postura favorável às ações de coordenação e de cooperação para o sucesso da 

implementação do PGIRS, o que é evidenciado em seu texto, que estabelece a 

necessidade de ação conjunta entre Estado e organizações da sociedade civil e do 

mercado (GUARULHOS, 2013), principalmente em função da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos prevista na PNRS (BRASIL, 2010). 

 

6. Desafios da Implementação do PGIRS de Guarulhos 

Para que se alcance tanto a coordenação quanto a cooperação, é necessário 

lidar com as barreiras que se impõem a tais processos, dentre as quais se destaca, 

inicialmente, a diferença de orientações profissionais comumente observada dentro 

dos órgãos de gestão, uma vez que a formação e a orientação dos gestores impactam 

diretamente na maneira de pensar a política pública. 

Segundo Hoppe (2002), é possível compreender os problemas de políticas 

públicas como construções culturais e políticas, de modo que o processo de definição 

de um problema público se dá, inicialmente, a partir do pressuposto ou visão de 

mundo (worldview) do gestor. O autor estabelece, então, quatro estilos de 

policymakers
4
 e, então, propõe a análise desses estilos como forma de mapear quando 

e como haverá interação entre diferentes organizações no sentido da resolução de um 

problema público. 

Por outro lado, Gontijo (2012, p. 115) pontua que “[...] [a] diversidade impacta 

os processos de definição de objetivos e prioridades, provocando divergências em 

relação aos meios mais adequados para se atingir os fins propostos, o que dificulta a 

atuação conjunta.”. Assim, embora se reconheça que a diversidade pode ser 

problemática para a coordenação ao gerar divergências, é possível identificar, 

conforme propõe Hoppe (2002), perfis de gestores envolvidos em uma determinada 

política pública e, então, desenvolver processos de cooperação e de coordenação com 

base nesses perfis, garantido a viabilidade das políticas. 

O caso da Divisão ilustra essas discussões: o Gestor 1, formado em Assistência 

Social, partindo de uma visão mais tecnocrática de administração pública aliada a 

certo protecionismo em suas práticas de gestão, atua de maneira paternalista com as 

cooperativas, pautando as decisões pelo que considera melhor aos catadores, 

colocando-se como liderança interna, e não como articulador destes com a prefeitura. 

Já o Gestor 2 cursou Comunicação Social e tem raízes nos movimentos sociais, 

                                                           
4
 A saber, hierarquistas, isoladores, enclavistas e individualistas (HOPPE, 2002). 
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buscando atuar como mediador, realizando a ponte entre catadores e Divisão, e 

reconhecendo a importância das lideranças cooperativistas do município para o 

levantamento das demandas reais da coleta seletiva com inclusão de catadores. 

O caso ilustra o impacto das diferentes formações acadêmicas e trajetórias 

pessoais dos gestores para a escolha das abordagens de formulação e, principalmente, 

implementação das políticas públicas de coleta seletiva, assim como da viabilização da 

cooperação e coordenação, uma vez que suas trajetórias permeiam suas perspectivas 

sobre política pública. Retomando a questão das centrais de triagem previstas no 

PGIRS, a atuação do Gestor 1 em relação ao problema foi hierarquizada, valorizando 

a coordenação; já o Gestor 2 foi além da coordenação, alcançando a cooperação ao 

tomar a decisão horizontal de dar aos grupos de catadores os espaços destinados à 

construção dessas centrais, uma vez que foi identificado junto a estes que a demanda 

básica era um espaço para a realização de suas atividades, e não os equipamentos; 

principalmente, esse gestor acreditou no potencial dos catadores de organizarem e 

estruturarem autonomamente suas cooperativas. 

Assim o alinhamento dos gestores às já mencionadas abordagens top-down e 

bottom-up se torna elemento fundamental de influência nas relações de coordenação e 

cooperação com as cooperativas. A abordagem top-down, associada a aspectos do 

modelo burocrático, cria maiores dificuldades à participação dos catadores e ao 

estabelecimento de relações dialogadas com estes. 

Entretanto, mesmo quando alinhados à abordagem bottom-up, que pressupõe 

relações horizontais entre os atores, os gestores devem atentar para que não sejam 

reproduzidas ações paternalistas. Essas ações são caracterizadas pela ausência de 

participação da população nos processos de tomada de decisão relacionados às 

políticas que a atendem. Desse modo, estas são estabelecidas de cima para baixo por 

elites políticas, sendo concebidas como favores ou privilégios, e não como direitos 

sociais. Assim, subjaz a esse tipo de ação a noção de que o governo sabe o que é 

melhor para os governados, à semelhança do pai de família que sabe o que é melhor 

para os seus filhos e submete-os à sua vontade e às suas preferências (GOMES, 2002; 

SCHRAMM, 2014). 

Desse modo, deve-se prezar não somente pela articulação com as cooperativas 

de catadores para a realização do PGIRS, mas também pelo respeito e estímulo aos 

princípios da Economia Solidaria, que pautam a gestão desses grupos, inclusive como 

forma de evitar ações paternalistas e distantes das necessidades e demandas concretas 

dos grupos de catadores, como era praticado pelo Gestor 1. 

Há ainda outro desafio para a coordenação e a cooperação na implementação 

do PGIRS: os baixos níveis de confiança entre as organizações envolvidas. Estes são 

expressos pela falta de compreensão do Gestor 1 em relação à autonomia que as 

cooperativas têm para realizar seus processos produtivos e administrativos, assim 

como pela falta de compreensão da importância de ouvi-las para o levantamento de 
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suas demandas, o que dificultava a criação de laços de confiança entre prefeitura e 

catadores, além de dificultar a participação destes nos processos decisórios. 

Com o início da atuação do Gestor 2, estão sendo recuperados os laços de 

confiança por meio do diálogo constante e do auxílio conectado com as realidades das 

cooperativas. Dois exemplos demonstram essa atuação: um dos grupos estava 

operando em um espaço irregular, o que foi denunciado pelo MP; assim, os gestores 

trabalharam com os catadores na busca de um novo local, que pudesse ser cedido de 

maneira regular. O segundo exemplo é de uma catadora batalhadora e guerreira, 

conforme caracterizada pelo Gestor 2 em entrevista, que preza por relações horizontais 

e que não espera de maneira passiva o auxílio da prefeitura, mas recorre a ela tão 

somente em questões que esta possa ajudá-la em sua cooperativa. 

 

7. Considerações Finais 

Ao observar os desafios das relações interorganizacionais gerados pelas 

diferentes lógicas de gestão e governança adotadas pelas cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis e pela gestão pública na implementação do PGIRS de Guarulhos, 

cabe questionar até que ponto compete à Divisão de Coleta Seletiva da SSP o papel de 

levar formação sobre autogestão dos processos administrativos e produtivos às 

cooperativas e, ainda, quais seriam os impactos dessa atuação sobre o cooperativismo e 

a Economia Solidária praticada por essas cooperativas. 

Observou-se neste artigo como essas diferentes lógicas de governança 

relacionam-se diretamente com os distintos elementos dos modelos de administração 

pública que vigoraram e vigoram no Brasil, gerando um impasse administrativo aos 

gestores públicos e exigindo destes mais que uma atuação tecnocrática a fim de gerar a 

cooperação e coordenação na implementação das políticas públicas. 

A importância do reconhecimento do burocrata do nível de rua para a adequação 

das políticas ao contexto local também é evidenciado no caso. Nesse sentido, o contato 

direto da equipe da Divisão com os catadores, acolhendo suas demandas e 

reconhecendo suas necessidades se tornou primordial para a viabilização do PIGRS de 

Guarulhos. Assim, as adaptações geradas pelo enfoque administrativo bottom-up, a 

partir da identificação da inviabilidade de certos pontos do PGIRS, foram fundamentais 

para o alcance das metas estabelecidas pelo Plano. 

Cabe, por fim, refletir sobre quais seriam os caminhos que poderiam auxiliar o 

gestor público a atuar como gestor social, evitando o paternalismo tão presente nas 

ações do Estado e articulando-se com as cooperativas de catadores de modo a estimular 

suas potencialidades e a viabilizar sua emancipação. 
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Tema 7. Resíduos Sólidos Coleta e processamento de materiais reaproveitáveis 

Resumo 

A sociedade está sendo desafiada a cumprir seus deveres de cidadania com ações de proteção ao 

meio ambiente, devendo ser responsável pelos resíduos de suas ações e pelo lixo por elas gerado. 

Ninguém mais do que o próprio indivíduo deve ser responsável pelo lixo que produz. Ele, portanto, 

deverá apoiar os mediadores que fazem este trabalho: os catadores de materiais recicláveis. Os 

mesmos realizam o trabalho de catação por opção ou pela necessidade de trabalho e renda. A Unijuí, 

em seus programas de pesquisa e extensão, tem buscado contemplar segmentos em vulnerabilidade 

social. Nesta perspectiva, há mais de uma década a Unijuí-Itecsol, em parceria com agentes públicos 

locais, tem buscado desenvolver políticas públicas voltadas à organização da coleta seletiva e à 

articulação, bem como à estruturação de catadores em Associações, e assessorá-los em busca de 

melhoria das condições de trabalho, renda e vida digna em sua comunidade. Neste artigo apresenta-

se e discute-se a experiência da Unijuí com sua Incubadora de Economia Solidária na assessoria 

embasada em metodologias de Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária, 

principalmente no segmento da Reciclagem, em um município de pequeno porte do Noroeste do Rio 

Grande do Sul.  

Palavras-chave: Catadores. Cooperação. Associações. Autogestão. Políticas Públicas. 

 

Introdução  

A Economia Solidária (ES) é uma forma de trabalho e renda no qual se envolvem 

muitos trabalhadores no Brasil. Traduz-se numa alternativa a todos aqueles que são 

excluídos do mercado de trabalho formal e do capitalismo atual. Hoje podemos afirmar que 

é também um movimento social que agrega diversas ações que buscam espaços políticos na 

esfera pública, procurando garantir dignidade aos setores informais, vivências e 

convivências de muitas famílias. Em termos mais universais, a ES traduz novas 

compreensões do trabalho social ou do trabalho coletivo cooperado que supera as lacunas e 

crises cíclicas da economia capitalista. No Brasil, a ES consolidou diversas experiências. 

Milhares de grupos se organizaram na perspectiva de serem amparados em suas associações 

e/ou cooperativas.  

O refreamento político e a crise, no entanto, comprometeram a continuidade de 

alguns empreendimentos. Restaram as experiências e iniciativas pontuais em alguns lugares 

do país, principalmente as que receberam apoio de órgãos de fomento de governos federal e 

locais, que servem de ponto de partida para a continuidade das reflexões e lutas articuladas 

em rede na Economia Solidária. 

Nesta perspectiva, é válido apresentar a experiência vivenciada pela Incubadora de 

Economia Solidária, Desenvolvimento e Tecnologia Social da Unijuí (Unijuí Itecsol), no 

município de Ijuí. O município conta com aproximadamente 85 mil habitantes, e está 

localizado na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Desde 2002 há experiências de 

Empreendimentos de Economia Solidária (EESs) no município. Neste estudo apresentamos 

as experiências das Associações de Catadores ao trabalho cooperado, à autogestão, à 
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comercialização de materiais recicláveis, à potencialidade de atividade com resíduos sólidos 

e aos desafios da reciclagem. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada caracteriza-se pela pesquisa documental, bibliográfica, de 

observação e pesquisa-ação participante, possibilitando a ordenação dos dados escritos e 

orais e a abordagem reflexiva e dialógica entre os atores da universidade com os atores 

sociais. A pesquisa participante permite o envolvimento da equipe, dialogicamente, nos 

processos de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e sistematização dos 

resultados junto aos EESs. A pesquisa, nestes contextos sociais, tem sido percebida, no 

entendimento de Brandão (1986), com a finalidade de orientar e favorecer a aquisição de 

conhecimento e de consciência crítica do processo de transformação que o grupo está 

vivenciando, para que ele possa assumir, de forma cada vez mais lúcida e autônoma, seu 

papel de protagonista e ator social, e para isso é fundamental motivar e instrumentalizar 

grupos populares para que assumam sua experiência cotidiana de vida e trabalho como fonte 

de conhecimento e de ação de transformação (p. 27-33).  

Foram usados os registros da Unijuí-Itecsol bem como a metodologia de incubação, 

amparada pelos diversos referenciais da ES que fundamentam o processo de incubação. Da 

mesma forma, foram coletados dados internos das Associações de Catadores a partir de 

visitas in loco e entrevistas com os responsáveis pela comercialização e com os agentes 

públicos que atuam junto aos empreendimentos. 

 

Resultados e discussão  

Neste estudo são apresentadas as vivências de duas Associações de Catadores 

assistidas pela Itecsol: a Acata Ijuí e a ARL6. 

A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ijuí (Acata Ijuí) foi 

fundada em julho de 2005 desde um processo de mobilização de catadores para se 

organizarem em associação. Inicialmente contavam com 22 trabalhadores do norte do 

munícipio, que buscaram o apoio da Unijuí Itecsol para auxiliar nesse processo. Sem espaço 

físico adequado para armazenar os materiais, os catadores coletavam na rua, armazenavam 

em bolsas e vendiam diariamente todos os materiais misturados por um preço relativamente 

baixo. A partir da elaboração e aprovação de projetos, foi possível construir 294m² de área 

coberta, espaço destinado ao recebimento, triagem, prensagem, comercialização do material 

e alguns equipamentos básicos para operação do empreendimento. 

Nesta fase, o material era armazenado no galpão e as vendas passaram a ser semanal. 

O papel da incubadora neste processo foi fundamental no sentido de dar orientação para a 

organização e construção do saber coletivo nos registros das informações que faziam parte 

da rotina destes trabalhadores. A grande dificuldade entre os associados era o alto grau de 
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analfabetismo, a compreensão do processo de comercialização e o entendimento dos dados 

e registros. Destaca-se também oficinas realizadas para a classificação dos materiais por 

tipologia, levantamento de preços e mercados. 

Ao longo de sua trajetória muitas pessoas passaram por seu quadro social. 

Atualmente, a Acata é composta somente por mulheres, que realizam o processo de triagem, 

prensagem e comercialização de 15 tipos de materiais oriundos da coleta seletiva, e também 

de materiais doados por empresas, escolas e órgãos públicos. A Associação vem 

apresentando avanços no processo de autogestão, no registro e controle das entradas e saídas 

dos materiais de forma autônoma e emancipatória. As decisões do processo de trabalho são 

tomadas coletivamente nos espaços de reunião, e a comercialização dos materiais passou a 

ser realizada mensalmente. Desde sua constituição, vem utilizando e aperfeiçoando a 

distribuição das receitas referente à entrega de materiais recicláveis. O pagamento das 

despesas, como água, luz, óleo para a prensa e arame para os fardos e demais despesas 

provenientes da atividade, são pagas com a contribuição mensal de cada associado. Tiradas 

as despesas, o restante do valor é dividido pelo total de turnos trabalhados por todos os 

associados, e o valor desta divisão é multiplicado pela quantidade de turno individual que 

resultará no pagamento dos trabalhadores. 

A Unijuí-Itecsol atende o empreendimento desde sua fundação, desenvolvendo 

atividades semanais in loco, com acompanhamento de docentes extensionistas, de técnica e 

bolsista, com assessorias do Laboratório de Contabilidade e do Escritório Modelo de Direito 

da Universidade. 

A Associação de Reciclagem da Linha 6 (ARL6) é uma associação que reúne um 

grupo basicamente familiar, que tem exclusivamente nesta atividade a renda para o seu 

sustento. Iniciou seus trabalhos no antigo lixão e atualmente está instalada em terreno e 

galpão cedidos pelo município, com localização em área industrial no Bairro Novo Leste. 

Trabalham diariamente no galpão 22 pessoas, sendo, na sua maioria, casais que ficam o dia 

todo realizando os serviços de triagem e prensagem dos materiais, os quais são provenientes 

da coleta seletiva recebida em três dias da semana. Para além das cargas recebidas, a 

associação realiza a retirada de resíduos recicláveis junto as empresas que possuem termos 

de compromisso para coleta no município.  

O material é comercializado semanalmente junto a compradores de outros 

municípios. O produto do trabalho coletivo, após deduzido dos gastos com água, energia e 

materiais auxiliares, é rateado entre todos os associados em partes iguais. A Associação tem 

alguns equipamentos básicos e outros cedidos por compradores. Na ARL6 o galpão possui 

em torno de 150m2, com pouco espaço, constituindo-se no principal desafio. Observa-se que, 

em dias de chuva, tanto as pessoas quanto os materiais para triagem e materiais já enfardados 

ficam sujeitos às intempéries climáticas, dificultando o aproveitamento do material e 

reduzindo o valor de comercialização.  

Assim como a Acata, a ARL6 é assessorada pela Incubadora, com reuniões 

quinzenais in loco, pelo Laboratório de Contabilidade e pelo Escritório Modelo de Direito 
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da Universidade. Os registros e controles são elaborados pelos associados e encaminhados 

diretamente ao contador.  

A ação de incubação da Unijuí-Itecsol com os empreendimentos, tem se pautado em, 

pelo menos, quatro princípios que articulam a ES e os EESs: atividade econômica, 

cooperação, autogestão e solidariedade, que também são sustentados pela Associação 

Nacional de Trabalhadores de Empresas de Autogestão (Anteag), representada na Figura 1. 

Figura 1 – Formas de organização e características da ES e EESs 

– Atividade econômica 

– Autogestão 

– Autossustentação 

– Cooperação 

– Democracia 

– Desenvolvimento humano  

– Igualitarismo 

– Participação 

– Responsabilidade Social 

– Solidariedade 

– Sustentabilidade 

 

Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO..., 2009, p. 17. 

 

Nesta perspectiva, os procedimentos metodológicos adotados têm por base o 

processo de incubação em desenvolvimento pela Incubadora, posto que na concepção das 

ações desenvolvidas está presente o princípio orientador de interatividade com os cidadãos 

usuários e/ou beneficiários vinculados aos EESs. Assim, tais procedimentos supõem uma 

articulação da Pesquisa Participante e da Metodologia de Incubação com os grupos 

assistidos, e compreende ações que buscam a formação permanente dos sujeitos envolvidos 

com capacitação em ES e cidadania, no que se refere ao planejamento e replanejamento 

participativo e aos processos relacionados à condução das entidades e dinâmicas de 

autogestão.  

Na organização e gestão dos catadores prevalece o entendimento de que esses 

empreendimentos assumem formas de associações formalizadas, em que seu principal 

instrumento de gestão tem sido o Estatuto Social e o Regimento Interno. Em cada 

Associação, os perfis dos componentes das diretorias eleitas têm apresentado as 

características e estilos de gestão e orientações quanto aos níveis de autogestão adotados 

para sua condução. Neste sentido, no entendimento de Motta (1981) os grupos de ES se 

pautariam pela gestão coletiva, pela propriedade comum dos meios de produção, pelas 

relações de trabalho não hierarquizadas e pela autogestão, que se constituem antagonismos 
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às características marcantes da economia capitalista: a separação entre classes de acordo com 

suas posses, capital ou trabalho e a heterogestão. 

De acordo com Souza (2003), a autogestão, sob a perspectiva da ES, é um processo 

educativo e transformador de mentalidades, que resgata outros ganhos além do econômico 

em si, como autoestima, identificação com o trabalho e com o grupo produtivo, 

companheirismo, além da noção crescente de autonomia e dos direitos dos cidadãos. É 

modelo que busca prover a todos sem explorar o trabalho de seus membros, necessitando, 

para tanto, a participação e o envolvimento de todos nas decisões necessárias ao 

empreendimento, e dividindo os resultados desse trabalho de forma justa entre seus sócios 

(ASSOCIAÇÃO..., 2005). 

Nos aspectos de gestão dos dois EESs apresentados, constata-se práticas 

democráticas em que, mesmo com estilos diferentes, ocorre a prevalência da autogestão. No 

entendimento de Lechat et al. (2007), a autogestão na ES é caracterizada pelo modo de agir 

coletivo, que vai além do contrato estabelecido entre os cooperadores. A autogestão não 

reparte somente o poder, mas também os ganhos. Torna-se um meio de dar dignidade e 

esperança de vida aos sujeitos envolvidos no processo, como também renda para a sua 

subsistência (p. 183). 

Quanto à formação para o trabalho coletivo, a Unijuí-Itecsol tem buscado articular 

formação permanente, tendo como base a cooperação e viabilizando a participação de 

integrantes das Associações em eventos em que é abordado o assunto. São realizadas, 

também, periodicamente, oficinas e formações, as quais são desenvolvidas pela equipe da 

Incubadora. Segundo Albuquerque (2003), a autogestão apresenta aspectos positivos e 

negativos. Para o autor, são aspectos positivos a ampliação na capacidade produtiva dos 

trabalhadores, levada pela participação democrática; a conservação da experiência 

profissional em virtude da redução da rotatividade dos trabalhadores; maior 

comprometimento do trabalhador e maior cuidado com a qualidade da produção; melhoria 

na comunicação interna; e capacidade de flexibilidade em horários e condições de trabalho, 

que propiciam a criatividade e inovação, dentre outras. Já os principais aspectos negativos 

são o aumento no capital humano, mas redução na capacidade produtiva, uma vez que os 

trabalhadores também passam a participar da gestão; o fato de que estímulos materiais ou os 

de participação podem abrir a possibilidade de política de emulação e manipulação; 

dificuldade na medição da produtividade individual, em razão do trabalho em equipe; e o 

fato de que espaços produtivos autogestionários criam ambientes de incerteza. Além desses 

pontos negativos apresentados pelo autor, muitas são as dificuldades encontradas na 

efetivação da autogestão nestes EESs. Um dos mais críticos, especialmente na Acata Ijuí, é 

o alto índice de rotatividade dos associados, e a autogestão necessita de uma nova maneira 

de pensar e agir no coletivo e no solidário. Esse ponto se complica, posto que a maioria dos 

EESs são formados por pessoas excluídas do mercado de trabalho com baixa qualificação 

para gestão, muitos deles sem formação básica escolar. 

A articulação dos catadores em muito contribui para a instituição de políticas 

municipais voltadas para o setor da reciclagem. Um dos resultados dessa articulação foi o 
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estabelecimento da coleta seletiva no município em 2007, bem como o acordo (Termo de 

Ajustamento de Conduta – TAC) com a Promotoria Pública. O material recolhido passou a 

ser entregue à Acata Ijuí que, na época, era a única associação organizada existente. No ano 

seguinte observou-se um baixo índice da coleta seletiva, ocasionado, entre outros fatores, 

pela pequena adesão dos munícipes, justificada, principalmente, pela falta de frequência da 

coleta, pois, por diversas vezes, o caminhão não passava nos dias marcados para o 

recolhimento, o que desestimulava a participação da população. Outro fator que contribuiu 

para a redução do material do sistema de coleta seletiva, foi a competição entre os catadores 

de rua (autônomos) e o caminhão da coleta, pois os mesmos se antecipavam ao horário da 

passagem do caminhão e retiravam o material de maior valor de venda, reduzindo, 

consideravelmente, a quantidade e a qualidade coletada dos resíduos. 

Os catadores de rua realizam uma pré-triagem em locais públicos, acumulando sacos 

contendo o material coletado, ocasionando diversos focos de sujeira e conflitos com a 

população, que cobrava da Prefeitura uma atuação mais eficiente.  

Em dezembro de 2008 foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), 

que, após levantamento realizado conjuntamente com a Unijuí-Itecsol, constatou que, no 

município, havia a ocorrência de catadores em 19 dos 36 bairros, sendo contabilizadas 

aproximadamente 110 famílias, com elevada vulnerabilidade social, que viviam da coleta e 

comercialização de resíduos recicláveis. Foi observado, também, o uso da moradia como 

depósito, a dependência em relação aos compradores que forneciam carrinhos, o conflito 

com os moradores e com o trânsito, pontos de classificação improvisados na área central e 

o descarte dos resíduos não comercializados jogados, principalmente, em terrenos baldios e 

na periferia, causando diversos problemas sociais e ambientais.  

A partir de 2009, um convênio entre a Unijuí-Itecsol e o município buscou a inclusão 

dos catadores por meio de associações. O Programa Reciclagem, Vivência e Valorização 

(Reviva), instituído pela Lei Municipal 5.096 de 7 de outubro de 2009, deu amparo legal à 

ação de apoio às organizações de catadores. A equipe do Programa era constituída por 

representantes de cinco secretarias e cinco coordenadorias municipais, além de 

representantes da Incubadora e um de cada associação ou grupo de catadores.  

Os catadores dos bairros de cada região foram convidados a participar de encontros 

mensais, nos quais eram trabalhadas informações quanto à importância da articulação em 

associação, das formas de trabalho e comercialização dos materiais segregados na mesma e 

de tipologias de materiais passíveis de reciclagem, que poderiam ser divididos para serem 

comercializados. Além dos aspectos econômicos, também eram abordados os aspectos 

ambientais e de saúde pública.  

Os catadores participantes foram inseridos em Programas como: Segurança 

Alimentar; Minha Casa, Minha Vida; Brasil Alfabetizado e Brasil Sorridente. Essas ações 

desencadearam a organização de mais dois grupos de catadores, assim denominados: 

Associação de Catadores Amigos da Natureza (Acan) e Galera da Reciclagem.  
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Para otimizar a coleta, ampliando a qualidade e a quantidade de materiais, o mapa de 

recolhimento dos resíduos do município foi dividido em regiões com dias específicos para 

coleta de resíduos recicláveis e orgânicos, sendo o recolhimento realizado tanto na zona 

urbana quanto na rural. Também foram realizadas Campanhas Porta a Porta, com a 

distribuição de folders e imãs educativos com orientações para separação e destinação 

adequada, e com os dias para o recolhimento de cada tipo de resíduo. Além disso, foram 

realizadas diversas Oficinas de Educação Ambiental, como as denominadas Mala da 

Reciclagem e Minha Composteira. 

Outra ação importante a ser destacada foi o projeto Estruturando Núcleos para 

Qualificar Vidas, elaborado pela SMMA e aprovado pela Fundação Nacional da Saúde 

(Funasa) em 2010. Com o recurso foram adquiridos um caminhão tipo baú, uma prensa, duas 

balanças e um elevador de fardos, contribuindo, assim, para a melhoria das condições de 

trabalho dos recicladores. 

Em setembro de 2011, a Lei Nº 5.513, institui o serviço público de coleta seletiva 

solidária dos resíduos recicláveis secos domiciliares por meio de um Convênio, de caráter 

experimental, entre o município e as Associações Acata e ARL6, que repassou recurso para 

os catadores realizarem a coleta seletiva em parte da área central. Após um período de nove 

meses, o convênio foi suspenso em virtude de dificuldades na equalização dos valores 

repassados e os custos de coleta. No dia 1º de dezembro de 2011, pela Lei nº 5.546, foi criado 

o Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí – Demasi –, que, atualmente, 

realiza a gestão dos contratos de coleta de resíduos do município. 

O município gera, mensalmente, em torno de 1,4 toneladas de resíduos sólidos, e o 

volume de material passível de reciclagem é próximo a 40%. Apenas 6%, porém, são 

separados nos domicílios e destinados às associações de catadores (MAIS DE... 2013, 2016). 

Dados de estudos realizados informam que a geração per capita produz, por dia, valores entre 

0,5 a 0,8 kg/hab./dia de resíduos sólidos urbanos (MONTEIRO, 2001 apud LIMA, 2009, p. 

7). Segundo dados do Cempre, os resíduos são constituídos de: 51,4% matéria orgânica, 

16,7% outros materiais, 13,5% plástico, 13,1% papel, papelão e longa-vida, 2,4% vidro, 

2,3% aço e 0,6% alumínio. Os materiais passíveis de reciclagem são recolhidos por 

caminhão do tipo baú e levados até as associações de catadores do munícipio, onde esses 

materiais são triados de acordo com a tipologia e prensados para comercialização. 

Com relação aos compradores, a equipe da Unijuí-Itecsol realizou um levantamento 

em 2016, sendo visitados 34 empreendimentos comercializadores de materiais. Desses, 17 

foram caracterizados como compradores atuantes no mercado, e 9 são microempresas e 7 

autônomos ou associação de catadores. Os demais empreendimentos se disseram catadores 

ou não mais realizando comercialização. No levantamento dos intermediários identificaram-

se 59 trabalhadores, sendo 71% do gênero masculino e 29% do feminino. A idade vária de 

17 a 87 anos, demonstrando que a profissão tem passado de geração para geração, pois, em 

11 dos 17 compradores, observa-se a organização familiar. Desse total de trabalhadores 

cadastrados 26 são proprietários ou sócios proprietários (44%), 19 são associados (32%) de 

Associações de Catadores e os demais são definidos como colaboradores. Com relação à 
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infraestrutura, observa-se que a maioria dos empreendimentos possui galpão, balança, 

prensa, elevador de fardos e demais equipamentos necessários para a realização das 

atividades. Nove dos empreendimentos possuem caminhão para compra, venda ou 

recolhimento dos materiais. Identificou-se que empresas compradoras emprestam 

equipamentos, como balança, prensa e container, aumentando a dependência dos catadores. 

Na maioria dos empreendimentos quem faz a negociação com os catadores é o próprio 

empresário. Quanto aos valores dos materiais, observa-se uma oscilação no mercado atual 

para os derivados do PET e plásticos em geral, de acordo com a cotação do dólar ou do barril 

de petróleo, demonstrando os efeitos da globalização. Outro condicionante que interfere no 

preço pago é a qualidade em que chegam os materiais, ou seja, nível de separação, grau de 

umidade e de contaminação.  

Observou-se grande variação nos valores pagos pelos materiais, sendo o menor valor 

pago para o plástico misto, também conhecido por quatro em um, composto por PET, PP, 

Resina ou azeite e Garrafinha, que é de R$ 0,15 centavos. Isso demonstra que a falta de 

separação adequada reduz significativamente o valor, pois, quando separados por tipologia 

e enfardados, os mesmos materiais passam a ser comercializados por valor bem superior. Da 

mesma forma, os dados apresentados para o papel branco seguem uma variação de valores 

de R$ 0,10 para a compra e R$ 0,50 para a venda. A diferença nos valores pagos e 

comercializados para o papelão também são significativos, pois chegam a 380% a mais. Os 

plásticos, papéis e metais são comercializados, predominantemente, no RS. 

A cadeia produtiva da reciclagem de materiais possui muitas experiências que 

mostram que a cooperação é uma alternativa para que seus atores tenham uma vida digna. 

Apesar da função ecológica que desempenham com a reutilização de materiais reciclados 

pelas indústrias e de resíduos urbanos reciclados, evitando maiores danos ao meio ambiente, 

esta função desempenhada pelos trabalhadores não é devidamente valorizada pelo poder 

público e pela sociedade. São indivíduos que tiram seu sustento de um sistema de consumo 

do qual são, eles próprios, excluídos. 

O papel desempenhado pelos recicladores de resíduos é reconhecidamente 

importante nesta cadeia, pois seu trabalho agrega aos resíduos descartados valores 

econômicos, sociais e ambientais. Os atores envolvidos nesta cadeia, contudo, são os que se 

encontram em situação mais fragilizada, enfrentando inúmeras dificuldades para continuar 

exercendo suas funções de maneira digna e sustentável. Na ponta desta cadeia estão os 

catadores, marcados pela exploração do trabalho precário, isolados e inferiorizados ante os 

atravessadores. Esta situação mantém os catadores vulneráveis socialmente, dependentes 

dos compradores, distanciados do mercado de recicláveis e, ainda, pouco organizados.  

A formação de associações de classificadores de materiais, que recebem o material 

em espaços próprios para seleção, diminuiu os catadores individuais nas ruas. Foi um passo 

importante para a organização de coletivos, com a perspectiva de articulação em rede como 

forma de fortalecer as organizações, melhorando as condições de vida dos trabalhadores. 
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Uma questão relevante e que irá impactar fortemente junto a coleta de resíduos no 

município de Ijuí, é o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que está em processo inicial de 

elaboração, inclusive com audiências públicas sendo atualmente realizadas. 

A elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é 

condição necessária para que os municípios tenham acesso aos recursos da União destinados 

à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. 

Observou-se que os trabalhadores da reciclagem, quando evoluem do trabalho 

autônomo para a Associação e para a Cooperativa, têm demonstrado grande capacidade de 

gerar renda e promover a integração de muitos outros sujeitos que estão excluídos e vivendo 

vulneravelmente nas periferias das cidades. Ele precisa de qualificação e preparação para ser 

identificado e respeitado socialmente. Como associação ou cooperativa, eles têm condições 

de aproveitar melhor as políticas públicas a eles direcionadas.  

Em relação à organização dos recicladores de materiais, foi aprovado pelo governo 

federal o Programa Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da Lei 12.305/2010 

(BRASIL, 2010), que trata do destino dos resíduos sólidos, posto que, entre os principais 

pontos, está a responsabilidade compartilhada, com a participação de todos os setores da 

sociedade envolvidos com a cadeia dos reciclados e o incentivo à criação de cooperativas de 

catadores, como forma de uma ação socioambiental. Para operacionalizar o PNRS é 

estratégica a participação dos catadores e suas cooperativas. A Lei 12.305/2010, 

regulamentada pelo Decreto Federal 7.404/2010, reafirma o papel das cooperativas de 

reciclagem na execução do PNRS. Na Lei Federal 12.305/2010 está prevista a participação 

dos catadores nos Planos Municipais de Resíduos Sólidos: 

Artigo 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o 

seguinte conteúdo mínimo: (...) XI – programas e ações para participação dos 

grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formados por 

pessoas físicas, se houver. 

Associá-los ou cooperativá-los é, por um lado, uma evolução e, por outro, uma 

resposta a um conjunto de problemas que afeta as atividades dos catadores e a situação do 

lixo da cidade. Os catadores são grandes parceiros para a promoção da reciclagem. 

A nova lei reforça o direito de as cooperativas de trabalho participar de licitações, e 

prevê que elas não poderão ser impedidas de participar de procedimentos de licitação 

pública. Na Lei 12.690/2012 foi instituído em âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, 

o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho (Pronacoop), com a 

finalidade de promover o desenvolvimento e a melhoria do desempenho econômico e social 

das Cooperativas de Trabalho. 

Alguns avanços nas conquistas são vários programas dos quais é possível captar 

recursos para o financiamento de suas atividades e organização oriundos do Fundo de 

Amparo do Trabalhador (FAT), do orçamento da União (Ministério do Trabalho e Emprego, 
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Ministério da Cidades, etc.) e outros de orçamentos municipais em milhares de cidades do 

Brasil. 

 

Considerações finais  

A Economia Solidária reúne perspectivas de lutas, sonhos e utopias de muitos atores 

sociais. Abre caminhos para imaginar uma nova sociedade, mas caminhos que nascem da 

bruta realidade de excluídos que sofrem as dores das práticas com atividades para sustentar 

sua vivência e de sua família. As experiências geraram trabalhos informais e rendas mínimas, 

mas já serviram para muitos pensarem em seguir como uma prática alternativa de viver 

dignamente sem concorrer com o outro semelhante no mercado. Este trabalhar, viver e 

conviver também gerou motivações racionais possíveis de serem universalizadas para outros 

setores, como a educação e a cultura. 

A ES é uma forma de integração de indivíduos que busca o desenvolvimento social 

e humano por meio da cooperação, partilha, reciprocidade e solidariedade entre seus 

membros, contribuindo para a sustentabilidade dos indivíduos participantes. O 

desenvolvimento das atividades do projeto de extensão pela Unijuí-Itecsol tem estimulado o 

fortalecimento de empreendimentos de Economia Solidária na região de atuação da Unijuí. 

Os processos de incubação com os grupos assistidos, com suas peculiaridades e diferenças, 

têm desafiado e contribuído para a necessidade de ajustes e avanços na metodologia de 

assessoria e acompanhamento dos grupos, considerando a diversidade de necessidades que 

demandam em termos de conhecimento. No segmento de beneficiamento, um problema que 

persiste se refere ao processo de coleta seletiva no município de Ijuí, onde o recolhimento 

dos materiais ainda é afetado por uma separação inadequada nas fontes geradoras, fazendo 

com que o material que chega aos galpões das Associações venha com muitos rejeitos que 

não podem ser (re) aproveitados, afetando diretamente na renda dos trabalhadores. Observa-

se a necessidade urgente de desenvolver programas de educação ambiental de forma 

interinstitucional. Esses fatores transcendem as ações previstas pelo projeto e capacidade de 

interferência no coletivo do grupo. No âmbito das ações futuras, há necessidade de 

capacitação voltada à formação de líderes e/ou gestores, bem como aprimorar as atividades 

de separação e classificação de materiais, ampliando o potencial de faturamento das 

Associações. 
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Introdução 
 
O referido projeto de pesquisa buscou a realização do mapeamento do número de 

pontos de comercialização de produtos originados pela coleta de resíduos sólidos na região 
do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Sul (COREDE Sul) do Estado do 
Rio Grande do Sul (RS), com área de abrangência de 22 municípios.  A intenção com esta 
pesquisa era mapear os pontos de compra e venda, quem são esses comerciantes e sua 
relação com os catadores de materiais recicláveis, com o objetivo de identificar a dinâmica 
da cadeia de comercialização, que se inicia nos catadores, passando por diferentes níveis 
de intermediários até chegar às indústrias de reciclagem. O entendimento dessa cadeia é 
fundamental para o planejamento de uma logística que possa ser impulsionada pelo poder 
público, e que resulte em melhores condições de trabalho e melhor preço dos produtos 
vendidos pelos catadores individuais e cooperativas organizadas, e ainda, a integração do 
trabalho das cooperativas dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No período em 
que se desenvolve a elaboração e aplicação da pesquisa o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e o Governo Uruguaio, tinham estabelecido um convênio que previa a 
formação de uma rede de seleção e processamento de resíduos sólidos, projeto denominado 
de Cadeia PET Binacional. Paralelo a este projeto, o NESIC (Núcleo de Economia 
Solidária e Incubação de Cooperativas) da UCPEL4 também participou de um projeto 

                                                 
1
 Acadêmica do Curso de Serviço Social da Universidade Católica de Pelotas – Núcleo de Economia 

Solidária e Incubação de cooperativas da Universidade Católica de Pelotas (NESIC/UCPEl). 
2 Assistente Social - (NESIC/UCPEl). 
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financiado pelo MTE5/SENAES6 e que buscava a organização e formação de cooperativas 
de catadores em 10 municípios da região ainda não organizados pela Cadeia PET. O 
projeto Rede Reciclar, se constitui em uma rede de cooperativas da região que 
comercializam de forma articulada, na perspectiva de melhores condições para os 
trabalhadores, no âmbito da organização das cooperativas, da economia solidária e 
impulsionando também um processo autogestionário da rede de cooperativas, rompendo 
com os chamados “atravessadores” que atuam na região e vendem diretamente para as 
centrais de triagem de Porto Alegre. 
 

O Contexto  

 
O modelo de sociedade capitalista, principalmente na sua concepção neoliberal, 

absolutiza o papel do mercado como um espaço natural de organização entre demanda e 
consumo na sociedade e abomina toda intervenção do Estado. Nessa perspectiva, toda 
forma de intervenção estatal que possa limitar consumo ou concentração de capital é 
identificado como um entrave ao desenvolvimento econômico. Entenda-se que nesse caso 
o conceito de desenvolvimento econômico é visto apenas como crescimento de consumo e 
ampliação do capital, sem nenhuma relação com questões como sustentabilidade ou 
qualidade de vida. 
 O outro elemento característico desse modelo é o aumento incessante do consumo, 
mesmo que ao custo da geração de enormes passivos ambientais e do empobrecimento da 
maior parte da população. Significa que essa perspectiva precisa produzir mercadorias que 
tenham curto espaço de vida, que se tornem rapidamente obsoletas para incentivar a cadeia 
permanente do consumo. As formas de produção atuais são caracterizadas pelo aumento 
do desperdício como fórmula para o aumento da lucratividade, e está expresso, segundo 
Mészáros na taxa decrescente do valor de uso das mercadorias 
 

É, portanto, extremamente problemático afirmar que, ultrapassado certo ponto na história 
do “capitalismo avançado”, este processo - intrínseco ao avanço produtivo em geral - seja 
completamente revertido da mais intrigante forma: em que a “sociedade dos descartáveis” 
encontre equilíbrio entre produção e consumo, necessário para a sua contínua reprodução, 
somente se ela puder “consumir”  artificialmente e em grande velocidade (isto é, descartar 
prematuramente) imensas quantidades de mercadorias que anteriormente pertenciam à 
categoria de bens relativamente duráveis. Desse modo, a sociedade se mantém como um 
sistema produtivo manipulando até mesmo a aquisição dos chamados “bens de consumo 
duráveis” que necessariamente são lançados ao lixo (ou enviados a gigantescos ferro-
velhos, como os “cemitérios de automóveis” etc.) muito antes de esgotada sua vida 
útil.(MÉSZÁROS, 2002, p.634-659). 

  

Essa dinâmica onde a economia se baseia fundamentalmente no consumo cria 
diariamente milhões de toneladas daquilo que costumamos denominar de lixo. Durante 
muitos anos esse material ou não era coletado pelo poder público (cada um incinerava seu 
próprio lixo ou atirava em algum local desocupado), ou era jogado em grandes lixões 
constituídos por algumas das administrações públicas (grandes e médias cidades). Não 
existe um consenso na bibliografia sobre a origem daqueles indivíduos que costumamos 
denominar de catadores, pessoas que através da coleta de materiais jogados fora tiravam o 
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sustento de suas famílias ou no mínimo complementavam renda.  
Há referências sobre o inicio da atividade de catador desde o inicio do século XX 

(sucata). Outros estudos falam na década de 50 como inicio dessa atividade 
(frequentemente um conceito misturado ao de moradores de rua). Mas em geral no Brasil, 
é mais frequente a referência ao inicio da década de 1980 como uma atividade mais 
massiva nas cidades de grande e médio porte e geralmente vinculadas a Igreja 
Católica.(SINGER, 2003, p.122). 

Diante da crise econômica no país, a década de 1990 foi marcada por várias 
tentativas de organização dos trabalhadores, entre elas a tomada de empresas falidas e a 
organização dos assentados da reforma agrária do (MST) 7  na perspectiva do 
cooperativismo, da autogestão e da economia solidária.(SINGER, 2002, p.123). 
  A organização das cooperativas de catadores tem referência no início dos anos 2000. 
 

Até o início de 2000, eram raras as iniciativas de regulamentação da atividade dos 
catadores, das suas formas de produção e comercialização, suas instituições de apoio e de 
representação política. Nos últimos quinze anos, a economia solidária e as cooperativas de 
catadores vêm ganhando notoriedade como movimento social e também como objeto de 
políticas públicas do governo federal e de alguns governos estaduais e 
municipais.(GUTIERREZ e ZANIN, 2011, p.40). 

 

O passivo ambiental e o enorme número de pessoas que vivem dessa atividade 
força o poder público a dar uma resposta organizada. Nessa perspectiva surge dois grandes 
movimentos: a Política Nacional de Resíduos Sólidos que busca a integração do catador e a 
regulamentação da profissão que permite a constituição de direitos e previdência. 

 

Política Nacional de Resíduos Sólidos/Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS, instituída pela lei 12.305/2010, 

prevê a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos num amplo processo de 
mobilização e participação social. 

 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos contempla a problemática dos diversos tipos de 
resíduos gerados, as alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de implementação, 
planos de metas, programas, projetos e ações correspondentes. O documento, elaborado 
sob a coordenação do Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos - 
CI, composto por 12 ministérios, apresentou o diagnóstico atual dos resíduos sólidos no 
Brasil, o cenário ao qual devemos chegar até 2031, diretrizes, estratégias e metas que 
orientam as ações para o Brasil implantar a gestão ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos.(BRASIL.Lei nº 12.305, de 02 de Agosto de 2010). 

 
O III Plano Nacional de resíduos sólidos possibilita não apenas políticas adequadas 

para trabalhar as questões ligadas a sustentabilidade ambiental, como também permite uma 
melhor organização do trabalho hoje desenvolvido de forma individual pelos catadores. O 
III Plano Nacional de resíduos sólidos está previsto na Lei 12.305/2010 que determina os 
deveres dos estados e municípios para o manejo do lixo, como metas de redução, 
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reciclagem, reutilização e outras que reduzam a quantidade de rejeitos, a eliminação dos 
lixões associadas à inclusão social e emancipação econômica dos trabalhadores (catadores) 
de materiais. Esse plano contribui significativamente com a organização dos catadores na 
medida em que prioriza que as prefeituras façam convênios com cooperativas, e não 
empresas. Ao mesmo tempo flexibiliza questões jurídicas e permite ao poder público fazer 
convênios com cooperativas sem necessidade de licitação ou seleção pública onde existe 
apenas uma cooperativa. 
 Outro fator que veio a contribuir no processo de organização dos catadores, embora 
ainda não adequadamente divulgado e pouco difundido, é o reconhecimento legal da 
profissão de catador. Essa possibilidade, além do aspecto social que permite contribuição 
previdênciária e seus benefícios, também contribui com a melhora da auto estima da 
categoria, que até pouco tempo atrás sofria muito fortemente preconceitos sociais 
derivados de uma visão deformada dos catadores, como pessoas desqualificadas, 
moradores de rua, vinculados ao crime, etc. 
 A perspectiva criada pelo III Plano tende a proporcionar um aumento da coleta de 
resíduos sólidos em grande parte dos municípios.No entanto, existe uma falta de 
habilitação de parte de diversas prefeituras para efetuar o plano, pois o "problema do lixo" 
ainda é comumente tratado como uma questão de governo, ou seja, diferentes governos 
dão distintos encaminhamentos (políticas) para a questão, sem uma continuidade no tempo 
que permita a consolidação de um projeto sustentável ambientalmente e inclusivo 
socialmente. Outrossim, uma perspectiva privatista, muitas vezes motivados por fatores 
pouco transparentes, típicos de um sistema político fortemente enraizado na corrupção, 
tende a disputar a gestão dos resíduos conforme seus interesses puramente econômicos. 
  
   

A região - COREDE/Sul. 
 

A região foi escolhida pela proximidade da sede da instituição de execução da 
pesquisa, UCPEL, e devido a sua posição estratégica em meio à constituição de um pólo de 
transformação de garrafas PET, a Cadeia Binacional Solidária do PET.  

 

Mapa da Região/municípios: 
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O COREDE/Sul se destaca pela concentração urbana, com cerca de 69% dos seus 

moradores vivendo no chamado Aglomerado Urbano do Sul. A Região ocupa 17% do 
território, acolhe 843.206 habitantes, que representam 7,9% da população do Estado, 
conforme dados do Censo Demográfico 2010, e responde por 6,2% do PIB gaúcho, ou seja, 
R$12.462.107,00 de acordo com os dados de 2008. 

 
Mapa da Região/ (IDESE) Índice de desenvolvimento Socioeconômico por 

município no COREDE/SUL. 
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O (IDESE), é elaborado nos moldes do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

e desenvolvido através de um amplo cruzamento de dados divididos em quatro grandes 

blocos, Educação, Renda, Saneamento, Domicílios e Saúde. Esta região não conta com 

nenhum município na faixa de alto desenvolvimento, estando todos enquadrados nas faixas 

de médio e baixo desenvolvimento.  

 

A região e a “Cadeia Binacional Solidária do PET” 

 
Esta (Cadeia) previa, por meio de um convênio firmado entre o governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, através da (SESAMPE)8, e o governo uruguaio, a formação de uma 
rede de seleção e processamento de resíduos sólidos. O objetivo de tal processo seria a 
agregação direta de valor aos produtos através da transformação do PET em fio para a 
tecelagem. A intenção era que provocasse a alavancagem econômica do setor de 
reciclagem no Estado, pois se constituiria como um importante meio para a melhoria da 
renda dos trabalhadores, já que visa estabelecer relação de comercialização somente com 
cooperativas no sentido de valorizar a relação direta entre o produtor (agentes ambientais) 
e o consumidor (centrais de processamento).   
  
Uma análise de “quem são” os comerciantes de Resíduos Sólidos na 
região do Corede/Sul 
 

Para melhor compreensão deste mapeamento dos pontos de comercialização é 
necessário que identifiquemos quem são esses comerciantes e sua relação com os catadores 
de materiais recicláveis. Nesse sentido destacamos o papel importante da pesquisa 
científica para a compreensão da realidade, bem como a importância de alguns elementos 
como, teoria, método e criatividade na pesquisa.(MINAYO,2001,p.12). 

O comerciante é a pessoa que compra o material reciclável do catador não 
organizado em cooperativas, autônomos. Esses comerciantes também são chamados, de 
maneira pejorativa, de atravessadores, intermediário ou sucateiros e são caracterizados 
como grande e médio comerciante. A diferença entre o grande e o médio atravessador é a 
estrutura para o armazenamento e transporte dos materiais, bem como sua localização. Os 
grandes atravessadores estão situados nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades ou à 
margem delas, onde também podem se encontrar às industrias de processamento (Ex; Porto 
Alegre e Cachoeirinha). Os médios atravessadores estão localizados nas cidades de médio 
e pequeno porte, servindo de fornecedores e/ou atravessadores para os grandes 
atravessadores (Ex; Pelotas e Piratini).  

Foram realizadas entrevistas com os atravessadores e cooperativas, nos 22 
municípios do COREDE/Sul, com um questionário semi-estruturado, com 52 questões para 
identificar o perfil sócio-econômico e cultural dos compradores de resíduos sólidos. Ao 
total foram entrevistados 64 atravessadores e 10 representantes de cooperativas (5 pontos 
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não aceitaram responder ao questionário). 
Os locais identificados foram: um atravessador em Amaral Ferrador; nenhum em 

Arroio do Padre; 1 atravessador e 1 cooperativa em Arroio Grande; 3 atravessadores e 1 
cooperativa em Canguçu; 6 atravessadores em Capão do Leão; 1 atravessador em Cerrito; 
4 atravessadores em Chuí; 2 atravessadores em Herval; 3 atravessadores e 1 cooperativa 
em Jaguarão; 1 cooperativa em Morro Redondo; 1 atravessador em Pedras Altas; 1 
atravessador em Pedro Osório; 14 atravessadores e quatro cooperativas em Pelotas; 2 
atravessadores em Pinheiro Machado; 1 atravessador e 1 cooperativas em Piratini; 12 
atravessadores e uma cooperativas em Rio Grande; 5 atravessadores em Santa Vitória do 
Palmar; 1 atravessador em Santana da Boa Vista; 1 atravessador em São José do Norte; 2 
atravessadores em São Lourenço do Sul; 1 atravessador em Tavares e 2 atravessadores em 
Turuçu. 

Sobre o gênero e a idade, identificamos que: 61 entrevistados são homens e 13 
mulheres, 54 dos entrevistados tem idade superior a 40 anos.  

Quanto ao grau de escolaridade, dois são analfabetos, 36 têm Ensino Fundamental 
Incompleto, 10 têm Ensino Fundamental Completo, 6 têm Ensino Médio Incompleto, 10 
têm Ensino Médio Completo, 3 têm Ensino Superior Incompleto, 5 têm Ensino Superior 
Completo e 1 não quis responder.  

Perguntados se possuem outra atividade econômica; 21 atravessadores e 1 
cooperado possuem outra atividade,  2 atravessadores estão aposentados e 1 cooperado 
não quis responder. 

Sobre a renda; 4 atravessadores têm renda de até R$ 400,00, 2 têm renda entre R$ 
400,00 e R$ 500,00, 1 cooperado têm renda entre R$ 600,00 e R$ 700,00, 4 atravessadores 
e 1 cooperado têm renda entre R$ 700,00 e R$ 1000,00, 7 atravessadores têm renda entre 
R$ 1000,00 e R$ 1500,00, 6 atravessadores e 1 cooperado têm renda entre R$ 1500,00 e 
R$ 2000,00, 4 atravessadores têm renda entre R$ 2000,00 e R$ 2500,00, 5 atravessadores 
têm renda entre R$ 2500,00 e R$ 3000,00, 7 atravessadores têm renda superior a R$ 
3000,00, e 22 atravessadores e 2 cooperados não quiseram responder. 

Quanto à participação em Programas Sociais; 2 atravessadores e 3 cooperados 
participam de programas sociais. Destes, 5 têm  bolsa família, 1 participa de programas de 
habitação e 1 participa das frentes emergenciais.  

Quanto ao tempo; 4 atravessadores e 4 cooperativas atuam no ramo há menos de 3 
anos, 8 atravessadores e 1 cooperado atuam de 3 a 5 anos, 14 atravessadores e 3 
cooperados atuam de 5 a 10 anos, 19 atravessadores e 2 cooperados atuam de 10 a 20 anos 
e 19 atravessadores atuam há mais de 10 anos. 

Sobre o licenciamento ambiental; apenas 25 atravessadores e 6 cooperativas 
possuem licenciamento.  

Destes dados obtidos podemos fazer algumas associações, por exemplo;  os 
comerciantes com maior renda no negócio, são os mesmos que tem o ensino superior 
completo e que possuem licença ambiental para trabalhar. O que aponta para o mercado 
como uma oportunidade de empreendedorismo. Outrossim, a grande maioria dos 
comerciantes trabalha na informalidade. 

A maioria dos entrevistados não participa de atividades de organização coletiva ex; 
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(clube social, partido político, Associação de Bairro, Associação profissional), a atividade 
mais expressiva foi a participação na Igreja (10 entrevistados). Nesta perspectiva podemos 
destacar a cultura da individualização dos sujeitos, típico do modo de produção capitalista. 

 

A dinâmica da comercialização entre os municípios da região do 
Corede/Sul 
 

Para além das questões apontadas acima, que tangem a “Quem são”- e - “Como 
trabalham” os atravessadores, mapeamos o caminho dos Resíduos pelos municípios da 
região, dos médios atravessadores até a industria de processamento.  

No primeiro cenário, mapeamos o caminho entre os municípios e entre os  
diferentes “níveis” de atravessadores. Neste caso, percebe-se dois pólos ou municípios que 
se destacam e ganham evidência na comercialização.  

Pelotas recebe material de quase todos os municípios da região, exceto de Santana 
da Boa Vista. Isso ocorre devido a distância entre os dois municípios, bem como a 
proximidade entre Santana da Boa Vista e o município de Santa Maria, cidade de médio 
porte e que já faz parte de outro COREDE. Outro município que não entra na dinâmica 
geral da cadeia de comercialização da região é São José do Norte. Com uma grande 
estrutura de galpão, maquinário, caminhões, e renda, o atravessador que tem o trabalho 
vinculado à prefeitura, se destaca em sua estrutura e movimentação de materiais que são 
enviados direto para centros industriais como São Paulo. 

Ainda, nota-se que, Pelotas recebe os materiais em dois níveis ou etapas. No 
primeiro o comerciante das cidades de pequeno porte envia direto para Pelotas. No 
segundo, um comerciante de uma cidade de pequeno porte, arrecada de outras cidades de 
mesmo porte ou menores e próximas geograficamente.  

Rio Grande é um pólo industrial bem desenvolvido na região e produz grande 
quantidade de material. A condição de cidade portuária, com o segundo maior porto em 
movimentação de carga do país, lhe propicia uma capacidade de logística mais consolidada 
que os outros municípios. Desta forma, o município de Rio Grande recebe material de 
outros municípios da região (principalmente ferro) e envia direto para a região 
metropolitana e/ou Santa Catarina. Mesmo diante desta capacidade logística, certos tipos 
de materiais ainda têm como destino o município de Pelotas. 

 Essa dinâmica geral caracteriza o município de Pelotas como o grande pólo de 
recebimento dos materiais da região e de comercialização para fora da região. 

 
Vejamos os exemplos nos gráficos: 
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Vejam que, Pelotas consegue concentrar os materiais dos diversos comerciantes 

dentro do município, para fazer a venda na região metropolitana de POA. 
Já o município de Rio Grande tem um fluxo mais diversificado e potencializado, 

inclusive com vendas direto para São Paulo. Porém, o município de Pelotas aparece como 
um dos compradores (dependendo do material) da cadeia de comercialização iniciada em 
Rio Grande. 

 
 

 
 
Aqui, no primeiro gráfico, trata-se da relação direta de um município de pequeno 

porte, no caso o município de Pedro Osório e o município de Pelotas. Neste caso a venda é 
direta para Pelotas. No segundo gráfico, observamos diferentes etapas da comercialização 
na região. Neste caso, Arroio Grande compra de Herval e envia para Pelotas.Vejam que o 
destino final na região é Pelotas, porém, os materiais em alguns casos circulam entre 
comerciantes e municípios, antes do destino final. 
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A comercialização das Cooperativas da região do COREDE/Sul 
 
Como o presente trabalho tem por objetivo o impulso nas políticas públicas no 

âmbito da Economia Solidária e da Autogestão das cooperativas, é fundamental 
entendermos a dinâmica das cooperativas da região. Esse entendimento pode e deve 
articular as cooperativas em uma perspectiva de rompimento com a dependência dos 
diversos níveis de atravessadores. Primando por melhores condições de ganho, de trabalho 
e vida para os cooperados.  

Vejamos como é o fluxo das cooperativas da região; 
 

 
 

       
 

As cooperativas dos municípios de Piratini repassam todo o material para Pelotas 
(atravessadores de médio porte). 
 

 
 

O município de Jaguarão tem um fluxo mais diversificado, ainda assim aparece 
novamente Pelotas como um pólo de recebimento.  

Rio Grande assim como Pelotas é um pólo importante na região. O material das 
cooperativas passa pelo atravessador (médio porte) do próprio município que tanto o envia 
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para o atravessador (grande porte) da região metropolitana, ou ainda, direto para à industria 
em São Paulo. 
            

         

 

 O município de Arroio Grande envia para Pelotas e Bagé. Mas veja que, Bagé 
recebe de Arroio Grande e também envia para Pelotas. 
 

A Rede Reciclar 

 

A Rede Reciclar surge com o objetivo de articular as cooperativas da região sul do 
estado do Rio Grande do Sul na perspectiva de melhores condições na comercialização dos 
materiais, melhores rendimentos, logo melhores condições de trabalho a partir da 
perspectiva da economia solidária e da autogestão de cooperativas, articuladas em rede. 

Para além da questão do “modus operandi” na comercialização, é importante 
firmarmos uma perspectiva mais ampla sobre questões centrais para a compreensão deste 
trabalho, mesmo que, pareçam ainda no horizonte.  

Paul Singer, em seu livro Introdução à economia solidária, versa que 
fundamentalmente a economia solidária é:   
 

“outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada 
do capital e o direito à liberdade individual. A aplicação desses princípios une todos os que 
produzem numa única classe de trabalhadores que são possuidores de capital por igual em 
cada cooperativa ou sociedade econômica”.(SINGER, 2002, p.10). 

 

O conceito de economia solidária tem sido bastante discutido. Um debate que 
aproxima e/ou distingue práticas e conceitos como, economia popular e solidária, 
economia social, cooperativismo e terceiro setor.(CRUZ, 2006, p.89). 

De toda forma, e com todos os desafios conceituais que cercam o tema, trabalhamos 
na perspectiva de um modo de produção que se opõe às relações de produção do modo de 
produção capitalista.  

A autoorganização das cooperativas da região, bem como o processo de construção 
da rede (Rede Reciclar), se constitui com base em um processo que caracteriza a 
autogestão na atualidade como uma categoria política e analítica, material e histórica de 
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condições subjetivas/objetivas, e que não necessariamente se desenvolve em períodos 
revolucionários de disputa do Estado. Mas apresenta diferentes graus de controle da 
produção.(NUNES,2016). 

A construção de uma “rede” de comercialização entre as cooperativas da região é 
impulsionada por um elemento importante na história recente da economia solidária no 
país. Trata-se das Incubadoras Tecnológicas de Economia Solidária (ITCPS). Organizadas 
desde 1999 (em uma rede) e ligadas à entidades universitárias às ITCPS tem tido um 
importante papel no desenvolvimento teórico, político e prático da economia solidária no 
Brasil. (SINGER,2002,p. 123).  

Buscando a articulação da cooperativas de forma com que se rompesse com a ação 
do atravessador, foram realizados contatos e visitas de sensibilização e mobilização com os 
10 municípios da região aos quais o projeto se destinava. Posteriormente, pensou-se na 
organização de um Fórum de empreendimentos que atuam com resíduos sólidos na região 
sul do RS. O papel do Fórum enquanto espaço de organização e articulação dos 
empreendimentos para o enfrentamento coletivo de suas demandas, é oportunizar a 
discussão das dificuldades enfrentadas pelos mesmos diante do poder público, das 
investidas econômicas da iniciativa privada e interesses contrários à própria Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.  

O primeiro encontro aconteceu no dia 11 de junho de 2015, no Campus II da 
Universidade Católica de Pelotas. Participaram 7 municípios, totalizando 24 pessoas 
presentes. A programação constituiu-se da apresentação da proposta e objetivos. Seguiu-se 
uma palestra sobre redes e a apresentação dos dados de pesquisa (Mapeamento do 
Mercado de Resíduos Sólidos na Região do Corede/Sul) na época em execução.  

De Junho de 2015 ao fim do primeiro semestre de 2017, foram realizadas  19 
reuniões do Fórum de Empreendimentos. Durante esses dois anos a efetivação da rede 
passou por diversas etapas do processo de incubação. Diagnóstico das cooperativas, do 
mercado, riscos para as cooperativas, enfim limites e possibilidades de diferentes cenários 
que a rede poderia estar posta.  

No início do ano de 2016, três cooperativas estavam decididas e planejadas para a 
realização da primeira venda conjunta. A definição consensual da venda passou por várias 
etapas como, planejamento, logística, pagamento, notas de compra e venda, tipos de 
materiais, definição da data, características dos compradores, contatos e aproximação com 
o comprador, informações sobre preços de venda do papel e comparação dos preços 
praticados pelos compradores da região metropolitana e do atravessador da região. Enfim, 
discussões necessárias e que regulamentaram a operação de venda. 

Um cuidado importante foi à analise de que, as cooperativas não poderiam romper 
automaticamente com o atravessador. Os desdobramentos da venda coletiva mesmo que 
planejados e analisados criteriosamente, não poderiam garantir, por si só, o 
desenvolvimento à médio e longo prazo da rede. As relações de compra e venda no modo 
de produção capitalista, não ocorrem de forma isolada de todo o contexto sócio, econômico 
e político. Tanto nas micro relações (cooperativas e até à rede), como nas macro relações 
(variação econômica e política, global).  

Em março de 2016, as três cooperativas somaram uma carga de aproximadamente 
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15 toneladas de papel e venderam conjuntamente para a região metropolitana de Porto 
Alegre, rompendo assim com a cadeia de atravessadores. 

Nos relatos sobre a venda coletiva, duas cooperativas afirmaram que o resultado foi 
positivo, na média entre R$ 500,00 e R$ 600,00 a mais em relação à venda individual e 
para o atravessador. A terceira cooperativa não tinha claro ainda se o rendimento tinha sido 
maior ou menor. 

 A segunda e a terceira venda, já com o plástico e o ferro, começam a modificar o 
cenário do mercado. Notou-se que, as cooperativas outrora reféns das alterações de preços, 
subordinadas e dependentes do atravessador, agora começavam a receber oferta de 
melhores preços dos compradores da região metropolitana. O que foi objeto de debate e 
levou ao estabelecimento de critérios para a venda, sem que esta seja feita de maneira 
indiscriminada e apenas pela relação de valor.  

Porém, as decisões de para quem vender, a logística de separação e pesagem, a 
questão do transporte (rota e datas), são intrínsecas ao processo de venda e são objeto de 
permanente discussão e aperfeiçoamento. Para tal, todo o processo de constituição da rede 
foi perpassado pelas assessorias técnicas, em diversas questões (jurídica, contábil, 
ambiental, logística, gestão). 

A Rede Reciclar encerrou o ano de 2016 com vendas mensais dos diferentes 
materiais recicláveis. Levando em conta o histórico de dependência e baixos rendimentos 
das cooperativas, é evidente que a constituição da rede trouxe benefícios para as 
cooperativas e para os cooperados. 

O projeto de incubação aportado pelo MTE/SENAES e desenvolvido pelo 
NESIC/UCPEL teve sua execução direta finalizada também ao final do ano de 2016. As 
vendas da Rede continuaram no primeiro semestre de 2017. O numero de cooperativas que 
oscilou durante a execução do projeto e que previa 10 municípios da região, hoje conta 
com 5 municípios. O NESIC/UCPEL continua com assessorias pontuais junto à rede. Bem 
como, se mantém no debate e acompanhamento dos desdobramentos da economia solidária 
na região e no Brasil.  

 
Considerações finais 
 

O presente trabalho apresenta-se como um desafio diante de todos os elementos que 
perpassam pela proposta inicial do projeto de pesquisa. O mapeamento dos pontos de 
comercialização dos resíduos sólidos na região do Corede Sul torna-se apenas um ponto de 
partida para uma discussão que debate os desafios da Economia Solidária e da Autogestão 
no atual contexto sócio, econômico e político em que se desenvolve o trabalho. 

A análise da lógica de mercado em uma perspectiva crítica, objetiva e histórica, 
possibilita uma ampla compreensão da totalidade em que os sujeitos catadores, cooperados 
e atravessadores estão inseridos, dentro do modo de produção capitalista. Também, como a 
sociedade se comporta em relação ao consumo e ao descarte. 

Tangenciando esses temas, vão se desenvolvendo às políticas públicas que tentam 
dar conta das diferentes dimensões do problema, como a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, limitada pela incapacidade e/ou desinteresse do poder público na sua efetivação. 
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As tentativas de alguns governos em desenvolver e potencializar a Economia Solidária, 
como na tentativa de implementação da Cadeia Binacional Solidária do Pet, que seguindo a 
tradição de nossa política partidária, a troca de comando tanto no governo do estado como 
no município e a não identidade dos novos governos com esse modelo de economia 
(solidária) bem como um comprometimento com modelos empresariais de coleta e seleção 
de resíduos, inviabilizou (ao menos momentaneamente) que esse projeto tivesse 
continuidade. 

Historicamente o movimento de economia solidária se reinventa e resiste aos 
contextos contrários ao seu desenvolvimento. A organização dos trabalhadores, o apoio de 
movimentos sociais que trabalham na perspectiva da economia solidária e de instituições 
como às Incubadoras Tecnológicas, bem como o intercâmbio das experiências de destes 
sujeitos coletivos tem sido de fundamental importância para à resistência e para o 
horizonte de uma outra economia.  

Neste contexto de novas práticas fundamentadas nas experiências históricas é que 
surge a constituição da Rede Reciclar. A organização das cooperativas da região sul do Rio 
Grande do Sul, em uma rede de comercialização conjunta, que elimine a figura do 
atravessador (que obtém parte do lucro do trabalho realizado pelo trabalhador) é uma 
importante e necessária experiência. Ha dois anos em desenvolvimento e com boa adesão 
das cooperativas da região (o que pressupõe melhores condições de comercialização e de 
trabalho) a rede alcança seus objetivos inicias e se consolida como uma alternativa de 
autoorganização das cooperativas. 

Contudo, para além dos resultados da pesquisa e dos apontamentos sobre algumas 
experiências (Rede Reciclar) e temas (Política Nacional de Resíduos), é de suma 
importância a condição de compreender à dinâmica das relações econômicas, políticas, 
sociais e ambientais em que a sociedade se organiza, conforme o percorrer do tempo e da 
história. Por fim, entendemos que o presente trabalho conseguiu acompanhar tais 
desdobramentos, obtendo análises de base concreta e propondo experiências e ações 
condizentes com a realidade.  
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reaproveitáveis 

 

1. Introdução 

Tendo em vista que o objetivo geral do XIII Seminário Internacional PROCOAS é 

promover o debate e a reflexão teórico-prática sobre as experiências de Economia Social 

e Solidária a partir do princípio da autogestão em suas diferentes expressões, trazemos 

para este evento a experiência do Núcleo de Desenvolvimento Social e Econômico da 

Universidade Federal do Rio Grande (NUDESE-FURG) no Projeto Catador em Ação, 

realizado a partir de uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Município do 

Rio Grande (SMMA), estando nosso trabalho, portanto, vinculado ao tema dos Resíduos 

Sólidos: Coleta e processamento de materiais reaproveitáveis. 

Nosso objetivo neste texto é fazer uma reflexão acerca do trabalho desenvolvido pelo 

NUDESE no Projeto Catador em Ação. A problemática abordada consiste em saber em 

que medida este Projeto vem contribuindo para a autogestão das associações e 

cooperativa por ele atendidas. 

A gestão dos resíduos sólidos de um município envolve diferentes setores da gestão 

pública e uma grande diversidade de geradores tornando-se um dos mais importantes 

desafios e um dos mais graves problemas socioambientais da atualidade. Para dar conta 

desta situação a Política Nacional de Resíduos Sólidos-PNRS prevê, dentre os seus 

dezenove instrumentos (art. 8º, III), o incentivo à criação e ao desenvolvimento de 

cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis. Nesta conjuntura, o município do Rio Grande possui quatro associações e 
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uma cooperativa formalizadas1, que recebem diariamente resíduos de diversos bairros da 

Cidade.  

Neste contexto, o Projeto Catador em Ação, vem realizando um trabalho de capacitação 

e assessoria a estes cinco empreendimentos que trabalham com a coleta seletiva2 

abordando as três dimensões necessárias a uma adequada gestão dos resíduos sólidos 

municipais (infraestrutura, planejamento, pessoas).  

2. Metodologia 

O trabalho desenvolvido pelo NUDESE no Projeto Catador em Ação tem por base e 

fundamento os princípios da Educação Popular e da Economia Solidária e, é com base 

nisso, que durante a vigência do Projeto estão sendo realizadas: capacitação dos 5 (cinco) 

grupos formalizados quanto à gestão social de empreendimentos econômicos solidários; 

assessoria aos empreendimentos à obtenção de licenças necessárias ao seu funcionamento 

junto aos órgãos competentes; prestação de assessoria à cooperativa e às associações 

quanto a rotina financeira e contábil, além da organização do fluxo produtivo de acordo 

com cada ambiente. 

Para as capacitações partimos da análise e reflexão acerca dos aspectos referentes às 

práticas pedagógicas da Educação Popular - importância e contribuições -, enquanto 

metodologia para a formação de trabalhadores e trabalhadoras da Economia Solidária, no 

que concerne às questões inerentes a organização do trabalho, na perspectiva transversal 

dos processos de organização social. 

Ao considerarmos o pensamento de Paulo Freire (2011, p. 96), tangente às relações entre 

os sujeitos, assim como às interações destes com e no mundo, com referência ao processo 

educacional, ele diz, “Já agora ninguém educa ninguém como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. 

Podemos compreender a amplitude das ações pedagógicas, e o potencial transformador 

da educação quando mediada pelas correlações progressivas de apreensão objetiva da 

realidade, de desenvolvimento do pensamento crítico e tomada de consciência dos 

sujeitos, à medida que aprofundam sua capacidade de transformar a realidade ao agir 

sobre ela. 

Da mesma forma, é possível entender que os processos coletivos – em uma percepção do 

imenso coletivo a que chamamos humanidade – constituem-se em elemento 

                                                           
1Associação dos Catadores e Separadores de Lixo de Rio Grande (Ascalixo); Associação de Lixo Reciclável 

dos Recicladores do Cassino (Ascar); Associação de Lixo Reciclável Vitória; Associação dos 

Trabalhadores em Resíduos Recicláveis (ASTARR); Cooperativa de   Reciclagem e Defesa do Meio 

Ambiente Santa Rita. 

2 Cabe salientar que a formalização da assessoria foi construída a partir de um termo de compromisso entre 

a coordenação do projeto e as associações e cooperativa. 
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imprescindível a ser considerado, como enfatiza Freire (1979, p. 28) ao mencionar, “O 

homem não é uma ilha. É comunicação. Logo, há uma estreita relação entre comunhão e 

busca." Portanto, inferir os espaços de trabalho como espaços educativos, e ponderar 

sobre a riqueza pedagógica referente a gama de aspectos que permeiam as relações 

presentes no trabalho associativo, é vislumbrar um infinito de possibilidades 

revolucionariamente transformadoras.  

Para tanto, a Economia Solidária é terreno fértil ao desenvolvimento de mediações 

pedagógicas na perspectiva da Educação Popular. Os valores e princípios, assim como o 

viés emancipatório e libertador, contidos nos conceitos e práticas da Economia Solidária, 

dialogam sobremaneira com as construções de mesmo caráter presentes na Educação 

Popular. Em análise, seus propósitos se aproximam, cada uma em seu âmbito, ambas 

alimentadas pelos ideais de transformação social, da construção de uma sociedade justa 

e igualitária.  

Paul Singer diz,  

A Economia Solidária é um ato pedagógico em si mesmo, na medida em que 

propõe nova prática social e um entendimento novo dessa prática. A única 

maneira de aprender a construir a Economia Solidária é praticando-a. Mas, 

seus valores fundamentais precedem sua prática. Não é preciso pertencer a um 

empreendimento solidário para agir solidariamente. Esse tipo de ação é 

frequente no campo político e no campo das lutas de classe, sobretudo do lado 

dos subalternos e desprivilegiados (2005, p. 19).  

A afirmação de Singer (2005) remete ao caráter pedagógico inerente às práticas da 

Economia Solidária, ao “fazer” como exercício fundamental na construção dos 

aprendizados e da amplitude dos processos pertinentes a essa alternativa econômica de 

produção e distribuição. Assim, a dinâmica altamente reflexiva, a centralidade de sua 

práxis e finalidade voltada ao desenvolvimento das capacidades e satisfação das 

necessidades humanas, aproxima, em essência, a Economia Solidária da Educação 

Popular. 

Além das formações citadas acima, houve também o assessoramento a estes 

empreendimentos para obtenção de suas licenças para devido e legal funcionamento, bem 

como assessoria financeira e contábil para que os mesmos possam avaliar e prestar contas 

devidamente de suas atividades, sejam elas para a municipalidade devido ao convênio 

que tem por recebimento da coleta seletiva ou mesmo em suas assembleias de prestação 

de contas. Tal assessoramento se deu de forma dialogada, construindo controles 

adequados a realidade de cada uma das associações/cooperativa. 

Em alguns casos foi necessário discutir com os empreendimentos o fluxo produtivo dos 

mesmos visando à reformulação das atividades para evitar o retrabalho e aumentar a 

qualidade de vida dos cooperados. 

Todas estas intervenções realizadas pela assessoria deram-se de forma dialogada em 

rodas de conversa e avaliação, buscando que os cooperados/associados compreendam a 
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importância dos controles, da manutenção da documentação em dia, bem como o fluxo 

produtivo estabelecido de forma lógica. 

3. Fundamentação Teórica 

A Lei nº 12.305/2010 (PNRS), prevê em seu art. 5º, a articulação com a Lei nº 9.795/1999 

(PNEA) e com a Lei nº 11.445/2007 (PFSB). Desta forma, constitui o escopo de 

abrangência desse Projeto os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes da PNRS.  

Dos princípios da PNRS (art. 6º), destacamos como centrais para esse Projeto: a visão 

sistêmica na sua gestão (considerando as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública); a cooperação entre as esferas do Poder Público, o setor 

empresarial e demais segmentos da sociedade; o reconhecimento do resíduo sólido 

reutilizável e reciclável como bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e 

renda e promotor de cidadania; a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; e o direito da sociedade à informação e ao controle social.  

Dos objetivos da PNRS (art. 7º), destacamos para esse Projeto: a gestão integrada de 

resíduos sólidos; a articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com 

o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada 

de resíduos sólidos; a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; e a 

integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam 

a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  

Dos instrumentos da PNRS (art. 8º), destacamos: a coleta seletiva, os sistemas de logística 

reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o incentivo à criação e ao desenvolvimento 

de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis; a educação ambiental; os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os 

de saúde; o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos e o 

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico; e os órgãos colegiados 

municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos. 

Das diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, destacamos para esse Projeto a ordem de 

prioridade estabelecida no art. 9º: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

A PNRS foi regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, que criou o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a 

Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. A Educação Ambiental (EA) está 

destacada no art. 77, o qual prevê que a EA na gestão dos resíduos sólidos tem como 

objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo 

de vida relacionados com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos.  
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O Decreto nº 7.405/2010, por sua vez, instituiu o Programa Pró-Catador para integrar e 

articular as ações do Governo Federal para apoio e fomento à organização produtiva dos 

catadores à melhoria das condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de 

inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da 

reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento.  

Neste sentido, o Projeto Catador em Ação estabeleceu ações relacionadas aos seguintes 

objetivos previstos no seu art. 2º: capacitação, formação e assessoria técnica; incubação 

de cooperativas e de empreendimentos sociais solidários que atuem na reciclagem; 

organização e apoio a redes de comercialização e cadeias produtivas integradas por 

cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; e Serviço 

de Apoio às Ações de Extensão-SAAE - fortalecimento da participação do catador de 

materiais reutilizáveis e recicláveis nas cadeias de reciclagem.  

Todo o trabalho do projeto se fundamenta nos princípios da Educação Popular e da 

Economia Solidária o que passamos a discutir a seguir: 

3.1. A Educação Popular e a Economia Solidária 

A proposta de trabalho junto aos trabalhadores das associações e cooperativa de 

reciclagem de Rio Grande tem por base a Educação Popular na perspectiva do método 

sistematizado por Paulo Freire, a qual: 

[...] busca trabalhar pedagogicamente o homem e os grupos envolvidos no 

processo de participação popular, fomentando formas coletivas de aprendizado 

e investigação, de modo a promover o crescimento da capacidade de análise 

crítica sobre a realidade e o aperfeiçoamento das estratégias de luta e 

enfrentamento. É uma estratégia de construção da participação popular no 

redirecionamento da vida social (VASCONCELOS, 2004).  

De acordo com Vasconcelos (2004), podemos dizer que um elemento fundamental deste 

método é o fato de tomar, como ponto de partida do processo pedagógico, o saber anterior 

do educando. Logo, na Educação Popular, não basta que o conteúdo discutido seja 

revolucionário se o processo de discussão se mantém de cima para baixo, pois se enfatiza 

não o processo de transmissão de conhecimento, mas sim a ampliação dos espaços de 

interação cultural e negociação entre os diversos atores envolvidos em determinado 

problema social, para a construção compartilhada do conhecimento e da organização 

política necessários à sua superação (VASCONCELOS, 2004). 

Ao pensarmos os processos formativos para a organização do trabalho precisamos levar 

em conta uma série de pressupostos e de elementos presentes no tecido social, os aspectos 

econômicos, históricos e culturais que constituem a complexidade das relações humanas 

em sociedade. Assim, refletir acerca das mediações e metodologias possíveis torna-se um 

exercício desafiador, para o qual é necessário debruçar o olhar sobre o outro e também 

sobre si mesmo, sendo esse articular uma primeira aproximação consciente com a 

realidade. Paulo Freire menciona,  
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É que não haveria ação humana se não houvesse uma realidade objetiva, um 

mundo como “não eu” do homem, capaz de desafiá-lo; como também não 

haveria ação humana se o homem não fosse um “projeto”, um mais além de si, 

capaz de captar a sua realidade, de conhecê-la para transformá-la” (2011, p. 

55).  

 

Portanto, a busca de uma práxis libertadora através da construção de uma metodologia 

que possibilite a articulação de conhecimentos, passa inevitavelmente por um processo 

de compreensão da realidade na qual os trabalhadores e trabalhadoras estão inseridos - as 

condições em que vivem -, de modo que seus saberes, visões de mundo e vivências 

tornem-se subsídio e instrumento pedagógicos, por meio de reflexão e inserção crítica 

sobre a realidade de suas relações de trabalho, este no sentido de “produção da vida”, na 

concepção integral do ser humano relativa às dimensões das esferas produtiva e 

reprodutiva, e também na relação com seu poder revolucionário e emancipador como 

estratégia de organização popular e de luta social, em um diálogo direto e intrínseco à 

Economia Solidária. Como podemos perceber na afirmação de Paul Singer,  

Em todos esses sentidos, é possível considerar a organização de 

empreendimentos solidários o início das revoluções locais, que mudam o 

relacionamento entre os cooperadores e destes com a família, vizinhos, 

autoridades públicas, religiosas, intelectuais etc. Trata-se de revoluções tanto 

no nível individual como no social (2000, p. 28). 

Do ponto de vista pragmático, compreender a importância da ação pedagógica nos 

espaços de trabalho é fundamental para o necessário domínio dos processos produtivo e 

de gestão dos empreendimentos econômicos solidários. Para tanto, o despertar dessa 

visão dialoga com o aprofundar do desenvolvimento de um olhar crítico sobre o mundo, 

também a partir das relações inerentes ao trabalho. Assim, torna-se importante considerar 

o caráter simbólico, e também de concretude que tais relações adquirem, e o grau de 

significação e ressignificação para a vida dos trabalhadores, no seu exercício de 

conscientização e transformação da realidade, em uma relação de contínuo e indissociável 

intercâmbio, no que Freire (1980, p. 29) menciona, “[...] a visão crítica e dinâmica do 

mundo, permite ‘des-velar’ a realidade, desmascarar sua mitificação e chegar à plena 

realização do trabalho humano: a transformação permanente da realidade para a libertação 

dos homens”.  

Ademais, a concretude do material é instrumento importante para o realizar das 

mediações pedagógicas, Freire (2015, p. 45), “Há uma pedagogicidade indiscutível na 

materialidade do espaço”. Sendo assim, perceber os espaços de trabalho e seus aspectos 

de concretude material na vivência das relações entre trabalhadores e trabalhadoras - 

também considerando o campo simbólico das representações humanas -, é conteúdo 

vasto, impregnado de multiplicidades e diversidades que, pelo alto teor de complexidade, 

converte-se em um infinito de possibilidades pedagógicas, assim como em dispositivo 

provocador dos processos de conscientização. 
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O pensar e o fazer partem da premissa da existência de algo que os demandem, assim a 

necessidade de organizar o trabalho e, para tanto constituir método, torna-se motivação 

importante para os processos relacionados a práxis, entendendo esta, sob a ótica freireana, 

da ação e reflexão sobre o mundo, com o objetivo de transformá-lo, ou seja, de incidir 

conscientemente sobre a realidade.  

Nesse sentido, a partir da necessidade de empreender um processo formativo para os 

catadores e catadoras das Associações/Cooperativa, que contribuísse positivamente para 

a compreensão dos aspectos relativos à Economia Solidária, e da organização do trabalho 

associativo nas dimensões produtiva e de gestão dos empreendimentos, partimos do 

pressuposto da importância do despertar de consciência crítica acerca da realidade 

vivenciada nos mesmos – no que se refere às associadas e associados, e também a equipe 

de formadores do NUDESE -, para que então, através da reflexão profunda e do olhar 

interno e externo ao empreendimento, fosse possível a identificação das relações como 

um todo, na amplitude, assim como na especificidade necessárias, no que se referente aos 

conflitos e gargalos do processos produtivo e de gestão.   

Porém, para possibilitar o desencadear dos processos de conscientização, entendemos, 

segundo Freire que, “[...] os homens são capazes de agir conscientemente sobre a 

realidade objetivada. É preciso isto, a ‘práxis humana’, a unidade indissolúvel entre minha 

ação e minha reflexão sobre o mundo”. Portanto, é necessário refletir acerca das 

metodologias possíveis, que promovam a mediação de tais processos. Infere-se então a 

importância de uma ação pedagógica que dialogue com a realidade vivida pelos 

trabalhadores e trabalhadoras.  

Assim, a Educação Popular traz em sua perspectiva reflexões fundamentais ao processo 

metodológico, as quais foram utilizadas quando da construção dos encontros formativos 

realizados pelo NUDESE junto à Associações/Cooperativa, formatados de maneira a 

permitir as adaptações e alterações inerentes aos processos em aberto de construção 

coletiva, das práticas de interação, observando o que diz Freire:  

Sem dúvida, ninguém pode buscar na exclusividade, individualmente. Esta 

busca solitária poderia traduzir-se em um ter mais, que é uma forma de ser 

menos. Esta busca deve ser feita com outros seres que também procuram ser 

mais e em comunhão com outras consciências, caso contrário se faria de umas 

consciências, objetos de outras. Seria “coisificar” as consciências. (1980, p. 

28). 

E é nesta perspectiva de questionar o sistema que vivemos e buscar alternativas que fica 

evidente a possibilidade da pratica da Economia Solidária que surge em meio a crises que 

revelam o fracasso do modo de produção capitalista, baseado na competição e no lucro. 

Notou-se que com o aprofundamento destas crises, o Brasil e a América Latina entre os 

anos de 1950 e 1970, foram palco de profundas desigualdades, de destruição de postos de 

trabalho, da precarização e flexibilização das relações de trabalho, vinculada a abolição 

dos direitos sociais e do enfraquecimento da classe trabalhadora (NOBRE e ANELLO, 
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2017). Logo, a Economia Solidária surge como um modelo alternativo de se fazer 

economia, por meio da reapropriação daquilo que o capital expropriou dos trabalhadores 

ao longo da história, valorizando o homem sobre o capital, nas relações de trabalho, 

resgatando a essência humana da cooperação, da liberdade e da solidariedade”. 

(NASCIMENTO, p. 12, 2004). 

Particularmente no que se refere à questão dos trabalhadores da reciclagem: 

A Economia Social e Solidária atua nesse meio principalmente através do 

fomento às cooperativas, que se articulam para coletar e triar os materiais de 

forma organizada, além de vendê-los em maior quantidade, garantindo um 

preço melhor. A organização das cooperativas se dá de forma autogestionária, 

fazendo com que cada indivíduo tenha o mesmo poder (PROCOAS, 2017). 

É isto que o Projeto Catador em Ação tem se proposto a fazer. E, mais que isto, a proposta 

da Economia Solidária presente no Projeto visa resgatar o trabalho como princípio 

educativo, o trabalho ontológico, o trabalho criativo, consolidando um movimento social 

que se contrapõe ao sistema estabelecido. 

4. Resultados 

No decorrer dos encontros formativos está sendo possível relacionar o aumento 

progressivo das percepções dos associados e associadas com as práticas pedagógicas 

desenvolvidas. À medida em que estão sendo apresentados e trabalhados os módulos, o 

teor questionador explicitado pelos trabalhadores amplia-se e as reflexões se aprofundam. 

A abordagem dos trabalhadores que, em um primeiro momento, partiam de uma visão 

individual e fragmentada do trabalho associativo, passou a compreender os aspectos 

coletivos, desenvolvendo o sentido de integralidade dos processos de trabalho em sua 

dimensão de produção da vida, assim como o sentimento de pertença.  

Em grande medida, a construção coletiva que vem sendo realizada durante os encontros, 

no que se refere aos princípios da Economia Solidária, ampliou sobremaneira a 

compreensão acerca dos conceitos e práticas de participação, assim como dos valores 

democráticos na construção das relações, e na gestão dos empreendimentos. No entanto, 

a ampliação dos processos de conscientização e o aprofundamento do pensamento crítico, 

tem permitido a realização de correlações com o espaço da comunidade no qual estão 

inseridas as Associações/Cooperativa e seus associados. Também tem se ampliado a 

percepção de questões sociais, políticas, ambientais e culturais pertinentes à realidade da 

vida das trabalhadoras e trabalhadores, com relação às questões do trabalho coletivo e da 

Economia Solidária enquanto alternativa econômica, em sua perspectiva de 

enfrentamento às desigualdades sociais. 

Outro aspecto importante relaciona-se aos conflitos, como menciona Telmo Adams 

(2010, p. 38), “[...] no plano cognitivo as mediações, em vez de abafar ou evitar os 

conflitos, tornam-se tanto mais pedagógicas quanto mais potencializados forem seus 
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elementos para gerar aprendizados, novas compreensões, posturas ou atitudes”. Assim, 

ao utilizar uma metodologia afim de problematizar aspectos do cotidiano das 

Associações/Cooperativa, está sendo possível identificar questões de conflito a serem 

trabalhadas durante as formações, o que tem permitido o empenho coletivo dos 

associados na resolução dos mesmos.  

Outrossim, observamos que os aspectos relacionados às questões de gestão, tomada de 

decisões e acordos coletivos, perpassam a dimensão de conflito nas relações pessoais 

entre os associados e associadas. Ou seja, os conflitos são fomentados ou gerados a partir 

de determinadas dificuldades no âmbito produtivo e de gestão, e vice e versa. Dessa 

forma, está sendo possível observar que uma prática pedagógica problematizadora e 

questionadora contribui grandemente para os processos de percepção e reflexão da 

realidade, como Freire explica,   

[...] na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu poder 

de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas relações 

com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em 

transformação, em processo” (2011, p. 100).  

O Projeto tem contribuído também com o processo de regularização dos galpões de 

reciclagem, uma vez que vem trabalhando no sentido da obtenção das licenças necessárias 

ao funcionamento dos mesmos. A assessoria tem se dado desde a orientação e 

organização de documentações de existência da associação/cooperativa, como estatuto, 

atas e atualização de eleições que, por ventura, estejam em atraso, bem como os devidos 

registros em cartório ou junta comercial. Com a regularização destas documentações, está 

sendo possível solicitar alvará de funcionamento e alvará dos bombeiros, os quais 

encontram-se em tramitação junto aos órgãos competentes. 

A assessoria está se dando também na rotina financeira e contábil, visto que muitos dos 

empreendimentos atendidos pelo Projeto têm dificuldades de controle financeiro. 

Portanto, foram criadas e recriadas planilhas que se adequassem à realidade de cada 

empreendimento, mas que tivesse minimamente o controle de caixa e quantidade 

comercializada de resíduos por suas qualificações (papel, papelão, plástico, metal, etc). 

Com a organização destes dados, está sendo possível, além da projeção dos cenários 

futuros, a negociação com a Prefeitura Municipal para a qualificação da coleta seletiva. 

Outro aspecto que vem sendo trabalhado com estas organizações diz respeito ao fluxo 

produtivo, de maneira que se evite o retrabalho, desperdício de material e, 

consequentemente, a melhora da qualidade de vida dos associados/cooperados. 

 

 

 

951



5. Considerações Finais 

O trabalho desenvolvido pelo NUDESE no Projeto Catador em Ação tem propiciado 

variados espaços educativos, especialmente ao considerarmos a diversidade de temáticas 

envolvidas, que abrangem as três dimensões da sustentabilidade: social, ambiental e 

econômica. As atividades realizadas permitiram, até o momento, que alunos de diferentes 

cursos de graduação e pós-graduação da Universidade se envolvessem num trabalho 

contínuo de Educação Popular junto ao público-alvo do Projeto. Têm permitido também 

que o trabalho coletivo realizado nestes espaços possa caminhar rumo à autogestão, 

fomentada, sobretudo, pelas constantes capacitações focadas nos princípios e 

fundamentos da Educação Popular e da Economia Solidária. 
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Introducción
El presente trabajo busca dar cuenta de la experiencia de la línea de Economía Social y Ambiente,
dependiente  del   Área  de  Articulación  Social  de  la  Universidad Nacional  de  Cuyo,  situada  en
Mendoza, Argentina.  Se profundizará sobre el estado actual de la gestión de los residuos sólidos
urbanos  en  la  Provincia  de  Mendoza y  la  caracterización  de  la  situación  de  los  recuperadores
urbanos haciendo hincapié en sus problemáticas y su potencial organizativo; esperando poner en
discusión la metodología de trabajo de la línea de Economía Social y Ambiente en el marco del
proceso de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU).

En las últimas décadas, la contaminación producto de la lógica capitalista de acumulación se ha
vuelto un problema insoslayable de la crisis ambiental en América Latina en general, y en Argentina
y en Mendoza en particular. A raíz de esto, la gestión de los residuos ha pasado a ser tema de agenda
para los gobiernos locales. Sin embargo,  ésta problemática no se limita a la situación  ambiental,
sino que se trata también de una problemática económica y social, ya que hay una larga y compleja
cadena de personas que viven de la recuperación formal e informal de los materiales que aún tienen
valor de mercado. El primer eslabón de esta cadena son los recuperadores urbanos (RU).

Por RU se entiende a aquellas personas cuya labor consiste en recuperar – ya sea en puntos verdes,
organizaciones, domicilios particulares, vía pública o vertederos– materiales reciclables para luego
comercializarlos en las distintas etapas de la cadena de valor del reciclaje.

Si bien desde que existen las ciudades se registran antecedentes de personas que buscan objetos y
materiales para la venta o la reutilización, desde fines de la década del ‘90 y principios del 2000 en
Argentina esto se volvió un fenómeno social. Miles de personas que quedaron sin trabajo durante
las  sucesivas  crisis  que  asediaron  al  país  a  fines  del  milenio  buscaron  una  alternativa  en  la
recuperación de materiales. (Suárez, 2017).

El sector de los recuperadores se caracteriza, en general, por la exclusión del sistema formal de
trabajo.  Los recuperadores encontraron en la recuperación de materiales una forma de subsistencia
y, con su labor, contribuyen directamente con el cuidado del ambiente y el desarrollo de la industria
local,  disminuyendo  la  cantidad  de  basura  en  los  basurales  o  rellenos  sanitarios  y  proveyendo
materias  primas  a  la  industria.  Sin  embargo,  ésta  actividad  se  realiza  bajo  condiciones  de
precariedad e informalidad laboral  en el marco de una cadena productiva en la cual éstos (los
recuperadores) son el eslabón más explotado.

En Mendoza existen recuperadores bajo situaciones disímiles. Hay quienes trabajan individual o
familiarmente, de forma autónoma e informal, recolectando materiales en la calle y/o en basurales a
cielo abierto.   En la provincia de Mendoza se viene dando un proceso de organización de este
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sector,  hasta  el  momento  hay  cinco  organizaciones  de  recuperadores  que  buscan  mejorar  sus
condiciones de trabajo a partir de la conformación de cooperativas o grupos de hecho. 

El circuito de los Residuos en Mendoza
Políticamente la  Provincia se divide en 18 departamentos,  incluido la Capital,  cada uno de los
cuales se subdivide en distritos. Por razones de orden administrativo el Gobierno de la Provincia
agrupa los departamentos en zonas: Área Metropolitana de Mendoza, Zona Este, Noreste, Centro –
Oeste y Sur. En la Provincia de Mendoza no existe una gestión unificada de los residuos sólidos
urbanos, sino que la misma es competencia municipal. Sin embargo, se han formado (y se están
formando) consorcios según zonas: Consorcio de la Zona Este (Junín, San Martín, Rivadavia Santa
Rosa y La Paz), Consorcio Valle de Uco-COINCE (Tunuyán, San Carlos y Tupungato) y Unicipio
(Área metropolitana y Lavalle). Este último está en proceso de conformación. 

El objetivo de estos consorcios es gestionar de manera integral los RSU. Sin embargo, en el caso
del COINCE, no se trabaja con los recuperadores urbanos, sólo se realizó un relleno sanitario en
San Carlos. En el caso de San Martín, se realizó un relleno sanitario en Rivadavia y una planta de
transferencia en San Martín, donde antes había un basural a cielo abierto. A partir de este proyecto
se conformó la  Cooperativa  “El  Humito”  formada con recuperadores  del  basural.  No obstante,
como se verá más adelante, el proyecto no concluyó con la puesta en marcha de una planta de
transferencia equipada correctamente para que el tratamiento de los materiales reciclables se haga
en condiciones seguras. Los trabajadores siguen trabajando bajo la metodología de BCA: no tienen
elementos de higiene y seguridad, trabajan a la intemperie y no tienen maquinarias (balanza, cinta,
enfardadora, etc). 

El consorcio del Área Metropolitana (Unicipio) está en proceso de conformación y se ha propuesto
trabajar   las  principales  temáticas  socio-ambientales  del  Área  Metropolitana,  entre  las  que  se
incluye  la  GIRSU.  Actualmente  está  en  proceso  de  presentación  un  proyecto  al  Banco
Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  con  el  fin  de  cerrar  los  basurales  a  cielo  abierto1 (BCA),
construir un relleno sanitario, construir/fortalecer plantas de separación, promover la separación en
origen e incluir a los recuperadores urbanos formalizando su actividad en el marco de la gestión de
los RSU.  Una de las primeras actividades necesarias para planificar la inclusión de los RU era la
elaboración de un relevamiento de  RU, tanto de aquellos que trabajan en BCA como de quienes
realizan su actividad en las calles. Para este fin se convocó a la línea de trabajo en Economía Social
y Ambiente. En el apartado siguiente se expondrán algunos de los resultados del relevamiento.  

Cuadro Nº1: Situación respecto a GIRSU en zonas y departamentos de la provincia de Mendoza

Zona/departamento
Vertederos  a  cielo
abierto

Vertederos
controlados

Planta  de
separación

Programa de separación
en origen/puntos verdes

Recuperadores
Urbanos 

Organizaciones
formales de RU

Área Metropolitana x x x x x x
Zona Este x x x x  x x
General Alvear  x x x  x x
Malargue  x x  x  x
San Rafael x x   x  

Valle de Uco  x x    x  

Tal como puede observarse en el cuadro la situación general de la provincia de Mendoza en cuanto
a la gestión integral de los RSU es heterogénea, se encuentra en un momento de transición, con
múltiples iniciativas de diferente orden. 

1

En el área metropolitana hay cuatro grandes basurales a cielo abierto (El Borbollón, Cacheuta, Puente de Hierro y el Pozo). 
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Caracterización de los recuperadores urbanos del Área Metropolitana de Mendoza

El sector

A  continuación  se  presentan  los  principales  resultados  obtenidos  en  el  Relevamiento  de
Recuperadores Urbanos del Área Metropolitana de Mendoza. El mismo fue llevado a cabo por la
línea  de  Economía  Social  y  Ambiente,  con  el  objetivo  de  conocer  las  características  socio-
demográficas  y  laborales  de  los  recuperadores  urbanos  y  generar  un  registro  de  RU del  Área
Metropolitana de la Provincia de Mendoza.

Fue realizado en el  marco del Plan de Inclusión Social  (PISO), parte constitutiva del  Proyecto
GIRSU presentado para la obtención del Préstamo BID-3249/OC-AR para el Área Metropolitana de
Mendoza. Dicho proyecto está a cargo de Unicipio, de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial de Mendoza y de la Dirección de Innovación Social y Desarrollo Sostenible (Ministerio
de Economía, Infraestructura y Energía de Mendoza). 

El objetivo del PISO “(..) consiste en implementar sistemas integrales de gestión de RSU a partir de
planes estratégicos de intervención, a fin de eliminar la disposición de Residuos Sólidos Urbanos en
Basurales  a  Cielo  Abierto  y  disponer  en  rellenos  sanitarios  diseñados,  construidos  y  operados
adecuadamente  en  centros  urbanos,  con  inclusión  social  de  trabajadores  de  basurales  y
recuperadores urbanos de calle” (PISO, p. 12). 

Se trató de un estudio exploratorio, era la primera vez que se realizaba y se intentaba registrar a un
sector que se caracteriza por la informalidad. Se desarrolló una metodología específica de abordaje
del territorio: se recorrieron los barrios en que viven los recuperadores, los BCA (el Pozo, Cacheuta
y  Puente  de  Hierro)  y  los  ejes  comerciales  de  los  departamentos  (lugares  donde  Hay  más
circulación  de  RU  debido  a  la  concentración  de  residuos  que  presentan).  Los  barrios  fueron
identificados a partir de información brindada por los municipios, por los recuperadores urbanos
organizados con los que se trabaja desde Economía Social y Ambiente y por el recorrido directo en
el territorio.

El trabajo de campo se realizó durante los meses de junio y julio de 2017, mientras que el informe
final se terminó de redactar en agosto del mismo año. El equipo de trabajo estuvo conformado por
el equipo de Economía Social y Ambiente en la Coordinación general junto con dos coordinadores,
tres  supervisores  de  campo,  25  encuestadores  (estudiantes  de  la  UNCuyo)  y  12  recuperadores
urbanos acompañantes. 

El instrumento de recolección de datos fue una encuesta estructurada de respuesta voluntaria. Se
relevaron  datos  de  identificación  personal,  ubicación  geográfica,  situación  habitacional,
composición  del  hogar,  educación,  salud,  ocupación,  recuperación,  venta  e  ingresos  por
recuperación de materiales, ingresos del hogar y organización laboral. Se aplicó un formulario por
cada recuperador urbano mayor de 14 años que habita en cada hogar. Se priorizó que la encuesta sea
administrada al RU en los casos en los que esto fue posible. En caso contrario, contestó en su lugar
cualquier miembro de su hogar mayor de 18 años y calificado para responder.

956



 
En primer lugar, se exponen datos generales que caracterizan a la población relevada según su
ubicación territorial y su lugar de trabajo. 

Gráfico Nº 1: Departamentos relevados según cantidad de habitantes y cantidad de recuperadores
relevados

 

La cantidad total de recuperadores relevados es de 1244. 
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Cuadro Nº 2: Recuperadores Urbanos por lugar de trabajo2

Lugar de trabajo

Basural Calle
Planta de

separación
Otro

Valor 
absoluto %

Valor 
absoluto % Valor absoluto %

Valor 
absoluto %

Total 443 35,6 904 72,7 25 2,0 25 2,0

La información referida al lugar donde trabajan los encuestados fue relevada por medio de

una pregunta de respuesta múltiple, para poder captar la realidad de las formas de trabajo de los

recuperadores. Esto permite visualizar que la mayor parte de las personas que se dedican a esta

actividad desarrollan la recolección en más de un lugar. La mayoría de los recuperadores de basural

o planta también recolectan materiales en calle.

A  partir  del  análisis  de  la  situación  habitacional,  educativa  y  de  salud  como  de  las

condiciones laborales y estructura de ingresos, se puede afirmar que la población de RU del área

metropolitana de Mendoza es altamente vulnerable. 

En su mayoría los RU habitan en viviendas con una calidad constructiva deficiente, tienen

acceso limitado a servicios (fundamentalmente gas natural y agua potable) y las condiciones de

saneamiento de las viviendas son precarias (el 58,9% no está conectado a la cloaca).

Gráfico Nº2: Disponibilidad de servicios en las viviendas de los RU

                
Los  hogares  no  son excesivamente  grandes  en  términos  cuantitativos  (en  promedio  4,5

habitantes), pero más de la mitad vive en condiciones de hacinamiento. Son numerosos los hogares

con presencia de menores y  personas que padecen alguna enfermedad crónica y/o discapacidad. 

Cuadro Nº 3  : Hacinamiento en las viviendas de los Recuperados Urbanos
2

 Los totales no suman 100 por tratarse de una pregunta de respuesta múltiple.
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Hacinamiento

Total Con hacinamiento Sin hacinamiento

Total 100,0% 55,2% 44,8%

Cuadro Nº 4 :   Presencia de menores en los hogares de los Recuperadores Urbanos 
¿Hay menores de 18 años en el hogar?

Total Si No Ns/Nc

Total 100,0% 78,9% 20,9% 0,2%

Cuadro Nº 5: Presencia de personas con discapacidad o enfermedad crónica en los hogares de los 
RU 

¿Hay personas con discapacidad o enfermedad crónica?

Total Si No Ns/Nc

Total 100,0% 41,7% 58,0% 0,2%

La población de recuperadores urbanos es mayormente masculina y joven, con altos niveles

de analfabetismo y un nivel de instrucción muy bajo. La mayoría no tiene ningún tipo de cobertura

de salud y no se realiza controles preventivos. Un alto porcentaje de recuperadores posee algún tipo

de discapacidad o enfermedad crónica. 

Cuadro Nº 6: Recuperadores Urbanos por sexo  
 Sexo

Total Varón Mujer
Total 100 72,3% 27,7%

Cuadro Nº 7: RU por grupo de edad

Grupo edad

Total 14 a 29 años 30 a 45 años 46 a 61 años 62 a 77 años 78 años y más
Total 100 38,0% 35,0% 20,0% 6,0% 1,0%

Cuadro Nº 8: Recuperadores Urbanos por analfabetismo

Porcentaje
analfabetismo

Total 19,9%
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Gráfico Nº 3: Máximo nivel educativo alcanzado

En general,  los  RU son los  jefes  y  jefas  de hogar, la  recuperación de  materiales  es  su

actividad principal, no poseen otro tipo de ocupación y tienen familiares a cargo. Incluso gran parte

de  ellos,  trabajan  junto  a  sus  familias.  Esto  demuestra  la  importancia  de  este  trabajo  para  la

subsistencia de los recuperadores y sus hogares.

Cuadro Nº 9: Jefatura de hogar de los Recuperadores Urbanos 
¿Es el jefe/a del hogar?

Total Si No

Total 100,0% 66,7% 33,3%

Cuadro Nº 10: Recuperadores Urbanos por ocupación principal 
¿La recuperación de materiales es su ocupación principal?

Total Si No Ns/Nc

Total 100,00 89,79 9,89 0,32

Cuadro Nº 11: Recuperadores Urbanos por tenencia de familiares a cargo 
 ¿El/la RU tiene familiares que estén económicamente a cargo?

Total Si No Ns/Nc

Total 100,0% 62,5% 37,1% 0,4%

El  trabajo  de  recuperación  se  hace  en  condiciones  precarias,  en  general  no  reciben  ni

realizan ningún tipo de aporte previsional y los ingresos son bajos (más de la mitad de los hogares

de los RU tienen un ingreso mensual menor a la mitad del salario mínimo, vital y móvil). Tanto la

separación como el acopio de los materiales se realiza en las propias casas. La mayoría utiliza la

tracción a sangre (propia o de animales) para movilizarse.

Cuadro Nº 12: Recuperadores Urbanos por cobertura de salud 
¿Tiene cobertura de salud?
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Total Si No Ns/Nc

Total 100,0% 10,5% 88,5% 1,0%

Si bien en general no trabajan en el marco de una organización formal, se trata de un trabajo

que se realiza de manera regular. Los recuperadores salen a trabajar todos los días (en promedio

cinco días a la semana), con horarios y lugares de trabajo relativamente organizados. La actividad

de recuperación es el sustento de familias enteras. 

El carácter exploratorio de este trabajo y las dificultades que trae aparejado registrar a un

sector que se caracteriza por la informalidad, sumado a la magnitud de la población, a su dispersión

en el territorio y a las difíciles condiciones de accesibilidad de los barrios y asentamientos donde

viven los RU, hacen de este relevamiento un primer y fundamental paso en el trabajo con este

sector. 

Las organizaciones

En Mendoza, desde hace algunos años se viene dando un proceso de organización del sector. Se han
conformado hasta el momento cinco organizaciones de recuperadores urbanos que buscan mejorar
sus condiciones de trabajo a través de la asociación: Los Triunfadores (2003), COREME (2007), El
Humito (2008), Anulén Suyai (2012) y Recuperadores Urbanos de Guaymallén (2014). 
La situación de cada una de las organizaciones es bastante diversa, por un lado hay experiencias
ligadas  a  iniciativas  municipales  (El  Humito,  RU de  Guaymallén  y  Anulén  Suyai)  y  otras   a
procesos autogestivos de los propios RU acompañados por organizaciones sociales (COREME y
Los Triunfadores COLOBA). 

Los  Triunfadores son  parte  de  un  proyecto  piloto  de  gestión  de  residuos  e  inclusión  social
emprendido por jóvenes de entre 16 y 25 años. Este proyecto nació en el año 2003 en el Centro
Educativo  Arco  Iris  dependiente  de  la  Fundación  COLOBA-Campo  Pappa,  Godoy  Cruz-  en
respuesta  a  la  histórica  problemática  social  y  ambiental  de  la  zona:  existencia  del  basural
clandestino y la presencia de familias dedicadas a la recuperación de materiales en este espacio.
Los Triunfadores comenzaron siendo promotores ambientales comunitarios sobre el tratamiento de
los residuos sólidos urbanos. Actualmente son 13 jóvenes que cuentan con una planta de separación
y, si bien no han conformado una asociación o cooperativa, poseen una trayectoria de 13 años de
trabajo conjunto. 

COREME es una cooperativa que surge a partir de que en 2003 se empieza a reunir un grupo de
cartoneros  en  la  Ciudad  de  Mendoza  con  el  objetivo  de  conformar  una  organización  que  les
permitiera  mejorar  sus  condiciones  de  trabajo.  En  2007,  consiguieron  el  reconocimiento  de  la
Subsecretaría de Cooperativismo y Asociativismo de la Provincia de Mendoza y en 2015 lograron
inaugurar  su  planta  de  tratamiento  de  residuos.  Esta  última  con  un  financiamiento  del  Grupo
Danone a través de la Fundación Avina, en un terreno cedido en comodato por el Municipio de Las
Heras.
Actualmente son  42  asociados  que  trabajan  en  la  recolección,  traslado,  clasificación,
acondicionamiento y comercialización de los materiales reciclables;  obtenidos de la recolección
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individual de cada asociado,  del  “Programa Puntos Verdes3” de la  Ciudad de Mendoza,  puntos
verdes propios y del “Proyecto Separa4” de la UNCuyo.

El Humito se conforma como cooperativa en el año 2008 a instancias del Municipio de San Martín.
Debido  a  que  se  cerraría  el  basural  Alto  Salvador  donde  trabajaban  recuperadores  de  manera
informal, se les propuso conformarse como cooperativa para que se encargasen de la gestión de la
futura planta de tratamientos de residuos. Actualmente son 25 personas que trabajan en la planta de
tratamiento donde depositan los residuos de San Martín (sin separación en origen previa) y luego, la
fracción  que  no  se  separa  para  la  venta,  va  al  relleno  sanitario  ubicado  en  Rivadavia.  Los
cooperativistas  trabajan  en  condiciones  muy  precarias:  a  la  intemperie  (fuera  del  galpón),  sin
elementos de higiene y seguridad (lo cual es particularmente riesgoso porque llegan los residuos sin
clasificar) y sin las maquinarias adecuadas (la clasificación se realiza en el piso, de la misma forma
que cuando existía el basural). En cuanto a la comercialización, al no poseer la maquinaria para
enfardar, las redes de contacto ni el acceso a la logística necesaria, no venden a la industria o a
intermediarios formales sino que lo hacen a una chacarita que retira los materiales del galpón. A su
vez, la relación con el Municipio es conflictiva. En un primer momento recibían un subsidio para
encargarse de la seguridad del predio pero hoy sus ingresos están conformados solamente por la
venta de materiales.  Están transitando un proceso de reorganización administrativa interna,  con
recambio de autoridades  en el  consejo de administración,  para poder comenzar a  regularizar la
situación de la Cooperativa. 

Anulén Suyai  se conforma en 2012 con un grupo de desempleados del  Municipio de General
Alvear. En 2011 se había construido una planta de tratamiento de residuos con fondos provenientes
del BID y los cartoneros que ya trabajaban en las calles del Municipio y en el basural no accedieron
a  incorporarse  por  distintos  motivos  (su  ingreso  se  veía  disminuido  y  tenían  otras  lógicas  de
trabajo).
Son 20 personas que trabajan en dos turnos en la planta clasificando y enfardando los residuos del
Municipio de General Alvear (sin separación en origen previa). Su ingreso está conformado por un
sueldo que paga el Municipio (que se acuerda a través de una licitación anual) y por el 70% de las
ventas de los materiales (que alcanza sólo para los aguinaldos). La relación con el Municipio es más
fluida. El municipio realiza la gestión de las ventas y se encarga del mantenimiento de la planta. A
su vez, en la licitación anual con el Municipio, también se acuerdan montos para elementos de
higiene y seguridad, limpieza, seguro de accidentes y pago de servicios a un contador.

Los Recuperadores Urbanos de Guaymallén se conformaron como cooperativa en el año 2014 a
raíz  de  que  el  Programa  Guaymallén  Ecológico  dependiente  del  Municipio.  Éste  entregó
motocargas  a  cambio  de  sus  carretelas  a  27  recuperadores  urbanos.  En  la  actualidad  hay  19
asociados, aunque algunos se han volcado a otro oficio o no utilizan la motocarga porque está rota y
no tienen posibilidades de arreglarla. 

3

El Programa Puntos Verdes en la Ciudad de Mendoza se trata de la instalación de contenedores diferenciados en tres fracciones: vidrio, derivados de
la celulosa y plásticos, para que los vecinos depositen voluntariamente sus residuos inorgánicos. Posteriormente el Municipio se encarga del traslado
hasta los centros verdes  de COREME y los Triunfadores.
4

El Proyecto Separa de la UNCuyo consiste en la disposición de contenedores diferenciados en tres fracciones: azul, para papel y cartón; amarillo, para
envases; y negro, para lo no reciclable, en el predio de la  Universidad. COREME se encarga de la recolección de la  fracción azul y amarilla,
procesamiento y comercialización de estos materiales. A su vez, se incluyó en la Cooperativa a los recuperadores que anteriormente recolectaban
informalmente materiales en la Universidad.
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La  mayor  dificultad  es  que  no  tienen  un  espacio  físico  propio,  por  tanto  la  recolección,  la
clasificación  y  la  venta  es  individual  en  chacaritas.  No  funcionan  asambleariamente  como
cooperativa,  y  sólo  se  encuentran  una  vez  por  semana  en  una  estación  de  servicio  donde  el
Municipio se encarga de cargarles algunos litros de combustible. No obstante, hay un grupo que
está organizándose tratando de avanzar en conseguir un espacio como puntapié para poder trabajar
como cooperativa.
 
Como  se  puede  observar,  si  bien  cada  organización  tiene  sus  particularidades,  son  muchas
problemáticas  comunes.  Éstas  están  relacionadas  por  un lado a  la  histórica  poca  presencia  del
Estado respecto al  sector de los recuperadores en general (aunque ahora se están desarrollando
espacios de trabajo conjunto), a la falta de reconocimiento del rol de los recuperadores en tanto
promotores ambientales por parte de la sociedad y a la debilidad organizativa de las organizaciones.

Algunas de las problemáticas más importantes son: la informalidad laboral, que se evidencia en la
falta de sueldo fijo, de obra social, de aportes jubilatorios, de seguro y de elementos de higiene y
seguridad para trabajo riesgoso. A su vez, hay muchas trabas en lo administrativo por dificultades
en la operativización de los procesos burocráticos necesarios para obtener matrículas, exenciones y
otras posibilidades asociadas a la figura de cooperativa. A esto se suman las dificultades propias de
los procesos organizativos (discusiones de perspectivas político-ideológicas) y productivos (escaso
apoyo técnico en la organización del trabajo, dificultades para sostener la logística de recolección y
venta). Por último, la estigmatización por parte de la sociedad y la persecución en las calles por
parte de las fuerzas policiales, hace que el sector de los recuperadores urbanos sea uno de los más
excluidos. Se trata de un sector cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados. Sin embargo,
como  se  verá  en  el  apartado  siguiente,  es  un  sector  que  viene  transitando  el  camino  de  la
autogestión  y que está  conformando una red junto a  otras  organizaciones  sociales  y  a  algunos
sectores del Estado nacional y provincial. 

Línea de trabajo en ESA

La  línea  de  trabajo  en  Economía  Social  y  Ambiente  surgió  en  2014  como  articuladora  entre
organizaciones  sociales  e  instituciones  públicas.  Los  objetivos  son:  promover  el  desarrollo  y
sostenibilidad de emprendimientos de la Economía Social  y Solidaria (ESS) en la Provincia de
Mendoza; acompañar los procesos de organización de Recuperadores Urbanos de la Provincia de
Mendoza en el marco de la Gestión  Integral de Residuos sólidos Urbanos (GIRSU) y; generar
espacios de discusión para la construcción de herramientas teórico/prácticas que permitan avanzar
en el trabajo en el ámbito de la ESS y de la GIRSU.

Desde este espacio, siguiendo a Pastore (2006, 2010 y 2014), se entiende a la economía social y
solidaria (ESS) como un concepto polisémico. Tiene una dimensión empírica, hace referencia a una
gran variedad de experiencias históricas que tienen como denominador común la priorización del
trabajo  y  de  la  reproducción  de  la  vida  antes  que  el  capital;  una  dimensión  conceptual,  las
interacciones económicas entre los seres humanos se rigen por principios diversos y por último, una
dimensión propositiva, promueve proyectos  políticos de economías alternativas que apunten a la
consolidación de otras formas de relaciones humanas asentadas en la reciprocidad y solidaridad.
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Atendiendo a esta multiplicidad de significados, a la diversidad de actores y a la complejidad de lo
social, desde Economía Social y Ambiente se busca trabajar en tres planos: I) en el plano  micro,
colaborando directamente con el fortalecimiento de las organizaciones sociales;  II) en el plano
meso, promoviendo el tendido de redes entre las organizaciones e instituciones afines a la ESS y;
III) en el plano macro, colaborando con la promoción y el diseño de políticas públicas que pongan
la  economía al servicio de las personas.

Se  trabaja  en  conjunto  con  las  organizaciones  sociales  y  con el  Estado  nacional,  provincial  y
municipal con el fin de articular políticas y acciones inclusivas  para los sujetos que forman parte de
la Economía Social y Solidaria.  Se acompaña a las organizaciones en la presentación de proyectos
productivos  para  convocatorias  externas  (compra  y  construcción  de  maquinarias);  se  organizan
espacios de articulación entre actores de la economía social; se promueve la construcción de redes
territoriales que articulen con las instituciones (escuelas, jardines, centros de salud, fundaciones) y
organizaciones sociales presentes en dichos territorios; se desarrollan cursos y jornadas y;  se busca
formar a los  estudiantes a través de voluntariados universitarios y  prácticas socioeducativas.

En abril del año 2016 se formó la Mesa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos con el objetivo de
promover la inclusión de los recuperadores en la gestión de residuos sólidos urbanos en la Provincia
de Mendoza. La misma está constituida por el Programa NODOS- Ministerio de Producción de la
Nación, Ministerio de Desarrollo Social  de la Nación, la Dirección de Innovación y Desarrollo
Sostenible- Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, Gobierno de Mendoza, la Secretaría
de Ambiente y Ordenamiento Territorial, y el Área de Articulación Social e Inclusión Educativa y el
Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Desde esta Mesa se trabaja, entre otras cosas, en la generación de espacios de encuentro entre las
organizaciones  de  recuperadores  de  Mendoza  en  vistas  a  fortalecer  al  sector. Con  este  fin,  se
organizaron dos  encuentros  donde participaron todas  las  organizaciones  de recuperadores  de la
provincia. Se buscó reconocer la diversidad de experiencias de organizaciones de recuperadores y
comenzar a formalizar y fortalecer el vínculo de cooperación y trabajo entre las organizaciones y el
Gobierno Nacional,  Provincial  y  la  UNCuyo.  A partir  del  año 2017,  la  Mesa de recuperadores
urbanos se reúne mensualmente y se está trabajando en la conformación de una organización de
segundo orden (Federación).

Asimismo,  se  colabora  con  la  Secretaría  de  Ambiente  y  Ordenamiento  Territorial  y  Unicipio
(consorcio de municipios del área metropolitana) en el diseño e implementación de un proyecto de
gestión integral de RSU para el área metropolitana. La línea de Economía Social y Ambiente, tal
como  se  desarrolló  previamente,  tuvo  a  cargo  la  realización  del  primer  relevamiento  de
recuperadores urbanos para toda el área metropolitana de la provincia. 

Desde ESA se considera que para poder realizar una gestión integral de los RSU, es necesario
trabajar  articuladamente  con  el  Estado  y  las  organizaciones  sociales,  generando  espacios  de
colaboración y manteniendo ciertos niveles de autonomía.  

Reflexiones finales: organización de Recuperadores Urbanos y Autogestión en Mendoza
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El espacio de la Economía Social y Solidaria en general y el de los RU en particular es sumamente
heterogéneo y representa grandes desafíos en términos de transformación social en la Provincia de
Mendoza. Los RU son personas que realizan una actividad que les permite subsistir de manera muy
precaria,  están acostumbrados a  trabajar  solos  o con sus  familias  y, en general,  desconfían del
accionar del Estado y de las instituciones. Esto debido a la histórica estigmatización y/o persecución
por parte de dichas instituciones, de la policía y de los compradores de sus materiales (chacaritas).
Dichas condiciones de vida hacen muy compleja la organización puesto que la conciencia de clase y
del lugar que ocupan en la estructura social es en general nula, o muy incipiente, lo cual se traduce
en desconfianza y competencia hacia los propios compañeros. 

Sin  embargo,  las  experiencias  de  las  organizaciones  existentes  dan  cuenta  de  que  se  está
visualizando la necesidad de actuar de forma conjunta y organizada en el sector. Por el momento, la
relación gira en torno a  las mejoras inmediatas en los ingresos.  Conforme se van poniendo en
común las problemáticas, comienza a surgir la necesidad de compartir más espacios y de unirse para
hacerle frente a las dificultades propias de su actividad. Aún queda reconocerse como parte del
sector de los trabajadores en general y profundizar las posibilidades de la autogestión para poder
articular luchas que sobrepasen lo meramente económico. 

Por otra parte, la articulación relativamente reciente con algunos organismos del Estado ha dado un
nuevo impulso al  sector. En este  sentido,  una de las propuestas  que ha surgido de la  mesa de
recuperadores  es  la  conformación  de  una  organización  de  segundo  orden  (federación  de
cooperativas).  De todas formas, la relación del sector con el Estado en la coyuntura actual es un
debate político-ideológico no saldado, que las organizaciones tendrán que darse para evaluar hasta
dónde, con qué sectores y en función de qué objetivos articular.
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Resíduos Sólidos: Coleta e processamento de materiais reaproveitáveis 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre os avanços e desafios verificados em 

empreendimentos de catadores da microrregião de Assis, à luz das experiências na 

Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp Assis e em face das políticas públicas 

específicas desenvolvidas nos últimos quinze anos, para esse segmento. 

Os primeiros encontros entre um grupo de estudantes e docentes da Psicologia, 

Unesp Assis e catadores de materiais recicláveis ocorreram em meados de 2001. 

Em cenário de desemprego, globalização e políticas neoliberais, era simples 

deduzir os interesses que moviam os catadores a aceitarem uma proposta de trabalho 

envolvendo a universidade e outras instituições. Seria praticamente impossível se 

depararem com condições piores que as vivenciadas ao coletarem individualmente os 

recicláveis pelas ruas da cidade ou em lixões, para depois entregá-los por poucos reais aos 

atravessadores.  

Na universidade buscava-se construir alternativas de atuação no mundo do 

trabalho, para além da perspectiva da psicologia organizacional, comprometida com a 

produção capitalista, buscando alternativas de trabalho e renda aos desempregados. Por 

meio de projetos de extensão e de estágios profissionalizantes, passaram a desenvolver 

atividades junto aos catadores, contribuindo para sua organização na perspectiva da 

Economia Solidária – EcoSol  e do Cooperativismo Popular. 

Na década de 2000, em diversos municípios da região de Assis, a equipe da 

universidade, que a partir de 2006, passou a atuar por meio da Incubadora de Cooperativas 

Populares da Unesp Assis, participou ativamente, junto aos gestores públicos locais, na 

organização dos catadores, na constituição e no desenvolvimento de seus 

empreendimentos. 

As parcerias estabelecidas com gestores públicos, em geral, decorreram de 

demandas para responderem às emergências impostas pela legislação ambiental, relativas 

aos lixões, nos quais trabalhavam catadores, e à implantação da coleta seletiva. Outras 

instituições também se tornaram parceiras nessa empreitada com os catadores, como 

sindicatos, segmentos da igreja católica, escolas, outras faculdades. 

No início da década de 2000, já havia sido possível o estabelecimento de contatos 

com lideranças de catadores da Grande São Paulo, incentivando a constituição do Comitê 

Regional de Catadores do Oeste Paulista, em 2003, uma instância organizativa do 

Movimento Nacional de Catadores - MNCR, por meio da qual passaram a se articular. 

Orientada pela perspectiva da superação da lógica capitalista, a equipe da 

Incubadora comprometeu-se com o processo de constituição, formalização e 

funcionamento desses empreendimentos, em consonância com os princípios e valores da 

Economia Solidária. Desde o início do processo, a equipe procurou estimular o 

envolvimento de lideranças de outros grupos regionais na organização de novos grupos, 
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contribuindo assim para a construção de uma identidade ocupacional, a troca de 

experiências e o início da intercooperação. Na mesma direção, procurou pautar em suas 

discussões com os catadores a importância da atuação em rede como forma de 

fortalecimento dos pequenos grupos e de participação em condições mais favoráveis no 

mercado dos recicláveis.  

O adensamento das relações entre esses empreendimentos foi a base para que, em 

2012, constituíssem a Associação Regional de Catadores do Oeste Paulista –ARCOP, 

braço jurídico do Comitê. A ARCOP tem como finalidade representar os catadores na 

região, voltando-se também para a organização, formação política e capacitação das bases 

a ela vinculadas. (CARVALHO; LADEIA; BASOLI, 2016). No ano seguinte, formaram a 

Cooperativa de Trabalho de Produção Central e Regional de Catadores de Materiais 

Recicláveis do Oeste Paulista – COOPERCOP, com o propósito da comercialização em 

rede e a verticalização da produção, inicialmente, por meio do processamento de alguns 

tipos de plásticos. 

A realidade que se constata a partir do desenvolvimento dos grupos de catadores 

e, mais recentemente, de suas instituições representativas, é de empoderamento desses 

trabalhadores, tanto do ponto de vista político, quanto comercial. 

Outro cenário que contribuiu para esta realidade foi o da existência de políticas 

públicas setoriais para inclusão socioprodutiva de segmentos sem acesso ao mercado de 

trabalho ou sem apoio para o desenvolvimento de suas atividades produtivas. 
 

O crescimento das ações voltadas para o apoio de catadores no âmbito do Poder 

Executivo federal só floresceu porque elas encontraram um ambiente que enxerga no 

crescimento dos “de baixo” ou daqueles que sempre foram excluídos pelas políticas 

públicas tradicionais uma das fontes para o desenvolvimento do país. (SANT’ANA, 

METELLO: 2016, P.28) 

 

A despeito de não ter tido reflexo estruturante como política de inclusão, a 

Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.975/99, Decreto 4.281/02) foi condição 

importante para a questão ambiental e a gestão dos resíduos sólidos, as quais começaram a 

ganhar visibilidade, tanto em relação à população, quanto aos gestores públicos.  

O quadro de elevado índice de desemprego, somado à preocupação com os 

resíduos, faz com que se observe nas cidades e nos lixões número cada vez maior de 

catadores. Em 2002, o governo federal, em resposta à reivindicação do MNCR, reconhece 

essa atividade como ocupação, incluindo-a na Classificação Brasileira de Ocupações – 

CBO, por meio da Portaria 397, de 09/10/2002, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, em 

2003, esse processo de inclusão produtiva passa a ocorrer por meio de um marco 

regulatório claramente definido: da Economia Solidária. Um modo de estabelecer as 

relações produtivas, econômicas e sociais diverso daquele empregado pela produção 

capitalista. Ao invés da propriedade privada, a coletiva ou associada; ao invés do trabalho 

subordinado, o autônomo e associado ou coletivo; ao invés do trabalho alienado, o criativo; 

ao invés da heterogestão, a autogestão.  Um marco regulatório também de princípios, que 

deve guiar a práxis do trabalho associado. Nova forma de trabalho na qual os trabalhadores 

detêm os meios e os bens de produção e que pressupõe outra base epistemológica, a partir 

de novas relações de poder/saber entre os trabalhadores. Neste sentido, a nova realidade 

requer a construção de outra subjetividade que possibilite ao sujeito transitar dos princípios 

e valores vigentes no capitalismo para os da Economia Solidária. 

Além da criação do marco regulatório, a SENAES passa a possibilitar o apoio 

técnico e o financiamento aos empreendimentos de Economia Solidária. O financiamento 

passou a ocorrer através de alguns ministérios e de outras instituições públicas, com o 
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objetivo de fortalecer a produção de tecnologias sociais e viabilizar o acesso dos 

empreendimentos aos meios e bens de produção. O apoio técnico, por intermédio de 

ONG’s, Incubadoras e outras entidades visava à formação e capacitação dos trabalhadores 

e contribuir para que seus empreendimentos tivessem o acesso ao financiamento e às 

tecnologias sociais produzidas. 

Antes mesmo da criação da SENAES, o Programa Nacional de Incubadoras - 

PRONINC apoiava financeiramente o funcionamento de algumas Incubadoras 

Tecnológicas de Cooperativas Populares – ITCP’s. O PRONINC passa a atuar no âmbito 

do Programa Fome Zero, ficando a coordenação de seu Comitê Gestor a cargo da SENAES 

e, em meados de 2010, se torna política governamental (Decreto 7357, de 17/11/2010). Foi 

nesse processo de crescimento de apoio às ITCP’s que a Incubadora de Cooperativas 

Populares da Unesp Assis constituiu-se com recursos da Financiadora de Estudos e 

Projetos – FINEP (MCT), podendo assim expandir suas atividades junto aos catadores na 

região de Assis. 

Em 2010, com a criação do Comitê Interministerial para Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores - CIISC (Decreto 7.405/10), coordenado pela Secretaria Geral 

da Presidência da República, são ampliadas as políticas específicas para esse segmento de 

trabalhadores. O Programa CATAFORTE - Fortalecimento do Associativismo e do 

Cooperativismo de Catadores dos Materiais Recicláveis teve sua primeira etapa em 2009 

(Cataforte I) e “[...] como foco principal estimular a organização de grupos de catadores e 

catadoras de materiais recicláveis com base nos princípios da economia solidária [...]”.  

(CEADEC, s/d). 

Em 2010, ocorreu a segunda etapa do Programa (Cataforte II – Logística 

Solidária) que teve como objetivo principal “[...] fortalecer a estrutura logística das 

cooperativas e associações de catadores e catadoras, já articulados em rede.” (CEADEC, 

s/d). 

O Cataforte III - Negócios Sustentáveis em Redes Solidárias, lançado em 2013, 

teve por objetivo principal “[...] estruturar tecnicamente e fortalecer 33 redes de 

empreendimentos de catadores e catadoras de materiais recicláveis, possibilitando avanços 

nos elos da cadeia de valor [...]”. (CEADEC, s/d). A ampliação das políticas específicas 

para catadores coincide com a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída, 

por meio da Lei 12.305, de 02/08/2010. Ela atribui responsabilidades aos municípios com 

relação à gestão dos resíduos sólidos, obriga a implantação de coleta seletiva e dá 

prioridade e autoriza a contratação de cooperativas e associações de catadores na prestação 

desses serviços. Também estabelece a obrigatoriedade de estruturar e implementar sistema 

de logística reversa, aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

produtos em embalagens recicláveis (Artigo 33), cuja operacionalização pode contar com a 

participação direta dos catadores.   

 

§ 1
o
  Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 

previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 

prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente 

dos resíduos gerados. (Grifos nossos). 

§ 3
o
  Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, 

III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o 

§ 1
o
 tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e 
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operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o 

estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas: (Grifos nossos). 

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1
o
. (Grifos 

nossos). 

 

Esse dispositivo legal tem possibilitado, por meio de acordos setoriais, a execução 

de projetos entre redes ou empreendimentos de catadores e setores da indústria de 

embalagens. Projetos que contemplam capacitação técnica, melhorias na infraestrutura, 

aquisição de veículos para o fortalecimento das redes de comercialização e equipamentos 

empregados para a verticalização da produção. Na Região Oeste Paulista, microrregiões de 

Assis e de Ourinhos, desde 2012, está em execução o Programa “Dê a Mão para o Futuro 

Reciclagem, Trabalho e Renda”
1
.  

Outra importante Lei promulgada nesse período é a 12.690, de 19.07.2012, que 

dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho, entre outros. 

Ela cria novas possibilidades aos empreendimentos econômicos solidários ao apresentar 

uma nova modalidade de cooperativa que altera o marco regulatório, baseado na Lei das 

Cooperativas 5.764/71. Além de reduzir o número de pessoas para sua constituição, 

estabelece garantias, inclusive algumas consagradas na Consolidação das Leis Trabalhistas 

– CLT. O fato de ser cooperativa de trabalhadores, diferentemente de modelos anteriores, 

facilita a formalização de pequenos grupos.   

 

Aspectos Metodológicos  

 

O contato direto mantido com os grupos de catadores, ao longo de mais de 15 

anos, possibilitou aos membros da equipe da Incop Unesp Assis, adotando metodologias 

ativas em seus trabalhos de campo,  registrar, relatar, discutir, analisar e refletir sobre 

diversos aspectos da realidade desses empreendimentos, destacando suas particularidades e 

identificando seus aspectos comuns.  

O trabalho de campo de assessoria a cada empreendimento é desenvolvido por 

uma pequena equipe, constituída anualmente, por meio de visitas e reuniões regulares, 

permitindo a construção de uma relação direta e duradoura com os trabalhadores.  

Semanalmente, as equipes se reúnem para discussões teórico-metodológicas, a partir de 

relatos de acontecimentos e de observações sobre o cotidiano de trabalho dos grupos de 

catadores. Outros espaços privilegiados dessa convivência entre acadêmicos e catadores, 

têm sido os eventos promovidos pela ARCOP, que ocorrem, em média, a cada trimestre e 

reúnem catadores, gestores públicos e apoiadores para discutirem temas de interesse do 

segmento e realizarem a troca de experiência entre os empreendimentos. Dispositivos, 

como oficinas e rodas de conversa, bem como a produção e utilização de ferramentas, 

como o RISAAC
2
, também possibilitam a obtenção de informações sobre a realidade 

desses grupos.  

                                                           
1
 Desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – 

ABIHPEC, realizada em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins 

(ABIPLA) e com a Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (ABIMAPI). (ABIHPEC, 

S/D) 

2
 Roteiro de Identificação da Situação Atual das Associações/Cooperativas de Catadoras e Catadores – 

RISAAC: ferramenta de diagnóstico participativo produzida e aplicada nos empreendimentos, 

conjuntamente, por catadoras, catadores e membros da equipe da Incop Unesp Assis. Para maiores 

esclarecimentos consulte: CARVALHO, A. M. R. de; LADEIA, C. R.; BASOL, L. P.. Sistematização de 

uma metodologia de incubação fortalecedora da autonomia de grupos populares. In: CARVALHO, A. M. R. 
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A apreensão da realidade vivenciada pelos grupos de catadores, acompanhados 

pela equipe da Incubadora, da qual participam os autores do presente trabalho, torna-se 

possível em razão da presença constante em atividades diretas com eles, também orientada 

pelo propósito de extrair desses encontros os aspectos objetivos e subjetivos ali presentes. 

 

Avanços e desafios 

 

A realidade das condições de trabalho e de vida dos catadores, no período de 2000 

a 2016, melhorou consideravelmente, ainda que os benefícios não tenham alcançado a 

todos. Cabe destacar que este período foi marcado por uma sequência de políticas públicas 

que viabilizaram a inclusão socioprodutiva de parcela significativa desses trabalhadores. 

A existência e o cumprimento da legislação que regulamenta a destinação final 

dos resíduos sólidos urbanos resultaram no “fechamento” de lixões, obrigando os 

municípios a implantarem a coleta seletiva, incluindo os catadores na gestão 

compartilhada, prevista na PNRS. Era necessário que os catadores para participarem da 

gestão e tivessem acesso às políticas setoriais, se organizassem em associações ou 

cooperativas, devidamente formalizadas. A atividade de catador para muitos trabalhadores 

se constituía numa alternativa mais duradoura, por meio da qual sustentavam suas famílias. 

Para outros, uma alternativa mais pontual, para garantir a sobrevivência em períodos de 

desemprego mais acentuado, não sendo, portanto, de seu interesse, trabalhar em 

empreendimentos coletivos. Somam-se a estes últimos, aqueles que mesmo pretendendo 

permanecer na atividade, não se adaptavam às regras de uma associação ou cooperativa. 

Esse cenário propiciou que outros trabalhadores que viviam em situação de desemprego e 

que não tinham, até então, trabalhado como catador, fossem participar do empreendimento. 

Esta tendência perdura até os dias de hoje. 

A organização coletiva desses trabalhadores em cooperativas e associações foi 

favorável em diversos aspectos. Possibilitaram melhores condições de trabalho, 

infraestrutura mais adequada (espaço físico e equipamentos), veículos, capacitações 

técnicas, descanso semanal e férias anuais remunerados, possibilidade de acesso à 

seguridade social e elevação da renda média. Outros avanços verificados referem-se à 

possibilidade de celebração de contratos de prestação de serviços ou convênios com o 

poder público local e ao acesso aos materiais recicláveis produzidos pelos grandes 

geradores. A estratégia de constituição de redes, apoiada pelas políticas públicas, tanto por 

meio de financiamentos diretos, quanto de investimentos decorrentes de acordos setoriais, 

previstos na PRNS, para viabilização da logística reversa, possibilitou a comercialização 

conjunta de vários empreendimentos, diretamente com a indústria dessa cadeia produtiva. 

Essas políticas viabilizaram ainda, por meio de financiamento público e privado, o início, 

ainda incipiente, do processo de verticalização da produção.  

No entanto, esses avanços não foram suficientes para atender as demandas 

existentes no país. As políticas públicas não foram implementadas em todos os municípios, 

assim como nem todos eles possuem grupos de catadores organizados ou realizam a coleta 

seletiva. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 

2013), dos 5.564 municípios brasileiros, 43% não possuem coleta seletiva implantada. 

                                                                                                                                                                                
de; LADEIA, C. R. (orgs.). Metodologia de incubação e de diagnóstico participativo. Estratégia de 

trabalho com grupos populares. São Paulo: Cultura Acadêmica; Bauru: Canal 6, 2006. CARVALHO, A. 

M. R. de; LADEIA, C. R.; VALÊNCIO, A.; ZÓIA, A. B.; CALÇADO, D. R. (Org.). Roteiro de 

Identificação da Situação Atual de Associações/Cooperativas de Catadoras e Catadores – RISAAC. Assis: 

Faculdade de Ciências e Letras UNESP Assis, 2016. Disponível em: 

http://repositorio.unesp.br/handle/11449/146746 
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Cenário indicativo de que o cumprimento da PNRS pelos gestores públicos, conforme 

estabelece o texto ta Lei 12,305/2012, abaixo apresentado, poderá resultar na geração de 

trabalho e renda na perspectiva da Economia Solidária, sendo por isso, um desafio a ser 

enfrentado. 

 

§ 1
o
  Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e 

o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem 

como sua contratação. (Grifos nossos). 

§ 2
o
  A contratação prevista no § 1

o
 é dispensável de licitação, nos termos do inciso 

XXVII do art. 24 da Lei n
o
 8.666, de 21 de junho de 1993.  (Grifos nossos). (BRASIL: 

2010) 

 

No caso dos empreendimentos de catadores do Oeste Paulista, sobretudo nas 

microrregiões de Assis e Ourinhos, a grande maioria encontra-se provida, minimamente, 

dos meios e bens de produção, em razão do acesso às políticas públicas e da remuneração 

resultante da celebração de contratos ou convênios com os poderes públicos locais. 

As características locais e regionais também foram fortalecedoras do 

desenvolvimento desses empreendimentos, a partir da existência de material reciclável em 

abundância e de indústrias de produtos e embalagens. 

No entanto, se inúmeras foram as condições favoráveis aos avanços obtidos pelos 

empreendimentos de catadores no Oeste Paulista, notadamente no plano material, há que se 

considerar que a Economia Solidária não é uma forma de organização da produção que 

almeja única e exclusivamente os aspectos materiais da existência humana. Ela pressupõe 

também relações sociais e de produção fundadas em princípios e valores da igualdade, 

solidariedade, democracia, transparência, autogestão e compromisso com a comunidade e 

com a “coisa” pública. Como destaca Singer: 

 
O perigo da degeneração da prática autogestionária vem, em grande parte, da 

insuficiente formação democrática dos sócios. A autogestão tem como mérito não a 

eficiência econômica (necessária em si), mas o desenvolvimento hu7mano que 

proporciona aos participantes. Participar das discussões e das decisões do coletivo ao 

qual se está associado, educa e conscientiza, tornando a pessoa mais realizada, 

autoconfiante e segura. È para isso que vale a pena se empenhar na economia solidária. 

(SINGER: 202, P. 21) 

 

O que se observa é que o esforço havido para dotar parte dos empreendimentos de 

catadores de meios e bens de produção e de condições para sua inserção no mercado dos 

recicláveis, não foi igualmente realizado para que houvesse o mesmo nível de mudanças no 

plano subjetivo. A construção de uma nova subjetividade, neste sentido, ainda que não 

tenha sido suficientemente pautada, há que se reconhecer o quão difíceis e complexas são 

essas mudanças em uma sociedade capitalista.  

O processo de subjetivação, por meio do qual, o homem torna-se um ser social e 

histórico e também se individualiza, se dá a partir das experiências cotidianas na sua 

relação com o mundo natural e social. Um processo permanente que ocorre a partir de dois 

mecanismos fundamentais: apropriação e objetivação, ambos mediados pela linguagem, 

pelas relações sociais e pela atividade.  

O indivíduo forma-se, apropriando-se dos resultados da história social e objetivando-se 

no interior dessa história, ou seja, sua formação realiza-se por meio da relação entre 

objetivação e apropriação. (DUARTE: 2004). 
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Em nosso trabalho junto às associações e cooperativas de catadores tem sido 

possível notar a existência de uma ruptura teórico-prática entre princípios e valores da 

Economia Solidária e a forma como lidam com as relações de trabalho, de poder e com a 

apropriação de conhecimentos. É comum, por exemplo, a não aplicação de Estatutos 

Sociais e de Regimentos Internos, situação que ocorre, principalmente, por parte dos 

membros dos órgãos sociais (conselho de administração e conselho fiscal), mas não só, 

pois, em geral, os cooperados também tendem a não valorizar essas normas e acordos, 

agindo conforme seus interesses e conveniências pessoais. 

 Em um contexto em que se deve mesclar a democracia representativa com a 

direta, contraditoriamente, depara-se com situações de centralização de poder divorciada 

de seus representados. Tal como na política em geral, as decisões, muitas vezes, são 

tomadas sem levar em consideração as necessidades, interesses e opiniões daqueles que 

elegeram seus representantes junto aos órgãos de decisão. Lideranças que se apropriam do 

papel de representantes e se descolam do coletivo que representam, agindo, muitas vezes, 

apenas a partir de seu modo de compreender a situação ou em defesa de interesses 

particulares ou de pequenos grupos.  

Por outro lado, no caso de empreendimentos de economia solidária, existem 

também coletivos frágeis que não se sentem com direitos ou responsabilidades para 

interferirem em seus processos de gestão, ainda que possa estar ocorrendo desrespeito 

flagrante aos princípios da gestão democrática e transparente. Em alguns grupos a situação 

acaba se assemelhando, em vários aspectos, a uma empresa que pratica a heterogestão, 

levando à centralização do poder, à falta de transparência, à subordinação do trabalho, à 

alienação do trabalhador dos processos decisórios e à precarização do trabalho.  

Há que se levar em conta também as condições sociais e históricas do contexto em 

que se vive. As instituições, em geral, na sociedade capitalista, conforme Althusser (1974), 

Vázquez (1986) e outros, desempenham o papel de constituir uma subjetividade docilizada 

que tende a aceitar a naturalização do processo de subordinação e de exploração. Neste 

sentido, para que os empreendimentos de economia solidária, de fato, funcionem de acordo 

com os princípios preconizados nessa nova perspectiva de organização do trabalho, exige 

esforço redobrado de todos aqueles que querem que haja uma transformação na realidade 

do mundo do trabalho.  

 

Considerações Finais 

 

A política de economia solidária, em geral, possibilitou que ocorressem avanços 

tanto no que diz respeito ao acesso aos meios e bens de produção, como salientamos, mas 

também no processo de organização e fortalecimento dos empreendimentos de catadores 

de materiais recicláveis – associações e cooperativas. Cabe destacar que é inegável que 

tenham ocorrido maiores avanços em regiões nas quais os catadores puderam contar, 

inicialmente, com apoio de instituições, como incubadoras, ONG’s e outros parceiros. A 

partir de 2014, entretanto, houve um arrefecimento das políticas públicas de financiamento, 

fomento e apoio às ações de economia solidária, desenvolvidas por essas instituições. 

Nesse período, começa-se a configurar o enfraquecimento do Governo Dilma, em 

cenário, cuja conjuntura internacional e nacional estava sendo afetada por uma crise global. 

No Brasil, ela foi agravada por uma crise institucional que culminou com a destituição da 

Presidenta da República, que acabara de ser eleita para cumprir seu segundo mandato, em 

2014. Manifestações de rua, ataques sistemáticos dos meios de comunicação da grande 

mídia e articulações políticas envolvendo a classe empresarial, o Judiciário e o Legislativo, 

caracterizavam o quadro do momento. Um golpe que objetivava a retomada e o 

aprofundamento do projeto neoliberal, interrompido parcialmente, no Brasil com a eleição 
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do Presidente Lula, em 2002. Há que se reconhecer que entre 2003 e 2013 o país viveu 

uma fase de desenvolvimento econômico e social que propiciou maior distribuição de 

renda, que promoveu a implantação de políticas afirmativas, como as de inclusão 

socioprodutivas, por meio dos marcos da economia solidária. Hoje, é possível entender 

claramente que toda aquela “movimentação” representava o desejo de ampla parcela da 

classe média e das elites brasileiras pela retomada do poder para darem continuidade ao 

projeto neoliberal. Esse plano de retomada do poder pela via eleitoral havia fracassado, 

restou-lhes a alternativa do golpe. 

A retomada do projeto neoliberal, com o desmanche das políticas públicas, criou 

um cenário desfavorável à continuidade do financiamento, fomento e apoio às ações de 

economia solidária. Se durante o período dos governos populares as políticas públicas não 

foram suficientes para atingir a todos àqueles que deveriam ser beneficiados, o desafio 

atual consiste na luta pela retomada, fortalecimento e aperfeiçoamento dessas políticas 

inclusivas. 

Há que se destacar a importância e o valor dos avanços verificados, mas também 

que se reconhecerem os limites existentes. Na retomada e fortalecimento daquelas 

políticas, seria imprescindível que fossem aperfeiçoadas, pois, no caso dos catadores, as de 

inclusão socioprodutivas, baseadas na Economia Solidária, por si só, não garantiram a 

apropriação de seus princípios e valores, como tivemos a oportunidade de apontar 

anteriormente.  

Um novo processo de subjetivação dos trabalhadores se daria por meio de novas 

relações e da apropriação crítica da realidade histórica e social na qual vivem. Condições 

que ainda não foram alcançadas nos empreendimentos, tanto pela reprodução de práticas 

hegemônicas de relações no trabalho, mantidas pelos próprios trabalhadores, quanto pela 

pouca oportunidade de acesso a uma formação crítica que possibilite a transformação 

dessas contradições. 

Sem que houvesse uma mudança no modo das pessoas se relacionarem em seu 

cotidiano de trabalho, dificilmente forças externas conseguiriam provocar mudanças 

subjetivas. As ideias da Economia Solidária só poderiam existir de forma concreta quando 

subjetivadas e objetivadas nas relações sociais de trabalho, ainda que fosse importante uma 

ação prévia de construção teórica.  

A constituição da subjetividade, como vimos, é um processo histórico que 

encontra no trabalho alienado o suporte para sua reprodução. Nas cooperativas e 

associações há que se encontrarem alternativas e estratégias para mudarem as relações 

sociais em todas as dimensões da vida, não só na econômica, mas também nas relações que 

o homem estabelece com o mundo e com os outros homens. Trata-se de uma tarefa difícil 

que exige interesse dos trabalhadores em fazerem sua parte: realizarem esforços para 

conhecerem criticamente a sua realidade.  

É verdade que os trabalhadores possuem uma experiência de vida e de trabalho, 

porém, em geral, ela vem carregada de valores e princípios do modo de produção 

capitalista.  A tomada de uma consciência crítica passa a ser fundamental para que haja 

uma mudança na realidade, colocando em cheque e assim superando, seus conhecimentos 

acríticos, mesmo que o contexto vigente conspire contra. Ainda assim, é possível 

“trabalhar” nas fissuras e contradições (oportunidades)  que as relações sociais apresentam.  

Essas e outras situações constituem-se desafios a serem enfrentados, 

especialmente por aqueles que acreditam e lutam por uma forma de organização do 

trabalho e por uma sociedade que seja mais justa e democrática. Desafios para 

trabalhadores, gestores públicos, acadêmicos e demais defensores da Economia Solidária. 
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Resumo expandido para XIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PROCOAS 
GRUPO 7.  Resíduos Sólidos: Coleta e processamento de materiais reaproveitáveis 

 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL: O TRABALHO DA ITCEES JUNTO 

AOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, FORMAÇÃO DA COOPERATIVA DE 
CATADORES E IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE 

CERRO LARGO – RS 
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A preocupação com as questões ambientais no Brasil ganhou mais visibilidade após a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio-92, que 
proporcionou o debate a respeito dos impactos do desenvolvimento nos ecossistemas e na 
saúde da população e reconheceu o conceito e a necessidade de se desenvolver-se de modo 
sustentável. Dentro das questões ambientais, destaca-se o desafio da sociedade de equilibrar o 
montante da geração de resíduos sólidos (RS), especialmente os Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) e proporcionar uma disposição final, ambientalmente correta. A falta de áreas de 
disposição final, o gerenciamento inadequado e o crescimento da produção são preocupações 
mundiais (JACOBI, BESEN, 2011).Mesmo com a crise econômica nos tempos atuais, a 
quantidade de RSU gerados não diminuiu. Em 2015, cada pessoa produziu cerca de 391kg de 
RS no Brasil, um valor muito próximo à quantidade produzida na Europa, cujo PIB é maior 
que o do Brasil. O impacto socioambiental se agrava com a destinação final inadequada. 
Aproximadamente 30 milhões de toneladas de RSU do Brasil são depositados 
inadequadamente em lixões ou aterros controlados anualmente, o que contamina o solo, o 
lençol freático e ameaça a saúde pública (GALLARDO, 2015). 

Para mudar este cenário, a PNRS regulamenta os princípios, objetivos e instrumentos 
da Gestão Integrada para que todo município brasileiro se adeque à legislação ambiental e 
minimize os impactos ambientais decorrentes da destinação final inadequada dos RSU 
(BRASIL, 2010). 

Os municípios brasileiros são entes federativos autônomos, ou seja, são capazes de 
tomar suas decisões administrativas e legislativas de acordo com a realidade local, sendo 
também responsáveis pelos serviços de limpeza urbana, gestão e manejo dos RSU, desde a 
coleta até a destinação final (ONOFRE, et al, 2014). 
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Diante disso, o objetivo deste relato de experiências é descrever as ações relativas ao 
gerenciamento de RSU no município de Cerro Largo/RS, para o atendimento da PNRS e 
valorização do catador de material reciclável e reutilizável, promovido pela Incubadora 
Tecnossocial de Cooperativa e Empreendimentos Econômicos Solidários (ITCEES) da 
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Cerro Largo/RS.  

O problema dos resíduos sólidos tem sido considerado um importante ponto de debate 
ligado a área do meio ambiente e sustentabilidade. A cultura capitalista incentiva o consumo 
exacerbado e o descarte daquilo que rapidamente se torna obsoleto, com isso, os resíduos 
sólidos urbanos tornam-se uma constante na sociedade. 

Desde a instituição da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) por meio da 
publicação da Lei 12.305/2010, todo município brasileiro deve se adequar às novas exigências 
ambientais e sanitárias para melhor preservar, controlar e gerir os recursos naturais, 
relacionados à destinação correta dos resíduos sólidos.  

A PNRS contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País 
no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do 
manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), tal Lei visa: a prevenção e a 
redução na geração de RSU, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável 
e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos 
RSU e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (MMA, 2015).    

A PNRS institui ainda a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: 
dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços 
de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos, além de criar 
metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões. 

Por fim, coloca o Brasil em patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos 
no que concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva (MMA, 
2015).    

As características de cada tipo de resíduo exigem um modelo de gestão adequado, que 
não tenha como objetivo apenas a coleta e o afastamento, mas o tratamento ideal para cada 
um, com a finalidade de evitar problemas de saúde pública e contaminação ambiental, 
impactos sociais e econômicos. O gerenciamento de resíduos sólidos envolve um conjunto de 
ações normativas, técnicas/operacionais, de planejamento e monitoramento, baseadas em 
critérios ambientais, sanitários e econômicos para destinar corretamente o lixo gerado. É 
também uma tomada de decisão política, além de técnica. 

Como principais metas do gerenciamento, as quais aumentariam a eficiência do 
sistema, pode-se elencar duas principais: redução e aproveitamento dos resíduos. Na busca 
por atingi-las, os Municípios, competentes para selecionar as melhores estratégias e 
instrumentos de manejo sustentável, devem atentar-se para cada etapa da cadeia dos RS, 
incluindo a que precede a coleta e, portanto, exige a participação e envolvimento dos 
geradores (empresas e pessoas), responsáveis pela redução e separação na fonte. 

A partir de 2002, a questão da coleta seletiva RSU, foi priorizada na esfera nacional. 
Desde então várias políticas públicas de inclusão de catadores e de financiamentos visando o 
fortalecimento e a sustentabilidade das organizações de catadores têm sido viabilizadas. As 
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organizações de catadores têm obtido recursos para: aquisição de equipamentos, construção 
de centrais de triagem, cursos de formação, melhorias nas condições sanitárias e de trabalho e 
fortalecimento de redes entre as organizações objetivando ampliar as vendas coletivas dos 
recicláveis para a indústria com preços mais justos (BESEN, 2011). 

Portanto, assim como garantir o bom funcionamento dos equipamentos e instalações 
do sistema, a integração de todos os atores envolvidos é fundamental nesse processo: 
população, grandes geradores, catadores, estabelecimentos da saúde, setores da Prefeitura, etc. 
Esse é o princípio do Gerenciamento Integrado de RSU, instituído pela Constituição como 
competência do poder público, que deve evitar e suspender o envio de resíduos para lixões e 
aterros controlados, adotando melhores alternativas. 

Cerro Largo6, município localizado na região Noroeste do Rio Grande do Sul, cresce 
na mesma proporção à produção de RSU. Como o Município não possui aterro sanitário, e 
com o “lixão” e o local onde se fazia o transbordo dos RSU municipal interditados pela 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), e pelo Tribunal 
de Contas Estadual (TCE), atualmente aplica-se consideráveis recursos financeiros pelo Poder 
Executivo Municipal para o correto destino dos RSU, sendo estes enviados ao aterro sanitário 
privado localizado no município de Giruá/RS, distante aproximadamente 70 km de Cerro 
Largo. 

O município enfrenta diversas dificuldades no manejo e na gestão dos RSU, sendo 
atualmente, as 13 toneladas de RSU geradas ao dia, coletadas por Cooperativa, do município 
de Campina das Missões/RS, que realiza a triagem e venda dos resíduos recicláveis e destina 
os rejeitos ao aterro sanitário de Giruá/RS. Considerando o custo relativo à logística, coleta, 
transporte e destinação final desses resíduos, o município de Cerro Largo/RS, possui uma 
despesa mensal de aproximadamente R$ 50.000,00 (BRAUN et al., 2015). 

As ações de coleta seletiva são um importante mecanismo que garante a segregação 
dos resíduos com valor agregado. No entanto, a falta de educação ambiental da população, a 
oneração da indústria de reciclagem, a capacidade reduzida do parque reciclador e a falta de 
qualificação de gestores locais são os gargalos que impedem o seu amplo funcionamento no 
Brasil.  

Diante disso, Incubadora Tecnossocial de Cooperativas e Empreendimentos 
Econômicos Solidários (ITCEES) da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) no 
campus de Cerro Largo, planeja e executa projetos de extensão nessa área no município desde 
2015.  A ITCEES é um laboratório multidisciplinar do campus de Cerro Largo/RS que 
trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Sua missão consiste em “ser um local onde se 
desenvolvam ações de incubação e cooperação em Cooperativas e Empreendimentos 
Econômicos Solidários (EES), atuando como um espaço de estudos, pesquisa-ação e 
desenvolvimento de tecnologias voltadas à organização do trabalho coletivo com foco na 
sustentabilidade e autogestão dos empreendimentos”. 

                                                           
6 População de 14.080 habitantes (2015), área de 177,675 km² (2015) e densidade demográfica de 75,6 hab/km² 
(2013). A taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais é de 4,44% (2010), a expectativa de vida ao 
nascer é de 75,91 anos (2010) e o coeficiente de mortalidade infantil é de 7,69 por mil nascidos vivos (2013). O 
PIB, em 2014, foi de R$ mil 576.551, com renda per capita de R$ 41.401,06 (2014). Fonte: FEE/RS. Vide: 
http://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/municipios/detalhe/?municipio=Cerro+Largo 
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As contribuições da ITCEES dividem-se em natureza acadêmica e relação com a 
sociedade.  Nas contribuições referentes à relação com a sociedade, a ITCEES está pautada 
nos pilares do impacto social; relação multilateral com setores da sociedade; contribuição 
para novas políticas públicas. No impacto social, a incubadora trabalha com uma população 
historicamente desassistida na região Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul, como por 
exemplo: desempregados, agricultores familiares e catadores de materiais recicláveis.  

Na relação multilateral com os setores da sociedade a incubadora promove parcerias 
com diferentes grupos sociais como: cooperativas, movimentos sociais, prefeituras, câmara de 
vereadores, clubes de serviços, Ministério Público, Promotoria, Defensoria Pública, 
associações comerciais, organizações não governamentais (ONGs), universidades estaduais e 
particulares, escolas, Caritas Diocesana de Santo Ângelo, ITCPs e EES. Tudo isso, no intuito 
de construir um espaço onde haja interação do conhecimento desses setores e troca de 
experiências acumuladas no desenvolvimento dos projetos junto aos parceiros.  

Nas contribuições para novas políticas públicas, a ITCEES tenta conduzir um debate 
sobre a implementação de políticas públicas para o setor cooperativista e da economia 
solidária, através da detecção in loco dos problemas enfrentados pelos incubados e/ou 
sociedade.  

Dornelas (2002) argumenta que as incubadoras locais mantidas por organizações como 
universidades e grupos inseridos na própria comunidade promovem o crescimento dos 
empreendimentos incubados bem como o próprio local onde estão inseridas. As incubadoras, 
em sua maioria, encontram-se vinculadas a outras instituições, que de forma conjunta, atuam 
no fortalecimento e desenvolvimento de novos empreendimentos.  

As incubadoras também podem ser consideradas um forte canal entre a universidade e 
a comunidade, ambas unidas, formulam ideias de empreendimentos sustentáveis à favorecer a 
comunidade, auxiliado ao conhecimento acadêmico. As incubadoras sociais têm por princípio 
amparar e apoiar ações solidárias de seus empreendimentos incubados, promovendo através 
de suas ações a Economia Solidária local e regional. 

A economia solidária possui um caráter alternativo de novas experiências populares de 
autogestão e cooperação econômica, quebrando as relações de produção capitalistas e 
emergindo um novo modelo de organização do trabalho e da economia em geral (GAIGER, 
2003). 

As relações sociais de produção desenvolvidas nos empreendimentos econômicos 
solidários [assim como nos incubados da ITCEES] são diferentes dos modos assalariados, 
como na economia camponesa. Esses empreendimentos têm natureza singular no princípio e 
finalidade de extração do trabalho devido às práticas de autogestão e cooperação que 
executam (GAIGER, 2003). 

A Economia Solidaria, refere-se a todos os empreendimentos e iniciativas que se 
baseiam em ajuda mutua de autogestão, em suma, que partilham os princípios do 
cooperativismo (SINGER, 2000).  Neste contexto as Incubadoras sociais surgiram para 
agregar empreendimentos econômicos e solidários (Silva et. al., 2009).  Representadas por 
empreendimentos de cooperativas populares, estas buscam desenvolver tecnologias que se 
adaptam ás suas necessidades, levando em consideração a economia sustentável e o bem-estar 
de todos, representadas pelas Incubadoras Tecnossociais. 
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Para a ITCEES a Economia Solidária conjuga práticas econômicas com prioridade no 
desenvolvimento humano, na superação da miséria e da pobreza ainda reinantes em nossas 
sociedades, em contraponto à tradicional valorização do capital e da competitividade. Estas 
práticas econômicas são marcadas pelo associativismo, cooperativismo popular e autogestão. 
Desta forma a incubadora através da metodologia de incubação tenta fomentar o 
desenvolvimento dos empreendimentos incubados, principalmente no tocante econômico, 
social e ambiental, como uma forma de promover o desenvolvimento e a sustentabilidade 
dessas organizações. 

Destaca-se nesse sentido, a atuação da ITCEES junto aos catadores de materiais 
recicláveis, iniciada em 2015, quando houve uma aproximação por parte da equipe da 
ITCEES com alguns representantes dos catadores no município de Cerro Largo/RS. A partir 
disso, foram realizadas reuniões no intuito de compreender suas histórias de vida, 
perspectivas e o próprio trabalho desenvolvido nesse município. Em 2016, essa aproximação 
tornou-se mais evidente, e a equipe da incubadora iniciou o trabalho de promoção ao 
associativismo do grupo. As reuniões com o grupo ocorriam de forma periódica e a cada 
reunião o grupo ampliava em tamanho e em novos agentes da sociedade civil organizada, que 
passaram a participarem das reuniões no intuito de auxiliar a equipe da incubadora no 
trabalho organizativo desse grupo. Com isso, em de dezembro de 2016 foi fundada a 
Cooperativa de Catadores Unidos pela Natureza (COOPERCAUN). Neste mesmo dia, houve 
a eleição e posse da Diretoria e do Conselho Fiscal. O próximo passo da cooperativa é sua 
legalização. 

No Município de Cerro Largo/RS as atribuições atuais e futuras da ITCCES estão 
relacionadas prioritariamente ao fortalecimento da Cooperativa CCOPERCAUN com base 
nos princípios de autogestão e economia solidária, criando oportunidades de trabalho, como 
fonte de subsistência e renda, com vínculo empregatício e direitos sociais. 

A atuação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, organizados em 
cooperativas contribui para a vida útil dos aterros sanitários, pois diminui o volume de 
resíduos destinado a estes locais devido ao reaproveitamento dos materiais recicláveis, bem 
como minimiza a demanda por recursos naturais, na medida em que abastece as indústrias 
recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em 
substituição ao uso de matérias-primas virgem. Não obstante, a designação destas atividades 
faz parte dos princípios da PNRS. 

A interação dos setores envolvidos mostra na prática como a interdisciplinaridade 
pode e deve atuar para promover o trabalho dos catadores de forma digna e tecnicamente 
adequada, atendendo aos pilares da sustentabilidade, sendo eles:  

a) ambiental: porque retira os resíduos das ruas e locais inapropriados;  
b) social: porque emprega uma parcela da sociedade em atividades que podem ser 

recompensadas além do valor econômico, como por exemplo, a participação de catadores em 
cursos de Primeiros Socorros, Cuidados com a Pele e conferências com vacinas como está 
sendo trabalhado na COOPERCAUN; 

c) princípios de Cooperativismo: estimulado pela equipe da ITCEES, que também é 
missão de uma incubadora social;  

d) e por último no próprio princípio econômico: que aumenta a renda do grupo 
vinculado à Cooperativa ou Associação de forma real e necessária na Sociedade Capitalista. 
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Para atender de forma mais completa o trabalho dos catadores de matérias recicláveis 
e reutilizáveis do município e a PNRS, a ITCEES planejou e estruturou o Fórum de Gestão 
Social, onde representantes da Sociedade Civil, como LIONS, Leo Club, Caritas Diocesana 
de Santo Ângelo, engenheiros, geólogo, Prefeitura Municipal de Cerro Largo, e setores afins 
se reúnem periodicamente para discutir a interdisciplinaridade da Gestão de Resíduos Sólidos, 
desde agosto de 2016.  

 
 
 
 
 
 

Figura 1- Reunião para Entrega dos bonés para os cooperados 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 2 – Reunião para planejamento das ações dos catadores de RSU 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A união entre dos diversos atores envolvidos, coordenados pela ITCEES da UFFS-
Cerro Largo, permite vislumbrar uma melhoria na Gestão dos RSU do município de Cerro 
Largo/RS, juntamente com as adequações da legislação ambiental e possibilidade de 
desenvolvimento socioeconômico para os catadores de materiais de materiais reutilizáveis e 
recicláveis e para o meio ambiente, por meio do empoderamento dos catadores.  
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Essa é uma profissão reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 
de acesso livre, sem exigência de escolaridade ou formação profissional (MOVIMENTO..., 
2014), e valorizada pela PNRS, já que são elos importantes na coleta, triagem e 
comercialização de materiais recicláveis e reutilizáveis de modo a promover a missão da 
PNRS. Esses catadores e catadoras, são os responsáveis por coletar, triar e gerar renda a partir 
dos materiais recicláveis, reinserindo uma boa parte do que seria destinado a aterros e lixões 
na cadeia produtiva. São as pessoas que na prática se responsabilizam pelas operações que as 
empresas e os governos deixam de cumprir. Fazem, além do serviço ambiental, uma 
movimentação positiva na economia por economizar gastos com aterro e transformá-los em 
fonte de renda. Ao contrário do que deveria acontecer, em vez de serem reconhecidos e 
devidamente pagos por isso, acabam sendo um dos setores mais explorados da sociedade, e 
com um trabalho extremamente preconizado. 

Diante disso, o objetivo deste estudo é descrever as ações relativas ao gerenciamento 
de RSU no município de Cerro Largo/RS, para o atendimento da PNRS e valorização do 
catador de material reciclável e reutilizável, promovido pela ITCEES.  

Para tanto, este estudo se valerá da metodologia qualitativa de pesquisa, em sintonia 
com o método de abordagem indutivo, sendo a revisão bibliográfica e a análise documental as 
principais técnicas de coleta de dados, juntamente com a observação participante das práticas 
sociais, políticas e ambientais acerca do tratamento de RS no município de Cerro Largo/RS. 
Nesse estudo, a técnica de observação participante surge como uma oportunidade de 
aproximação das perspectivas dos sujeitos envolvidos, bastante útil para descobrir aspectos 
novos de um problema, indo além, mas se desconsiderar os elementos epistemológicos das 
teorias obtidas em estudos, pesquisas documentais e bibliográficas.   

Como resultados, o estudo apresenta avançosno tocante ao: 
(i) fomento à cooperativa de catadores, que se articulam para coletar, triar e agregar valor aos 
materiais recicláveis por meio da comercialização, de forma organizada e autogestionária, 
fazendo com que cada indivíduo tenha o mesmo poder e participação sobre as decisões da 
cooperativa. Nesse cenário, o principal elemento transformador é o reconhecimento por parte 
dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis da importância da cooperação, da 
solidariedade e da participação em atividades de formação contribuindo para o avanço da 
cooperativa junto à autogestão; 
(ii) valorização do trabalho dos catadores no município: a organização dos catadores em 
cooperativa propicia maior capacidade de mobilização para negociarem com o poder público 
e com outros setores da sociedade, na busca de parcerias e políticas governamentais para sua 
maior valorização enquanto categoria profissional e sujeitos detentores de direitos; 
(iii) incentivo a educação ambiental: para alcance de tais resultados, a educação ambiental 
tem papel fundamental nesta iniciativa, pois visa conscientizar a comunidade dos benefícios 
da coleta seletiva dos RSU, para conservação do meio ambiente. Para que ocorra a promoção 
da educação ambiental, bem como o processo de mudança de comportamento social, não é 
apenas necessário informar, mas deve-se gerar uma ação transformadora no cotidiano dos 
envolvidos, e os melhores locais para abordar essa questão correspondem às escolas e as 
comunidades, sempre que possível de forma direta e acessível. A reflexão das múltiplas 
facetas ambientais proporciona a oportunidade de compreender e aprimorar o processo 
educativo articulado e compromissado, que envolva com entusiasmo os atores sociais, tanto 
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os que auxiliam no processo de mudança na forma do pensar por meio do conhecimento e 
práticas educativas, como aqueles que recebem as informações de diferentes áreas do saber 
para o aperfeiçoamento na maneira de perceber e agir corretamente com o meio que o 
circunda. Por isso a ITCEES desenvolve o Programa Pensar o Amanhã com a meta principal 
de despertar a percepção da sociedade acerca dos problemas ambientais e contribuir para a 
conscientização, mobilização e atendimento da PNRS; 
(iv) implantação da coleta seletiva no município de Cerro Largo/RS: a consolidação da coleta 
seletiva com inclusão social dos catadores decorre principalmente das ações listadas pela 
PNRS que prioriza a coleta seletiva formal dos municípios por meio de acordos setoriais com 
as cooperativas de catadores para prestação de serviços.  Além de fortalecer a cooperativa 
esse modelo de implementação de coleta seletiva em Cerro Largo/RS irá contribuir para 
evolução de uma situação de marginalidade, exclusão social e trabalho informal e explorado 
para uma condição de movimento social organizado e com respaldo jurídico.  
(v) ação comunitária de agentes da sociedade civil organizada no auxílio do trabalho da 
incubadora: a COOPERCAUN, organização fomentada para implantação de coleta seletiva e 
reciclagem no município de Cerro Largo/RS, foco da presente pesquisa, recebe apoio de 
movimentos sociais, instituições da sociedade civil e religiosas e se transformou em ator 
social estratégiconas ações desenvolvidas. Pode-se destacar, a partir dessa experiência, o 
reconhecimento dos catadores como um dos elementos centrais do projeto de gestão integrada 
de resíduos sólidos no município; 

A atuação da equipe da incubadora nas questões ambientais do município e a abertura 
para a construção de políticas públicas que incentivem o trabalho dos catadores, coleta 
seletiva e a continuidade do trabalho socioambiental no município, são questões importantes e 
que estão sendo alcançados com o trabalho da ITCEES em Cerro Largo/RS.  

Por fim, posiciona-se que as incubadoras sociais, na condição de espaços plurais e efetivos de 
gestão social, propiciam que atores em situação de vulnerabilidade possam vislumbrar a possibilidade 
de serem acolhidos em um ambiente de construção de conhecimento, visando a sua organização com 
autonomia, a partir de princípios de cooperação, solidariedade e de integração dos centros de ciência e 
tecnologias do país com as bases da pirâmide social. A gestão das organizações e de suas relações com 
as mais variadas práticas sociais de diferentes atores (governamentais, não-governamentais e do setor 
privado) se exprime, atualmente, na noção de Gestão Social. A emergência dessa gestão social do 
desenvolvimento tem ganhado um corpo prático-teórico, na medida em que se avolumam pesquisas, 
projetos e centros de estudos que se aplicam no entendimento de tal objeto. Esse é um terreno mais 
que fértil para a aplicação dessa teoria, ainda em busca de delineamentos.  

O grande desafio dessa ação da ITCEES – UFFS – Campus Cerro Largo, junto a problemática 
dos resíduos sólidos urbanos, figura-se na disparidade de saberes, de experiências e de vivências, o 
que configura-se também como um fator limitador. Em relação aos agentes ambientais, os catadores, 
entender o outro, e trabalhar de forma mútua para a mudança de realidades coloca-se como o objetivo 
na construção de novas situações, tanto em termos socioeconômicos como ambientais. Portanto, a 
Universidade Federal da Fronteira Sul, por meio da ITCEES coloca-se como protagonista nessa 
construção de saberes, práticas e metodologias que trabalham a gestão social como um meio ou 
mesmo finalidade de se atingir o desenvolvimento.  

Destaca-se a importância dos Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis e da 
COOPERCAUN, que trabalham diretamente na coleta seletiva, e à organização da Gestão de 
RSU que envolve diversos setores para o cumprimento da legislação ambiental, além do 
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desenvolvimento sustentável.Percebe-se que as ações promovidas pela ITCEES têm auxiliado 
o município de Cerro Largo/RS nas adequações da PNRS e no gerenciamento dos RSU, o que 
garante o desenvolvimento e a conservação do meio ambiente. Essas ações são efetivas e já 
têm apresentado resultados concretos na interdisciplinaridade e consciência ambiental 
promovidas pela ITCEES. 

Nesse sentido, espera-se, com esse estudo contribuir para a discussão da temática da 
Gestão de Resíduos Sólidos, sem no entanto pretender esgotar o assunto. Novos estudos se 
fazem necessários sob diversos olhares e orientações teórico-metodológicas da gestão 
ambiental, da gestão pública, das ciências humanas e comportamentais, entre outras: sobre os 
modelos e processos de gestão de resíduos sólidos urbanos em municípios de pequeno porte, 
sobre como contemplar todo o processo de forma otimizada, baseando-se em princípios de 
eficácia e efetividade, sobre a vida desses agentes ambientais, sobre as suas dificuldades, 
sobre os seus saberes, e de outro lado, sobre como a população do município pode ser 
conscientizada sobre a importância da gestão de resíduos urbanos. O poder público municipal 
que passa a ser um ator central por meio da oferta de infraestrutura e apoio aos serviços dos 
catadores, considerados aqui, como agentes ambientais de significativa importância tanto para 
o tratamento dessa problemática como para a inovação dos processos de gestão de resíduos 
urbanos.  
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INTRODUÇÃO 

         “Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou”. Com base nessa frase de Jacques Lacan 

percebe-se que a comunicação como algo complexo, pois cada envolvido interpreta a mensagem de acordo com 

seu histórico. Comunicação é a arte de ser entendido. Ela é um instrumento de integração, instrução, troca mútua e 

de crescimento das pessoas. Diante disto, é necessário ser amplamente trabalhada para evitar ao máximo a 

presença de ruídos, que podem ser considerados como falhas nos processos comunicativos pois tiram a clareza ou 

mesmo o bom entendimento da informação. Em um empreendimento coletivo, a comunicação é de grande 

importância, pois visa estimular os colaboradores a alcançarem os valores e visões da organização, buscando 

fortalecer sua imagem na sociedade. O presente trabalho tem como objetivo entender como a comunicação pode 

contribuir para horizontalizar as relações internas em um empreendimento de Economia Solidária. Para 

desenvolver o trabalho foram realizadas reuniões, palestras, oficinas ao longo de 18 meses de acompanhamento e 

ações relacionadas à comunicação, junto à Cooperativa de Reciclagem Havilá, que desenvolve atividades de coleta 

e triagem de resíduos na cidade de Campinas, em São Paulo. As atividades permitiram elaborar reflexões sobre o 

processo da comunicação na prática autogestionária em um empreendimento econômico solidário. Como 

principais resultados destacam-se o aumento da participação e a criação da missão da cooperativa. 

 

JUSTIFICATIVA 

A comunicação é um tema bastante estudado por se tratar de algo natural do ser humano que serve como 

um instrumento de integração, instrução, troca mútua e de crescimento das pessoas. Em vista disso, é uma 

importante ferramenta das organizações devido a sua efetividade em fazer com que toda a empresa tenha claros 

seus objetivos e seus funcionários caminhem na mesma direção.“Todo ato de comunicação influencia, de alguma 

maneira, a organização.” (DAVIS e NEWSTROM, 1996, p. 5). 

Mas ainda há um vasto estudo a ser percorrido. Novos processos comunicativos surgem na medida em que 

pensamos nas novas formas de relações de trabalho. Se no sistema capitalista a comunicação se torna um forte 

aliado na competitividade, em uma iniciativa econômica solidária sua grande contribuição é na formação do 

sujeito como ser social. 

Diante disso, a importância de se desenvolver a comunicação em uma iniciativa de autogestão é 

fundamental para darmos um passo adiante no desenvolvimento da economia solidária. 

A boa comunicação recebe um alto grau de atenção pelas organizações, pois ela interfere diretamente nos 

relacionamentos, objetivos e desenvolvimento das empresas. Os fluxos de comunicação estão se intensificando em 

todos os sentidos, pois visam passar informações, ajudam nas tomadas de decisões e desenvolvem relacionamentos 

que integram e coordenam todas as partes, como bem mencionado por Valentim, 2006.  

 

A informação e o conhecimento têm papel fundamental nos ambientes corporativos, 

porque todas as atividades desenvolvidas, desde o planejamento até a execução das ações 

planejadas, assim como o processo decisório, são apoiadas por dados, informação e 

conhecimento (VALENTIM, 2006, p.9) 
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A gestão da comunicação deve considerar a cultura da empresa, fazendo com que todos trabalhem 

focalizando os esforços para alcançar os mesmos propósitos. É este sistema que fortalecerá internamente as 

relações, trará melhores resultados e fará com que a comunidade entenda qual é a função da organização na 

sociedade.  

O processo de comunicação organizacional acontece em todos os tipos de empreendimentos. No 

capitalismo, em que os meios de produção e distribuição são de propriedade privada e com fins lucrativos, ou 

mesmo nos econômicos solidários, baseados em valores de ajuda mútua, democracia, igualdade, solidariedade e 

centralidade no ser humano. 

Sendo um modo de produção e distribuição com relações de trabalho diferentes das que acontecem no 

sistema hegemônico, a comunicação passa a ter outras funções e características nesses empreendimentos coletivos 

que são associações, cooperativas, empresas autogestionárias, redes, etc. A maneira como são administrados, com 

tomadas de decisões coletivas e democráticas, diferente da heterogestão, torna importante que o fluxo de 

informações aconteça, assim como a promoção do diálogo e a busca por uma linguagem clara e objetiva, caso 

contrário possíveis ruídos de comunicação dificultarão o processo. 

Em vista disto e de poucos estudos sobre a comunicação nessas iniciativas econômicas solidárias, o 

presente trabalho parte da seguinte pergunta: Como trabalhar a comunicação em um empreendimento de 

autogestão? Desta forma ele visa contribuir para a compreensão da comunicação nos empreendimentos de 

autogestão, em específico para a cooperativa de Economia Solidária. 

Denomina-se cooperativa uma associação autônoma de pelo menos 20 pessoas que se 

unem para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais, por meio de 

uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida, sempre de forma 

participativa e com objetivos comuns entre seus integrantes. A cooperativa fundamenta-se 

na economia solidária e se propõe a obter um desempenho econômico eficiente por meio 

da qualidade e da confiabilidade dos serviços que presta aos próprios associados e aos 

usuários.  (PÂNTANO FILHO e ROSA, 2011, p.363) 

No caso, foi escolhida a Cooperativa Havilá de Reciclagem, situada em Campinas/SP, para fazer o 

acompanhamento e as ações relacionadas à comunicação, primeiro buscando entender como se pode trabalhar 

internamente com os cooperados na busca por uma comunicação mais clara a fim de garantir a existência do 

empreendimento nos moldes econômicos solidários, ou seja, enfatizando o respeito, a boa convivência, a 

democracia e o poder compartilhado, e também como se comunicar de forma eficaz com o público externo, 

fazendo com que todos na cooperativa entendam que a comunicação é o principal meio para aproximá-la da 

sociedade, divulgando seu trabalho e sua importância como um movimento social, entendendo que essa é uma boa 

forma de criar aliados e ajudar no desenvolvimento e na melhoria da comunidade local. 

Neste trabalho, além da introdução, justificativa e métodos, será apresentado um item sobre o conceito de 

comunicação, suas características quando é realizada de forma interna e externamente, sua relação com o trabalho 

e na autogestão. Em seguida será abordada a história da Economia Solidária, seus princípios e o movimento no 

Brasil e em Campinas, e, posteriormente, resultados, discussão e conclusão. 
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A COMUNICAÇÃO 

Segundo Gomes (1997) a origem da palavra comunicação vem do latim communis que faz referência à 

ideia de comunhão. Comunhão, num significado ligado a este contexto, pode ser definida como comungar, 

participar em comum, transmitir, compartilhar. Neste aspecto, a comunicação pode ser definida como o ato de 

tornar comum por meio de informações. 

Nossas percepções, sensações e sentimentos nos proporcionam uma imagem mental. Ao mesmo tempo 

forma-se uma reação que a traduz em palavras. Esta é uma resposta ao estímulo interno ou externo e está na 

dependência da atenção. A atenção é uma resposta do interlocutor ao estímulo. 

Dessa forma, comunicação é um processo dialógico de transmissão e compreensão de uma informação 

entre duas ou mais pessoas. Se não houver a compreensão, a comunicação não é efetiva. 

Para Faria e Suassuna (1982) o que define o homem é aquilo que consegue comunicar ao seu semelhante, 

na sociedade onde vive. Como um ser social, ele depende da comunicação para suas tarefas mais básicas e também 

mais complexas. A comunicação é como uma ferramenta de socialização e de trabalho para o homem. 

Além do processo de socialização, a comunicação está intrinsicamente ligada à questão aprendizagem. A 

comunicação permite processos de mediação e aprendizagem mais elaborados, para que o indivíduo aprenda a 

viver em sociedade. Comunicar-se é um saber e, por meio da própria comunicação, o homem aprende a ser 

comunicar. 

Para entender o conceito de comunicação são necessários saberes de muitas áreas do conhecimento, pois a 

comunicação está presente em todas as formas de interação social. Muitos autores trazem definições e significados 

à comunicação, como sintetiza Cardoso: 

Bateman e Snell (1998) definem a comunicação “como a transmissão de informação e 

significado de uma parte para outra através da utilização de símbolos partilhados”. Nesta 

mesma linha de pensamento, Ferreira (2004) considera a comunicação como um processo 

de emissão, transmissão e recepção de mensagem por meio de métodos ou sistemas 

convencionais. Numa perspectiva mais abrangente, Katz e Kahn (1974) acreditam que a 

comunicação é um intercâmbio de informação e transmissão de significado – é a própria 

essência de um sistema social ou uma Organização. (CARDOSO, 2012, p.20). 

Partindo desse pressuposto teórico, entende-se que a comunicação é necessária em quaisquer interações 

entre pessoas, grupos ou organizações. Pode-se concluir, portanto, que a única maneira de haver organização é 

através da comunicação. 

Dessa forma, a comunicação eficaz garante a construção conjunta de objetivos e adoção de estratégias para 

alcançá-los. Por outro lado, quando não é feita da forma correta, torna-se uma barreira para o desenvolvimento da 

organização. Assim, para que uma organização seja bem sucedida, é necessário criar uma linguagem solidária, 

sistêmica, harmônica e integrada. 
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CARACTERÍSTICAS DA COMUNICAÇÃO 

Para comunicar-se é preciso realizar escolhas, a partir de repertório, conhecimento e vocabulários já 

construídos e ter em vista um objetivo com a comunicação. Todo discurso (que carrega uma mensagem) é 

organizado conforme um contexto específico, sendo feito de forma espontânea ou calculada. De acordo com 

Pimenta (2010, p. 82), “a comunicação dentro da empresa contribui para a definição e concretização de metas e 

objetivos, além de possibilitar a integração e o equilíbrio entre seus componentes”. 

Sendo assim, a comunicação apresenta algumas características. 

Inevitável  

Mesmo sem estar consciente, o indivíduo comunica-se, pois tudo o que faz afeta seus pares, que 

incorporam significado aos seus comportamentos. Assim, pode-se dizer que toda atitude, seja ela verbal ou 

silenciosa, possui valor comunicativo. 

Universal 

Como já dito anteriormente, a comunicação é condição para que o indivíduo se constitua como sujeito. 

Todas as sociedades utilizam a linguagem para atender às suas necessidades de exprimir a sua experiência no 

mundo.  

Processo contínuo 

A comunicação é um processo contínuo em que, partindo do aprendizado da comunicação em experiências 

passadas, o indivíduo apresenta formas e significados de comunicação que afetará a forma como se comunica 

atualmente e se relaciona com o outro. A partir dessa experiência, irá transformar suas interações futuras. 

 

Processo de aprendizagem 

Justamente por ser contínuo e estar em constante mudança, comunicar é um processo de aprendizado.  

 

COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

“O sucesso da estratégia de comunicação de uma empresa depende em grande medida do elo entre a 

estratégia de comunicação e a estratégia geral da empresa” (ARGENTI, 2006, p. 69). 

Em uma organização, existem dois processos comunicativos que concorrem juntos: a comunicação interna 

e a comunicação externa.  

A comunicação interna diz respeito aos processos de comunicação entre os indivíduos de determinada 

organização. Já a comunicação externa trata das relações com o público em geral, imprensa, comunidade, cliente, 

escola, concorrentes, sindicatos, organizações não governamentais e todos os públicos que não estão na 

organização, mas se relacionam com ela. 

A estratégia de comunicação interna nem sempre está alinhada com a estratégia de comunicação externa, 

pois se tratam de informações diferentes, voltadas para públicos com suas próprias idiossincrasias. 

Para a comunicação interna, o ponto mais importante da comunicação é a adequação da linguagem aos 

envolvidos e sua participação. 
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Para obter uma boa comunicação é importante a criação de uma cultura interna, bem fundamentada entre 

os colaboradores,para que todos dêem significados semelhantes ao objeto de comunicação.  

Em uma organização, a comunicação interna impulsiona um ambiente de trabalho mais eficaz e eficiente, 

maior produtividade e melhor bem estar coletivo. 

As principais funções da comunicação interna podem ser definidas como informar, formar, motivar, 

desenvolver o sentimento de pertencimento, valorizar experiências, destruir barreiras, explicar estratégias e 

combater rumores. Além disso, um dos principais objetivos é a motivação pessoal com a intenção de beneficiar o 

coletivo. 

A comunicação organizacional interna é um processo onde os membros da organização obtêm informações 

pertinentes sobre ela e suas mudanças, sendo a informação a variável intermediária que une a comunicação à 

organização. 

Goldhaber (1993 apud ANDREWS, HERSHEL, 1996) defende que “a comunicação organizacional pode 

atuar como o processo de criação e troca de mensagens dentro de uma rede de trabalho de relações 

interdependentes para competir com as incertezas do ambiente”. Andrews e Hershel (1996) completam afirmando 

que “a comunicação envolve a interpretação e negociação de mensagens, enquanto esforça-se para articular e 

trazer a compreensão mútua das visões, propósitos e metas da empresa entre os funcionários”.  

Sendo assim, para fins deste trabalho, considera-se essa definição mais ampla da comunicação interna, que 

deve ser uma prioridade para as organizações. Tendo em vista o cenário em constante transformação do século 

XXI a comunicação e a cooperação dentro da organização são as ferramentas que lhes dará condições para 

responder imediatamente às constantes mudanças e ser, ao mesmo tempo, um elemento constitutivo da mudança. 

No que diz respeito à comunicação externa, a política de comunicação deverá esta ser eficaz em transmitir 

a missão da organização e suas ações e atividades, bem como sua forma de contribuição à sociedade. 

A comunicação externa compreende toda a informação que esteja relacionada com as atividades que esta 

empresa desenvolve. Essa informação vai ao sentido de promover a imagem da empresa, nomeadamente através 

da divulgação na imprensa dos acontecimentos que esta realiza. Essas ações são desenvolvidas em torno da gestão 

da sua imagem institucional e estão associadas às temáticas e aos conceitos que as formalizam.  

Segundo Vasconcelos e Caetano, (2008, p.58) a comunicação institucional é o resultado do conjunto de 

imagens integradas que a empresa projeta para o exterior e que ficam retidas na mente dos públicos com os quais a 

empresa relaciona. Por esse motivo, as organizações devem ter clareza de propósito e eficiência na mensagem.  

Para que a comunicação externa seja eficiente, é necessário que o colaborador esteja familiarizado com as 

diretrizes e atividades da organização, pois ele está em constante relacionamento com o público externo.  

 

FORMAS DE COMUNICAÇÃO 

A comunicação nas organizações ocorre de diversas formas, por meio de estratégias verbais ou não verbais 

e mudam conforme o contexto.  

Para que o processo de transmissão de uma ideia se efetive com precisão, de forma coerente e organizada, a 

comunicação verbal é essencial. Essa é a forma mais utilizada para transmitir uma mensagem e se apresenta de 

duas maneiras: escrita e oral. 
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Em uma organização é comum expressar-se por meio de palavras escritas. A comunicação escrita tem 

como objetivos: obter e fornecer informações; promover uma ação específica; promover, manter e encerrar 

relacionamentos comerciais. Dentre os tipos mais comuns de veículos de comunicação escrita estão: cartas, 

circular, memorando, relatório, boletim, manual, jornal e revista.  

Conforme Pimenta (2006), na comunicação escrita, alguns elementos do processo sofrem mudanças: o 

emissor passa a ser o remetente e o receptor, destinatário. Além disso, é necessário que ambos dediquem-se cada 

um a sua tarefa. O remetente escrever a mensagem compreensível, e o destinatário compreendê-la. A partir da 

compreensão do destinatário, ele estará apto a produzir uma resposta.  

No entanto, a comunicação oral é a principal forma para a transmissão de mensagens e é, também, a forma 

mais rápida para receber a opinião da mensagem.  

A comunicação não verbal é a transmissão de mensagens através de outros meios que não incluem 

palavras, como a linguagem corporal. Os estudos de alguns psicólogos têm mostrado que, no convívio social, 

importa muito que fazemos, ou deixamos de fazer no momento em que falamos. Pois as emoções são transferidas 

sem palavras, antes de serem comunicadas na linguagem oral. Ansiedade, decepção, alegria, tranquilidade, 

agressividade, equilíbrio, e tantas outras emoções são expressas através de gestos, tom de voz, expressões faciais e 

dos olhos, posturas, toques, etc. (Pimenta, 2006).  

A comunicação não-verbal geralmente suplementa a escrita, a fala, e a linguagem de sinais. Ela tem como 

propósito expressar o sentimento implícito na mensagem. A comunicação não-verbal incorpora uma grande gama 

de comportamentos que envolvem o ambiente, o posicionamento do corpo, a postura, os gestos das mãos, as 

expressões e movimentos faciais, o tom de voz, a maneira de se vestir e o espelhamento, que acontece através da 

imitação de seus movimentos do corpo, tom de voz e linguagem. 

 

COMUNICAÇÃO E TRABALHO 

Dentro do contexto desta monografia, faz-se importante analisar a comunicação relacionada à esfera do 

trabalho.  

Comunicar es compreender al outro y compartir com él referentes, móviles y objetivos 

parcialmente comunes. Esto ES muyvisible em la vida profesional: lasnecesidades de 

comunicación (entre individuos, entre diferentes oficios o atividades, com losusários etc.) 

son enormes y multiformes. (Zarifian, 1999, p. 45) 

Comunicação é, acima de tudo, o processo onde os sujeitos constroem e reconstroem a organização em que 

trabalham. É um processo dialógico em que trabalho e comunicação confluem em um sistema comum. No 

momento em que o fator trabalho é tratado como um elemento de produtividade da organização e como fonte de 

renda para seus funcionários, a comunicação torna-se sinônimo de estratégia organizacional. Por outro lado, 

entender o trabalho como categoria social que ajuda o homem a construir o meio em que vive, ajuda a 

compreender melhor o lugar da comunicação nas relações de trabalho, dando à comunicação o aspecto central da 

organização.  
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COMUNICAÇÃO NA AUTOGESTÃO 

A autogestão é um meio de organização que busca a horizontalidade, aproximar o discutir do fazer, e 

incentivar a participação ao invés da representação. É uma forma de democracia direta, onde todos fazem parte do 

processo de decisão e podem se tornar protagonistas do que for decidido. 

A autogestão ultrapassa uma forma de gestão e está inserida em um projeto político, que busca a 

organização de baixo pra cima, como forma de luta, em defesa dos oprimidos e em busca de uma vida digna. 

No sistema capitalista, existe uma função específica para os trabalhadores: executarem o que outros 

pensam e planejam.  Mudar esse quadro e criar uma maior capacidade reflexiva demanda investimentos contínuos 

na área de comunicação. 

Às classes populares sempre foram impostas condições, não só materiais, mas também na capacidade de 

falar e de manifestar suas opiniões. Nesse sentido, na autogestão, a comunicação tem papel fundamental na 

construção pessoal e coletiva. Não deve ser pensada como uma capacidade espontânea, mas em uma habilidade 

que precisa ser conquistada e exercitada. 

Conforme CARVALHO apud DAL RI, 1999, a comunicação é a característica mais importante para a 

plena realização da autogestão. Neste sentido é importante que os autogestores tomem consciência do papel da 

comunicação na associação e da necessidade de superar a ideia da comunicação como capacidade inata e sim vê-la 

como aptidão a ser desenvolvida. 

Quando os trabalhadores fazem um processo de reflexão sobre a própria comunicação, como meio de 

assumir o poder pessoal e coletivo, passam a preparar-se para seus embates na sociedade. 

 

HISTÓRICO DA COOPERATIVA HAVILÁ  

A história da Havilá foi relatada em uma conversa com o fundador da Cooperativa. Por esse motivo, 

informações e datas podem não ser precisas. 

A Cooperativa Havilá se originou do “Depósito Havilá do Seu Batista” (1996), que a fundou e foi o 

primeiro a começar a trabalhar com materiais reciclados em Campinas. 

Em agosto de 2004 os cooperados participaram do I Encontro de Empreendimentos de Economia Solidária 

em Brasília. 
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A Cooperativa passou a integrar o programa de Economia Solidária desde o início em 2001, pois fazia 

parte do programa da Prefeitura de coleta seletiva, ligado ao Gabinete da Primeira Dama, que desde 1990 vendia 

os recicláveis para diversos recicladores, em várias regiões da cidade. 

A partir de uma triagem entre os grupos de recicladores, o grupo foi convidado a ingressar no programa 

para, futuramente, transformar-se em Cooperativa. A área ocupada pelo grupo para o trabalho que executavam foi 

permissionada para construção de um galpão. Contaram para isso com opatrocínio de uma empresa, que também 

lhe forneceu 2 anos de material e um caminhão em 2005. 

Nessa época a Havilá divulgou seu trabalho aparecendo em jornais de parceiros. 

 
 

 
 

 

A ONG Ecologia e Dignidade Humana (EDH) incubou o grupo associativo por quatro anos, culminando 

por legalizar a cooperativa em 2006.  
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Em 2010, o fundador se afastou da Cooperativa por doença. José Roberto assumiu a presidência. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a saída da EDH do processo de incubação, a Cooperativa contou com o acompanhamento dos 

técnicos da SMCTAIS - Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, Coordenadoria de 

Economia Solidária. 

Em março de 2014, Wilian Menezes foi eleito e assumiu a presidência da Cooperativa. 
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Em junho do mesmo ano a Havilá começou a fazer parte da RECICLAMP (Cooperativa de 2º grau) 

permanecendo até março de 2015. 

Desde o início do acompanhamento, no dia 15 de fevereiro de 2014, foi possível notar vários aspectos que 

foram se desenvolvendo. O cenário inicial era um grupo pequeno de cooperados, cooperativa com sinais de 

desorganização e com um aspecto desagradável, pois haviam materiais recicláveis jogados nas partes externas, 

além da falta de uma identidade visual. O representante da Cooperativa, que depois foi eleito presidente, estava há 

pouco tempo na Havilá, pois havia sido indicado pelo Coordenador de Economia Solidária de Campinas para 

tentar reerguê-la já que tinha sido uma das pioneiras na cidade e agora se encontrava com poucos trabalhadores e 

quase sem material para trabalhar. 

 

TRABALHOS REALIZADOS 

          a) Criação da identidade visual 

Segundo Vasconcelos e Caetano, (2008, p.58) a comunicação institucional é o resultado do conjunto de 

imagens integradas que a empresa projeta para o exterior e que ficam retidas na mente dos públicos com os quais a 

empresa relaciona. Por esse motivo, as organizações devem ter clareza de propósito e eficiência na mensagem.  

A Cooperativa estava sem uma identidade, uma comunicação institucional, e os cooperados não tinham 

cuidado com a comunicação e a com boa apresentação da Havilá. Foi encontrado o antigo logotipo, mas decidiram 

desenvolver um mais atual, que simboliza-se melhor a Cooperativa.  

Esse logotipo foi aprovado em reunião com os cooperados. Depois, aos poucos, foram criados vários 

materiais impressos como camisetas, bottons, uma placa de identificação e materiais impressos como um cartaz 

oferecendo uma oportunidade para trabalhar na Cooperativa.  
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Antes desse material, foi colocada uma espécie de faixa feita com um pedaço de pano rasgado oferecendo 

oportunidade de trabalho. Isso passava uma imagem negativa e pouco profissional da Cooperativa. 

 

           b) Criação de uma página na internet 

As poucas informações encontradas na internet a respeito da Cooperativa estavam desatualizadas antes do 

início das atividades de intervenção, em fevereiro de 2014. Por isso foi criada uma página no Facebook para servir 

como contato, além de divulgar novidades da Havilá e promover a Economia Solidária. Por enquanto só o 

presidente e mais uma cooperada demonstram habilidade para postar. A falta de internet na Cooperativa dificulta a 

aprendizagem do restante do grupo. Na figura abaixo aparece a imagem da página. 
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c) Relações com comunidade e com os gestores públicos 

O reconhecimento das pessoas do bairro e a participação das mesmas aumentaram no momento que a 

Cooperativa ganhou uma melhor aparência e começou a divulgar sua presença. O que pode ser constatado a partir 

de ações de moradores da comunidade do entorno que passaram a contribuir levando material que pode ser 

reciclado até a Havilá. 
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A iniciativa de alguns cooperados em participar do Fórum de Campinas e o contato direto com um 

vereador da cidade culminando na ida à Câmara, quando foi falado sobre a importância da existência das 

Cooperativas, demonstrou a preocupação de estarem mais presentes nas na gestão pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Aparência da Cooperativa 

Desde o início das atividades de intervenção, foi trabalhado que a aparência descuidada da Cooperativa, 

com material reciclável espalhado inclusive na parte externa, passava uma impressão de falta de higiene e 

segurança. Aos poucos foi se trabalhando com os cooperados a importância de se manter o lugar mais limpo e 

organizado.  
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e) Cuidados com a segurança 

Através de conversas feitas na Cooperativa, foram constatados alguns problemas e notou-se a importância 

de serem convidados profissionais de segurança do trabalho para ministrarem palestras. Depois disso, duas 

mudanças fundamentais foram feitas para melhorar a segurança na Cooperativa: ao contrário do que acontecia 

antes, os cooperados passaram a fumar na parte externa. Além disso, foram providenciados extintores para serem 

utilizados em caso de alguma emergência. Outros temas também foram discutidos como a importância de usar 

equipamentos de proteção individual, como botas e luvas, e cuidados com a dengue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Participação nas decisões 

Ao longo do período de acompanhamento, os cooperados demonstraram estar mais cientes da diferença 

entre trabalhar em uma empresa e uma Cooperativa de Economia Solidária, pois, entendendo melhor o sentido de 

autogestão, ampliaram sua participação nas reuniões. Ao invés de apenas votarem, alguns já colocam suas 

opiniões. 

Essa mudança pode ser notada na oficina quando todos se comprometeram a participar mais ativamente, na 

foto todos estão com os braços levantados simbolizando esse compromisso. Na maioria dos casos é necessário 

incentivá-los, mas mesmo assim é um avanço. O melhor exemplo foi quando decidiram, ao contrário do 

presidente, diminuírem a carga de horária semanal de trabalho. 
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A comunicação é a característica mais importante para a plena realização da autogestão (CARVALHO 

apud DAL RI, 1999). 

 

 

 

g) Pertencimento – participação nas tarefas 

Depois de atividades de formação em diversas ocasiões sobre o conceito de Economia Solidária e seus 

princípios, aos poucos o senso de pertencimento aumentou em alguns cooperados. Entenderem a Cooperativa 

como pertencente a todos, teve como resultado uma maior participação nas diversas tarefas, ao contrário de antes, 

quando cada um se achava responsável por apenas uma etapa do processo de trabalho.  
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h) Missão clara  

A criação da missão em conjunto foi importante no sentido de entenderem quais os objetivos da Havilá e 

também o que podem esperar e como podem contribuir na busca dos mesmos. Ao término da sua construção, um 

cooperado quis se certificar que essa missão não mudaria, que o que haviam feito valeria para todos os novos 

cooperados. Assim sendo, ficou encarregado de apresentá-la aos que chegarem, demonstrando solidariedade aos 

novos integrantes. A foto abaixo mostra a missão emoldurada para ser colocada na parede. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessa experiência foi possível concluir que, para se horizontalizar as relações internas de um 

empreendimento de economia solidária, é preciso qualificar os processos comunicativos para que eles contribuam 

com processo democrático, com o respeito às diferenças e com a cooperação. 

Os estudos sobre a comunicação em iniciativas de Economia Solidária podem e devem ser aprofundados e 

colocados em prática para que se possa organizar e distribuir o fluxo de informações que se faz presente em um 

cotidiano de natureza democrática de tomadas de decisões proporcionando a autonomia do coletivo. É de suma 

importância entender como se pode trabalhar para que a comunicação interna e externa estejam alinhadas, 

tornando-as mais efetivas e com menos ruídos.  

O trabalho realizado na Cooperativa Havilá demonstra que resultados significativos podem ser alcançados 

para aperfeiçoar os canais de comunicação e, consequentemente, melhorar os processos autogestionários. 
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Introdução 

Os Empreendimentos Econômicos Solidários pressupõem a autogestão 

como modo de organização do trabalho. A realidade cotidiana das cooperativas e 

associações de trabalhadores, contudo, nem sempre corresponde a este modelo ideal. 

Neste trabalho, pretendemos discutir as tensões e nuances entre traços de gestão coletiva 

e democrática e traços de gestão hierarquizada (heterogestão) em duas redes de 

cooperativas de catadores, situadas em Campinas-SP e Maceió-AL. A partir destes 

estudos de caso, em perspectiva comparativa, realizados entre 2014 e 2016, buscamos 

identificar os elementos que constituem a gestão dos empreendimentos, cotejando 

pesquisas anteriormente desenvolvidas com os resultados do cenário empírico que 

encontramos. 

O termo “autogestão” suscita um amplo debate, do qual decorrem diversas 

conceituações, algumas vezes díspares, em função dos posicionamentos políticos que as 

informam (WELLEN, 2012, p. 75-6). A democracia direta (um cooperado, um voto), no 

entanto, surge como elemento recorrente, estabelecendo a assembleia como a principal 

instância de decisão, que requer a participação horizontal dos trabalhadores, de forma que 

não surjam hierarquias ou separação entre os que decidem e os que executam. Ainda que 

seja necessária uma divisão de tarefas por especialidades profissionais e isso implique a 

distinção entre as esferas administrativa e de execução, as decisões e demandas devem 

fluir de “baixo para cima” (SINGER, 2002, p.18). Esta característica, associada ao 

estímulo para a participação dos cooperados na esfera política local externa aos EES, os 

diferenciaria dos empreendimentos econômicos capitalistas tradicionais (GAIGER, 

2006).  

A solidariedade marca a diferença em relação aos modelos competitivos 

tradicionais de produção (competição que é tanto interna às fabricas, como entre as 

fábricas), preconizando a cooperação interna (relações horizontais e democráticas de 

trabalho) e externa (formação de redes de produção, distribuição e consumo), como novo 

modelo de organização do processo de trabalho. Nesta direção, o exercício da democracia 

e da reciprocidade, associado aos demais aspectos que definem os empreendimentos em 

Economia Solidária conferem a estas ações, pelo menos teoricamente, o anúncio de um 

modelo alternativo de produção, que se apropria dos elementos “positivos” do 

capitalismo, sem chocar-se frontalmente com ele.  

Compreendida como um amplo projeto de transformação social (SINGER, 

2002), dificilmente poderíamos verificar a autogestão na realidade empírica. Por essa 

razão, o termo “autogestão” ganha também um sentido restrito, que diz respeito às 
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experiências limitadas às unidades produtivas (PIRES, 2016, p. 3). Mas, mesmo neste 

âmbito, a experiência da autogestão ocorre em meio a paradoxos e tensões, que, não raro, 

a aproximam de elementos da cultura do trabalho heterogerido, como demarca Lima 

(2002, 2010). Aproximação que decorre, por outro lado, das ambiguidades contidas na 

cultura do trabalho do novo espírito do capitalismo, que enfatiza a participação e a 

autonomia do trabalhador nas suas narrativas justificadoras e nas reformulações concretas 

que decorrem delas (Lima, 2010). Em síntese, noções como autonomia, autocontrole e 

autogestão estariam disseminadas tanto nas estratégias de gestão empresarial típicas do 

toyotismo, como nas estratégias de gestão de cooperativas e EES. Recorrendo a Boltanski 

e Chiapello, Lima tipifica o homem do terceiro espírito do capitalismo como o 

empreendedor, autônomo, responsável pela sua própria qualificação profissional, 

inovador, capaz de trabalhar em equipe, cumprindo funções diversas (polivalente) e 

engajado em relações de trabalho não mais salariais (percebidas neste novo registro como 

subordinação) (2010, p. 168). O conhecimento e a participação ativa do trabalhador 

passam a ocupar lugar importante neste novo mundo do trabalho. Neste contexto 

ambíguo:  

As cooperativas radicalizariam alguns ideais participacionistas presentes no 

toyotismo: sendo ao mesmo tempo proprietários, gestores e trabalhadores, se 

envolveriam ao máximo no trabalho, aumentando a produtividade e reduzindo 

custos no trabalho. (LIMA, 2010, p. 179). 

  

É Neste contexto que o sentido da “autogestão” desliza para a 

incorporação, pelo trabalhador, do autocontrole que garante sua permanência na equipe 

de trabalho, demandando menos controle externo. A autodisciplina, a responsabilidade 

com suas metas etc. adquire importância central e revelam os deslizes semânticos no 

âmbito da gestão do trabalho, que ressignificam termos tradicionais na luta operária, para 

adequá-los aos objetivos da gestão empresarial do trabalho, disparando um dispositivo 

que lembra as confluências perversas às quais Dagnino se refere (2004)1. O mesmo ocorre 

com o termo informalidade, antes significado de forma pejorativa e agora positivado sob 

o discurso da autonomia, “com isso assistimos a uma espécie de des-demonização da 

informalidade, de sinônimo de subdesenvolvimento para sinônimo de 

desregulamentação, flexibilidade e mesmo de empreendedorismo” (LIMA, 2010, p. 174). 

Nestes casos, a ressignificação dos termos não altera substancialmente as práticas de 

gestão do trabalho organizadas para aumentar a sua exploração.   

Observaremos as manifestações destes paradoxos, destas tensões e 

ambiguidades nos empreendimentos de catadores.  

 

 

As cooperativas de catadores e os dilemas da autogestão 

 

                                                           
1 Dagnino argumenta que os agentes posicionados na base dos movimentos sociais se veem presos em uma “armadilha” (2004, p. 
198), pois agem em meio às disputas entre projetos sociais antagônicos e quando objetivam ampliar a participação democrática da 

sociedade civil no acesso aos bens sociais básicos, acabam corroborando o projeto de privatização do acesso a estes bens. Por esta 

razão, a autora caracteriza o processo como “confluência perversa” de sentidos, que instaura uma crise discursiva com impactos diretos 
sobre a ação política de contestação e resistência. 
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O modelo de gestão integral dos resíduos sólidos, proposto pelo 

Movimento Nacional de Catadores de Materiais recicláveis (MNCR) pretende distanciar-

se dos modelos estatista e privatista, abrigando o catador em um regime de trabalho 

cooperado, que equalize as dimensões econômica, social e ambiental (WIRTH, 2016). 

Com isso, os EES de catadores passariam a funcionar simultaneamente como 

cooperativas de produção (em relação à Indústria de Recicláveis) e de serviços (em 

relação às prefeituras), tendo prazos e volumes de produção a serem cumpridos. Estas 

metas, embora diferentes em cada caso (produção e serviço), exigem a organização e 

estruturação das cooperativas de modo “profissional” ou “empresarial”, para retomar os 

termos usados por Magera (2005), trazendo o desafio de conciliar as dimensões 

econômica e solidária, implicadas na autogestão.  

Ao analisar as relações que se estabelecem em empreendimentos de 

catadores de recicláveis2, Rizek (2009) chama atenção para a conservação de elementos 

nada emancipatórios. Muito ao contrário, a cooperativa reproduz aquilo que há de mais 

tradicional no universo fabril: divisão de trabalho por gênero, centralização das decisões 

administrativas, controle do tempo de trabalho e da produtividade dos trabalhadores, 

implicando inclusive “demissões”3, execução de tarefas repetitivas e seriadas, bem ao 

modo taylorista e predominância de relações de mando, sobrepostas aos mecanismos 

coletivos de decisão. (RIZEK, 2012, p. 45). 

As conclusões de Rizek indicam que persistem hierarquias que derivam da 

dificuldade de ruptura com paradigmas do trabalho heterônomo, trazidos pelas vivências 

dos cooperados em outros ambientes de trabalho ou mesmo incorporados no processo de 

socialização, que marca a postura diante do trabalho. A dificuldade de realização da 

autogestão, portanto, decorre de uma cultura do trabalho que tende a reproduzir 

hierarquias, embotando as habilidades de participação democrática direta (HOLZMANN, 

2009; LIMA, 2007, 2010; MAGERA, 2005). 

Em nossa pesquisa de campo, encontramos traços de organização do 

trabalho que corroboram parte dos resultados das pesquisas acima mencionadas. Mas 

encontramos também elementos que permitem relativizá-los, com algumas ponderações.  

 

Gestão da produção e do trabalho nas cooperativas de Campinas e Maceió: 

produtividade, renda e acesso a direitos sociais  

 

A pesquisa cujos resultados fundamentam este trabalho ocorreu no 

contexto do impacto do programa CATAFORTE4, ação mais importante voltada ao 

                                                           
2 Rizek desenvolveu sua pesquisa entre catadores que atuavam na periferia de São Paulo, em programas que tiveram início ainda na 
gestão Marta Suplicy (2001-2004). A autora busca entender como ocorre a produção e a circulação da riqueza nestes territórios 

periféricos, tomando as cooperativas de catadores como objeto de análise. O campo de pesquisa que se mostrou mais significativo 

foi o da Central de Triagem da Vila Curuçá. Esta seria, segundo Rizek, uma experiência modelar na cidade de São Paulo no âmbito 
das cooperativas de catadores. 

 
3 Por tratar-se de uma cooperativa, o termo “demissão” não é adequado ao processo de exclusão de trabalhadores da equipe de 
trabalho, uma vez que ele não é um funcionário contratado por uma empresa, mas um trabalhador cuja admissão na equipe se dá por 

mecanismos de incorporação, em tese, processados coletivamente.  

 
4 O CATAFORTE consiste, em termos breves, em um programa federal que visa a formação e o fortalecimento das cooperativas de 

catadores. Os recursos do programa foram distribuídos em três edições. A primeira enfatizou a constituição, organização e 

formalização das cooperativas. As duas edições seguintes enfatizaram a preparação para a prestação de serviço às prefeituras, 
fornecendo formação em logística e distribuindo veículos (caminhões de diversos portes e funções), para composição de redes de 
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fomento de EES de catadores, no campo das políticas públicas (em termos de volume de 

recurso e de visibilidade). Associado à aprovação da Lei de Resíduos Sólidos (no 

12.305/2010), o CATAFORTE organiza, por meio de editais públicos, a distribuição de 

recursos financeiros e humanos (na forma de consultorias e capacitações) às cooperativas 

e redes de cooperativas de catadores. 

Nossa metodologia esteve baseada no estudo comparativo do impacto do 

CATAFORTE em duas redes de cooperativas de catadores, localizadas nas cidades de 

Campinas-SP e de Maceió-AL. A escolha destas redes levou em consideração a 

semelhança entre os tempos de existência das cooperativas que as compõem (13 anos, 

aproximadamente), tendo sido formadas e impactadas pelo mesmo contexto de mudanças 

institucionais5, notadamente pelo acesso aos recursos do CATAFORTE (maquinário, 

veículos, cursos, capacitações e assessoria técnica). Apesar disto, as duas redes 

apresentavam características muito distintas, com relação à gestão do trabalho e à renda 

que proporcionavam aos cooperados. Como estes fatores tinham relação com os nossos 

interesses iniciais de investigação, o estudo comparativo permitiu destacar semelhanças 

e diferenças entre experiências de cooperativismo assistidas pelo mesmo conjunto de 

políticas públicas, mas com resultados distintos.   

Em Maceió, observamos três cooperativas (totalizando 54 catadores) que 

compõem uma rede formada por sete empreendimentos (quatro deles estão localizados 

no interior do Estado de Alagoas, nas cidades de Delmiro Gouveia, Arapiraca, Penedo e 

Palmeira dos Índios). Em Campinas, observamos cinco empreendimentos que compõem 

a rede RECICLAMP (totalizando 128 catadores). Estas redes são formadas 

predominantemente por mulheres, seguindo padrão identificado por Wirth (2010, p.14), 

que destaca a maior participação feminina em empreendimentos de Economia Solidária 

de pequeno porte, nos quais enquadram-se grande parte das cooperativas de catadores. A 

autora chama atenção para a reprodução, no interior dos EES, de uma divisão sexual do 

trabalho ancorada nas naturalizações dos papéis de gênero correntes em nossa sociedade 

(2010, p.139-40). 

Ambas as redes são assistidas por organizações do Terceiro Setor e 

Universidades. Na cidade de Campinas, as cooperativas da RECICLAMP estão 

agrupadas no Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo (CRCA)6, e 

conta ainda com suporte da PUC-Campinas. No período da pesquisa de campo 

                                                           
cooperativas capazes de atender as demandas de coleta seletiva nos municípios. Adicionalmente, a capacidade de triagem do 

material e preparação para venda também compunham os objetivos do CATAFORTE. 
5 Referimo-nos ao conjunto de mudanças institucionais que poderiam ter impacto sobre a configuração do trabalho dos catadores 
tais como: aprovação da Lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (12.305/2010), criação do Comitê Interministerial 

de Inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis, criação da SENAES e o surgimento do MNCR. 

 
6 O CRCA esteve presente durante o processo de formação e consolidação destas cooperativas, assumindo o trabalho com materiais 

recicláveis como atividade principal. Em função disso, o CRCA incubou, em 2008, a RECICLAMP, uma cooperativa de segundo 

grau voltada exclusivamente ao segmento de catadores de recicláveis, com apoio da organização Cáritas do Brasil e da Petrobras. 
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observamos a ação do PorAmérica7. Em Maceió, registramos o apoio da 

Unitrabalho/UFAL, do programa Ser + Realizador8, e da ENACTUS9.   

Para a finalidade da reflexão acerca da gestão dos empreendimentos, 

destacaremos as diferenças quanto à organização do processo de trabalho, que resulta em 

maior produtividade entre as cooperativas da RECICLAMP, quando comparadas com a 

rede de Maceió.  

A produtividade do trabalho dos catadores da RECICLAMP, que foi de 

2.840 Kg por cooperado/mês, em 2013, é bem superior à produtividade do trabalho dos 

cooperados de Maceió, que foi de 1.111Kg por cooperado/mês, em 201610. Com isso, a 

retirada média entre as cooperativas das duas redes também é muito distinta.  

Em Campinas, a retirada média de um cooperado da rede era, em 2014, R$ 

1.190,0011. A cooperativa que garantia maior retirada era a RECICLAR, com média de 

R$ 1779,00. Em seguida, a Antônio da Costa Santos, com retirada média de R$ 1520,00. 

Na posição intermediária, estava a Unidos na Vitória, com retirada média de R$ 1359,00. 

As retiradas médias mais baixas eram as da São Bernardo, com R$ 833,00, e da DIVIPAZ, 

com R$ 772,00 (Relatório Econômico-financeiro RECICLAMP, 2014)12. 

Em Maceió, a retirada média dos catadores das três cooperativas 

observadas é de R$ 450,0013. Ela varia entre as cooperativas: os cooperados da 

COOPLUM tem retirada média de R$ 450,00. A retirada média na COOPREL Serraria é 

de R$550,00. E a retirada média na COOPREL Benedito Bentes é de R$350,00. Como 

as cooperativas pesquisadas em Maceió não fazem a distribuição das retiradas segundo a 

produção de cada cooperado, não há registro individual ou coletivo sobre o total triado e 

vendido mensalmente. 

                                                           
7 O PorAmérica, também denominado de Programa de Fortalecimento de Organizações de Base para Combater a Pobreza, foi lançado, 
no Brasil, em meados de 2011, em Campinas, propagando-se para outras cidades. Trata-se de uma das ações da Rede América, 

presente em 11 países da América Latina e Caribe, formada a partir de fundos de cerca de 80 entidades empresariais de porte 

internacional, bem como com fundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No Brasil, tem como parceiros o Instituto 
Camargo Correa, Instituto Holcim Brasil, Instituto Votorantim, Natura Cosméticos e Instituto Arcor, dentre outros. É o Instituto Arcor 

que faz a mediação, na cidade de Campinas, entre o PorAmérica e o CRCA. 

 
8 Programa organizado pela Braskem em parceria com a Ambev, Bunge, Gerdau e Sebrae. Em 2015 apoiou 70 cooperativas (abarcando 

3.538 catadores), em diversos estados brasileiros, dentre eles São Paulo, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

 
9 A ENACTUS é uma rede internacional mantida por empresas de grande porte, como Walmart, McDonalds, Unilever, Bank of 

America, Cargill, Microsoft dentre outras. Ela estimula o que denominam de empreendedorismo social, com forte viés empresarial. 
10 Os dados relativos à produtividade do trabalho dos cooperados da RECICLAMP foram colhidos nos relatórios de atividades das 
cooperativas, elaborado pela própria rede, a partir de um detalhado sistema de controle da produção, que discutiremos no próximo 

capítulo. Quanto aos dados da rede de cooperativas de Maceió, são muito imprecisos, pois as elas não mantem registro de peso da 

produção ou venda dos materiais. Desta forma, o cálculo da produtividade se baseou em estimativas “intuitivas” das coordenadoras 
das cooperativas. 

 
11 O salário mínimo valia, em 2014, R$ 724,00. A retirada média era, portanto, 64,36% maior do que o salário mínimo. A retirada 
média da cooperativa com maior capacidade de remuneração do trabalho (RECICLAR) era 145,71% maior do que o salário mínimo. 

A retirada média da Antônio da Costa Santos era 109,94% maior do que o salário mínimo. A retirada média da Unidos na Vitória 

era 87,70% maior do que o salário mínimo. A retirada média da São Bernardo era 15,05% maior do que o salário mínimo. A retirada 
média da DIVIPAZ era 6,62% maior do que o salário mínimo. Em síntese, apesar da variação, nenhuma delas oferecia retirada 

inferior ao valor do salário mínimo. 

  
12 Desenvolvemos um estudo sobre as possibilidades de superação da pobreza pela RECICLAMP, em:  ANDRADE, Marconi 

Tabosa de. O pagamento por serviço ambiental às cooperativas de catadores: ampliação da renda ou gestão da pobreza? Revista da 

Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, v. 13, n.1, jan- jun., 2014. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/abet/article/view/24867>. Acesso em: 05 jul. 2015. 

  
13 O salário mínimo, em 2016, valia R$880,00. A retirada média nas três cooperativas observadas representava, portanto, 51% do 
valor do salário mínimo. Nas três cooperativas, estava abaixo do valor do salário mínimo.  
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Esta diferença de rendimentos é determinante na garantia do acesso aos 

direitos sociais vinculados ao trabalho, pois a renda obtida pelos cooperados da 

RECICLAMP garante a contribuição mensal perene ao INSS. Além disso, a margem de 

renda permite a poupança para composição de fundos de ajuda emergencial, em caso de 

adoecimento mais grave, “gratificação” ao final de cada ano (equivalente ao décimo 

terceiro salário) e investimento em novos equipamentos para produção e proteção na 

execução do trabalho. 

A situação dos cooperados de Maceió é muito distinta, pois os rendimentos 

não permitem a contribuição ao INSS, nem a formação de qualquer tipo de fundo capaz 

de cobrir emergências de saúde. Com rendimentos muito baixos e expostos a um tipo de 

trabalho desgastante e insalubre, estes trabalhadores, não raro, se veem diante da difícil 

situação de ter que se ausentar do trabalho, para recuperar a saúde, ficando totalmente 

sem rendimentos (pois não tem nem a cobertura da licença remunerada para tratamento 

de saúde, previsto para os contribuintes do INSS, nem o recurso a fundos da cooperativa, 

para manter retiradas quando o trabalhador está impossibilitado de trabalhar).       

A sustentabilidade econômica das cooperativas da rede RECICLAMP, que 

aproxima os cooperados da possibilidade de superação da pobreza, bem como garante 

acesso aos direitos sociais vinculados ao trabalho, decorre da racionalização dos 

processos de organização do trabalho e da produção. Retomando a questão inicialmente 

levantada, esta racionalização implicaria adesão a um modelo de gestão “empresarial”, 

tal como tratado por Magera (2005)? Ou representaria a degeneração dos 

empreendimentos de ES, em empresas capitalistas? 

 

Gestão das cooperativas: o híbrido entre auto e heterogestão 

 

A gestão do trabalho nas cooperativas de rede RECICLAMP não incide 

tanto sobre o tempo e sim sobre a produção individual ou da equipe. Os cooperados tem 

maior liberdade em relação ao horário de chegada e saída, bem como em relação aos dias 

e turnos em que irão trabalhar. No entanto, depois de iniciado o trabalho, o cooperado ou 

sua equipe tem metas mínimas de produção diária para cumprir, medidas em peso. Nas 

cooperativas observadas, o controle (fiscalização) sobre o cumprimento das metas era 

realizado pelas coordenadoras, que anotavam a produção dos cooperados, a cada pesagem 

dos bags triados. A padronização da gestão da produção e do trabalho é estruturada por 

meio de dois Kits, o de coordenação e o de tesouraria14.  

A organização da produção e do trabalho nas cooperativas de Maceió 

segue rotinas mais simples. As coordenadoras centralizam as tarefas de organização das 

equipes (coleta, recepção do material no galpão, triagem, enfardamento e depósito nas 

baias). Elas também executam as vendas, fazem a distribuição das retiradas e decidem as 

admissões de novos membros na equipe. Não há registro das movimentações financeiras, 

                                                           
14 Os kits de coordenação são planilhas físicas, nas quais as coordenadoras anotam a frequência, as metas cumpridas e o tempo de 
trabalho de cada cooperado, os materiais triados etc., para posterior registro em planilhas eletrônicas, que reúnem as informações em 

um único relatório.O kit de tesouraria é usado para registro dos valores movimentados por cada cooperativa, mensalmente. Ele 

organiza as prestações de contas, que resultam da consolidação dos dados registrados. Os resultados financeiros são divulgados 
mensalmente nas assembleias e fixados nos murais das cooperativas. 
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nem prestação regular de contas aos cooperados15. As cooperativas não estabelecem 

metas de produção, nem monitoram os volumes produzidos.   

 As diferenças na gestão da produção e do trabalho colocam estes dois 

grupos de cooperativas em patamares muitos distintos de eficiência produtiva, se 

considerarmos os critérios de Damásio (2010d)16. Estas diferenças determinam também 

modos distintos de relação com o mercado de recicláveis. Mas, ainda que a RECICLAMP 

consiga uma inserção mais vantajosa no mercado de recicláveis, quando comparada com 

as cooperativas de Maceió, ambas a redes são perpassadas por suas demandas. Em certa 

medida, podemos dizer que o sucesso econômico da RECICLAMP se deve ao 

atendimento mais adequado destas demandas. Neste sentido, a gestão das cooperativas da 

rede RECICLAMP aproxima-se daquilo que Magera (2005) denomina de gestão 

profissional ou “empresarial”. Para o autor, tratava-se de desenvolver uma gestão que ele 

denominou também de capitalista. A gestão das cooperativas da RECICLAMP recorre a 

um modelo que incorpora princípios tayloristas de organização do trabalho (como a 

divisão entre planejamento e execução), hibridizados com “fórmulas” típicas do 

Toyotismo, como aplicação do Kanban e do Kaizen. Parece aproximar-se, portanto, de 

um modelo de gestão empresarial capitalista, ou seja, da heterogestão.   

No entanto, se estes empreendimentos não amadurecem experiências 

integrais de autogestão, tampouco parecem organizar-se sob um modelo heterogerido. 

Isto porque a moldura jurídica dos EES de catadores os “obriga” a certas rotinas de gestão 

coletiva. A posse coletiva dos meios de produção, bem como a distribuição horizontal 

dos valores coletivamente produzidos também são componentes desta moldura jurídica, 

que determinam a distância destas cooperativas em relação a uma empresa heterogerida.   

As duas redes praticam estas rotinas com graus bastante diferenciados de fidelidade aos 

ideais da autogestão, mas permeados por eles, de qualquer forma. Outro fator que nubla 

a dicotomia autogestão/heterogestão é o tipo de hierarquia que se estabelece entre os 

cooperados, pois não está baseada em uma relação autoritária e sim sob consenso. 

A assembleia, como instância máxima de decisão, é uma das rotinas que 

um EES deve seguir. Esta determinação estatutária nem sempre é cumprida de forma 

sistemática pelas cooperativas. Na RECICLAMP, observamos a realização de duas destas 

assembleias no período da pesquisa. Segundo relato dos cooperados, elas ocorrem 

mensalmente em cada uma das seis cooperativas da rede, agrupando todos os 

trabalhadores. Nelas, decisões coletivas são tomadas e ocorre o compartilhamento dos 

resultados alcançados (volume produzido e valor comercializado), bem como dos 

diversos problemas envolvidos na gestão dos empreendimentos. 

Esta rotina, contudo, não evita que se estabeleçam relações hierarquizadas, 

tais como a percebida na fala de um cooperado, que trata as cooperadas que lidam com a 

administração como as “pessoas lá da frente”. Distância também percebida na fala do 

                                                           
 
15 A COOPREL Serraria elabora balancetes, com a assessoria do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

(SESCOOP), mas não são compartilhados com os cooperados.  
 
16 Na categoria de Alta eficiência estão as cooperativas com produtividade acima de 1800 kg por catador/mês. A RECICLAMP 

enquadra-se nesta categoria, com 2.840 kg por catador/mês. Na categoria de Baixa eficiência estão as que tem produtividade entre 
550 e 1100 kg por catador/mês. As cooperativas de Maceió enquadram-se nela, com 1.111 kg por catador/mês. 
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diretor da RECICLAMP, que trata os cooperados como “eles” e pretende disciplinar o 

regime de trabalho que “eles” exercem.  

Entre as cooperativas de Maceió a realização das assembleias é rara. Nem 

mesmo as apresentações dos balancetes ocorre de forma regular. A percepção de que são 

uma cooperativa e dos elementos que definem o empreendimento enquanto tal são 

mantidos em função dos constantes cursos, palestras e formações. Os conteúdos aos quais 

são expostos garantem um discurso que reproduz as ideias centrais relativas à autogestão, 

mas não a sua prática cotidiana ou mesmo o cumprimento de rotinas mais gerais que 

possam caracterizá-las como empreendimentos autogestionários. A fixação jurídica dos 

empreendimentos como cooperativas, associada à história de formação destes grupos 

evita, por outro lado, que correspondam ao modelo de empresa heterogerida, pois não há 

um “patrão” que detenha a posse dos meios de produção. O processo de entrada e saída 

do grupo não ocorre por meio de admissão/demissão controlada por um “empregador”. 

Apesar disso, os princípios autogestionários são muito pálidos entre as cooperativas 

observadas em Maceió.  

Nos dois casos formam-se hierarquias entres os cooperados, que 

reproduzem relações semelhantes às observadas em sistemas de gestão heterônomo de 

trabalho. Há, no entanto, diferenças significativas, notadamente quanto à base que 

sustenta esta hierarquia.    

 

Hierarquia autoritária e hierarquia sob consenso 

Holzman (2009) chama atenção para o problema da divisão do trabalho 

entre planejamento e execução, como obstáculo à autogestão e lembra que se agrava 

quando o empreendimento depende da tutela de agentes externos. Lima (2015) demarca 

o mesmo problema: 

Por fim, as entidades incubadoras, em muitas situações, se tornam as 

verdadeiras coordenadoras das cooperativas, com grande protagonismo na 

organização de fóruns e eventos, mas evidenciando dificuldades dos 

trabalhadores gerenciarem autonomamente o empreendimento (p. 331). 

 

Embora a divisão e a hierarquização das tarefas dentro das cooperativas 

que formam a RECICLAMP constituam obstáculo ao desenvolvimento da autogestão, ela 

não implica a participação ou tutela de agentes externos, o que parece ser um ponto 

importante em torno do qual é possível fazer mais algumas ponderações. Aqueles que 

ocupam as posições de planejamento, administração e supervisão são trabalhadores 

oriundos do processo de organização das cooperativas, desde sua origem. São, portanto, 

catadores. Com uma média de tempo de formação de 13 anos, as cooperativas que 

formam a rede RECICLAMP constituíram-se na conjunção da luta política dos 

movimentos sociais de base (notadamente eclesiais) e dos programas governamentais 

(especificamente de âmbito municipal) de fomento ao cooperativismo e ao associativismo 

(NÓBREGA, 2006). Neste contexto, o atual Presidente da RECICLAMP iniciou sua 

formação política no Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), mas ao 

migrar para Campinas, em 199917, passou a trabalhar como catador e a representar, na 

esfera política municipal, as demandas e reivindicações dos trabalhadores que viriam a 

                                                           
17 Nos anos 90, atuou na organização de um acampamento do MST em Mato Grosso do Sul. 
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formar a cooperativa Antônio da Costa Santos. Nas cooperativas de Maceió, percebemos 

processos semelhantes de formação de lideranças, que mantém organicidade com os 

cooperados, pois surgem do próprio movimento de formação das cooperativas. 

Neste sentido, a assunção da posição de liderança depende do domínio de 

determinadas qualidades (principalmente as três apresentadas a seguir), recorrentes nas 

falas dos cooperados, quando tratam da liderança exercida pelas coordenadoras: a de 

saber lidar com as pessoas (cooperados), a de saber representar a cooperativa 

externamente e a de receber pessoas na cooperativa, apresentando o empreendimento de 

forma “adequada”. A primeira habilidade requer a capacidade de administrar os conflitos 

internos, resolvendo as desavenças entre os cooperados. Mas requer também a capacidade 

de impor o seu comando sem perder o controle (por isso a ideia de paciência). Ou seja, a 

coordenadora não grita para se fazer ouvir. Ela conquista respeito. A segunda habilidade 

requer capacidade de falar em público, desinibidamente, mesmo diante do “prefeito da 

cidade”, como uma cooperada fez questão de frisar, ao falar da sua admiração pela 

coordenadora, que seria capaz de ombrear com qualquer político ou representante da 

prefeitura. A eloquência, associada à capacidade de negociação é fundamental na prática 

cotidiana de reuniões com agentes da prefeitura e da iniciativa privada. A articulação em 

torno da contratação das cooperativas de Maceió pela prefeitura deu-se numa série de 

reuniões deste tipo. A terceira habilidade diz respeito ao domínio dos conceitos, ideias e 

discurso da autogestão e do cooperativismo, bem como do relato convincente de que o 

empreendimento é um representante genuíno do cooperativismo de catadores, capaz de 

viabilizar “a geração de emprego e renda para trabalhadores excluídos”. Trata-se de saber 

apresentar a cooperativa para gestores de fundos públicos e privados e de receber os 

avaliadores do uso destes recursos. 

O domínio destas habilidades é uma fonte de legitimidade e, neste sentido, 

uma das bases sobre a qual se sustenta o consenso em torno destas lideranças. Elas não 

assumem esta posição em função de uma relação autoritária e sim em função da conquista 

do consenso. Todos ou a maioria dos cooperados pactua a liderança. Mas entram em 

movimento também o aspecto jurídico da cooperativa e a cultura do trabalho heterônomo. 

O modelo de gestão é um hibrido destes elementos. O processo eleitoral, previsto nos 

estatutos das cooperativas, por meio do qual as coordenadoras e suas equipes são 

escolhidas funciona como uma moldura jurídica, sem que seja seguida na íntegra, pois a 

gestão não corresponde ao que está estabelecido nela. Afinal, estas lideranças centralizam 

as atividades de gestão das cooperativas, notadamente nas observadas em Maceió, nas 

quais a coordenadora assume todas as funções do conselho administrativo e do conselho 

de finanças. Entre as cooperativas de Campinas, a centralização é menos acentuada, 

havendo o exercício mais claro das funções dos conselhos. Isso se deve, em parte, ao uso 

dos kits acima mencionados, que induzem rotinas que requerem a mobilização destas 

funções. Esta diferença pode ser notada no desempenho da gestão dos recursos e do 

trabalho, nas duas redes. Mas também na maneira como se referem às cooperativas da 

rede. Entre os cooperados da RECICLAMP, cada cooperativa é identificada pelo seu 

nome, enquanto entre os cooperados de Maceió, as cooperativas são denominadas a partir 

dos nomes das suas respectivas coordenadoras. Assim, era muito comum ouvir, nas 

entrevistas, a referência à “cooperativa da Paula”, “cooperativa da Martha” etc.   
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Esta centralização tem outra possível explicação, que não exclui a exposta 

acima. Trata-se da delegação voluntária de “poder”. Nas entrevistas, as coordenadoras 

referiam-se à sua posição como um fardo, que ninguém queria assumir, coincidindo com 

a conclusão de Singer, ao identificar o desinteresse dos cooperados na gestão das 

cooperativas como um obstáculo ao desenvolvimento da autogestão (2002, p.18). 

Sobre isso, uma cooperada de Maceió nos disse: “ninguém quer assumir a 

cooperativa. É muito trabalho, muita responsabilidade. Aí a maioria das pessoas não quer” 

(Entrevista realizada no dia 01/11/2016, Maceió). As coordenadoras centralizam funções 

pela mesma razão. Por um lado, são percebidas como as mais capazes para exercer a 

função, em vista da detenção das qualidades acima mencionadas. Por outro, os 

cooperados “optam” por não assumir as responsabilidades requeridas pela gestão coletiva 

do empreendimento.  

O que se consolida é uma gestão centralizada, mas não autoritária, posto 

que está baseada em um consenso que legitima a função de coordenação, seja porque ela 

conquista a confiança ou porque assume responsabilidades rejeitadas pelos outros 

cooperados.  

Por fim, a cultura do trabalho heterônomo, que permeia o cotidiano das 

cooperativas, compõe a formação das hierarquias na sua gestão. Não raro, os cooperados 

referem-se aos rendimentos como “salário” e não como retirada. Neste detalhe, percebe-

se a incorporação, no plano simbólico, da relação patrão/empregado no interior dos EES 

estudados. Esta relação é perceptível também na organização cotidiana do trabalho. Ainda 

que as coordenadoras das cooperativas destas duas redes sejam egressas do trabalho de 

catação, e não agentes externos, a ocupação de determinadas posições produz 

distanciamentos e engendra relações muito próximas daquelas observadas em ambientes 

de trabalho heterônomos. Persistências que podem não ser apenas residuais, mas inerentes 

à própria lógica que rege as experiências da Economia Solidária no contexto das novas 

configurações do trabalho. Nesta direção, Lima (2010) chama atenção para a 

possibilidade de incorporação dos EES no quadro hegemônico de uma nova cultura do 

trabalho fomentado pela lógica neoliberal, que estimula o empreendedorismo coletivo 

como via de inovação, sucesso econômico, liberdade e emancipação. A ideologia do novo 

espírito do capitalismo teria, assim, no empreendedor a figura do homem ideal, em 

contraposição ao homem da sociedade salarial. 

O informal, antes percebido como atraso e empecilho ao desenvolvimento, 

ganha novo status no ideário neoliberal, passando a significar a abertura ao espírito 

empreendedor individual, que deveria libertar-se dos controles estatais. Este modelo 

expande-se com os sistemas de subcontratação e as reformulações das leis trabalhistas, 

no sentido da flexibilização dos contratos. 

Neste cenário, Lima demarca que, no conjunto do trabalho organizado 

coletivamente, as cooperativas aproximam-se da proposta toyotista de participação e 

flexibilidade dos núcleos de produção, materializando os objetivos mais amplos da 

reestruturação do trabalho, muito mais do que se contrapondo a eles (LIMA, 2010, p. 

179).   

A cultura do assalariamento, por um lado, e as pressões sobre o processo 

de produção, dentro do referencial do mercado capitalista, por outro, dificultam, assim o 
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amadurecimento da autogestão. Mesmo no Brasil, onde a formalização do trabalho não 

foi massiva, a cultura do assalariamento foi incorporada pelos trabalhadores, que tem 

como meta, desejo ou padrão de dignidade do trabalho a “carteira assinada”. Os 

empreendedores, os trabalhadores autônomos se ressentem da ausência dos benefícios do 

trabalho formal, ainda que nunca tenham tido acesso a eles. 

 

Breve conclusão  

Ambas as redes de cooperativas tiveram acesso aos recursos dos 

programas governamentais de âmbito federal, estadual e municipal, disponibilizados nos 

últimos dez anos e vivenciaram os mesmos processos de constituição de um novo 

ambiente institucional para o cooperativismo de catadores, acessando as políticas 

públicas que se desenharam neste percurso. O modelo de gestão dos empreendimentos é 

um dos fatores centrais que explica a diferença quanto ao aproveitamento dos recursos 

disponíveis (materiais e humanos). Ele é mais racionalizado (empresarial, “taylorista” 

etc.) no caso da RECICLAMP e, por isso, tem resultados econômicos mais consistentes, 

quando comparados aos resultados da rede de Maceió. Em nenhum dos dois casos 

percebemos traços puros de heterogestão.      

Tanto nas cooperativas observadas em Maceió como nas observadas em 

Campinas, há um modelo que hibridiza traços de hetero e de autogestão. Em ambos os 

casos, observamos uma gestão centralizada pela coordenadora, mas sob o consenso dos 

cooperados, que delegam “poderes” porque percebem nela habilidades indispensáveis à 

gestão do trabalho e da produção e/ou porque não querem assumir as responsabilidades 

da gestão dos empreendimentos. Não identificamos, contudo, traços de autoritarismo, 

percebidos em outras pesquisas sobre o cooperativismo de catadores (MAGERA, 2005; 

RIZEK, 2012). Desta forma, não podemos afirmar que estas cooperativas reproduzem 

relações de trabalho típicas de uma empresa capitalista, embora ainda abriguem 

elementos da cultura do trabalho heterônomo (LIMA, 2010). Há mecanismos de gestão 

que alternam a centralização das decisões com rotinas de participação democrática direta, 

dada a moldura jurídica dos empreendimentos. 
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Resumo: 

As cooperativas de catadores de materiais recicláveis exercem 

atividades de coleta, triagem e comercialização de resíduos pós-consumo 

possibilitando geração de trabalho e renda por parte de uma população 

marginalizada e socialmente excluída além da reinserção desses resíduos na 

cadeia produtiva da reciclagem. Estima-se a existência de 1.175 cooperativas 

ou associações distribuídas entre 684 dos 5.563 municípios brasileiros. Muitas 

dessas cooperativas são contratadas pelos governos municipais para 

prestarem serviços de coleta seletiva. No entanto, mesmo com contrato 

esbarram em inúmeros fatores que dificultam o seu trabalho, como é o caso 

Coopervida – Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis 

de São Carlos-SP, que possui um contrato com a Prefeitura Municipal desde 

2010. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi de identificar aspectos 

favorecedores para a sobrevivência de uma cooperativa de catadores a partir 

de um cenário de alta instabilidade quando na mudança de governo a partir da 

eleição municipal. O método para realização do trabalho foi a observação 

participante no ano de 2015, além de análise documental, constituída por atas, 

relatos de reuniões e artigos. Os resultados permitiram identificar que a 
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atuação de indivíduos e grupos da sociedade civil organizada em apoio à 

cooperativa, em especial a formação e atuação do Fórum Comunitário de 

Resíduos Sólidos de São Carlos, mostrou-se fundamental para a manutenção 

das atividades da cooperativa e da coleta seletiva com inclusão social na 

cidade de São Carlos/SP. Essa articulação também contribuiu para o 

envolvimento político dos cooperados, fortalecimento da autogestão do 

empreendimento e ampliação do reconhecimento da atividade desta 

cooperativa.  

 

 

Introdução 

A atuação no Brasil de catadores de materiais recicláveis é fundamental 

para a reinserção dos resíduos pós-consumo na cadeia produtiva da 

reciclagem, o que reduz a quantidade de resíduos sólidos a serem dispostos 

em locais nem sempre adequados. Além disso, dentre os benefícios da 

reciclagem, podem ser citados os impactos positivos ambientais (associados à 

redução de uso de água, energia, matéria prima e emissão de gases de efeito 

estufa) e econômicos (associados a menores gastos financeiros para obtenção 

de produtos finais semelhantes) (IPEA, 2010) bem como a inclusão social de 

trabalhadores(as) desempregados(as) e geralmente discriminados(as) pelo 

mercado de trabalho e a oportunidade do exercício da cidadania (CARVALHO 

e RONDINI, 2017). 

Segundo o IPEA (2013), os catadores são responsáveis por em torno de 

90% do material reciclado do Brasil. Porém, quando não organizados em 

grupos, cooperativas ou associações, possuem uma capacidade de barganha 

em relação ao produto de seus trabalhos muito pequena devido ao baixo 

volume de material coletado, ficando dependentes do repasse de materiais dos 

sucateiros ou aparistas que determinam o preço que irão pagar. Esses 

atravessadores, como normalmente são denominados, possuem infraestrutura 

de armazenagem e processamento dos materiais e consequentemente a 

capacidade de agregar valor ao material que será vendido às grandes 

indústrias a um preço até 10 vezes maior do que o pago aos catadores 

(MAGERA, 2003). 

Quanto ao número destes trabalhadores o Censo de 2010 aponta a 

existência de 387.910 habitantes com esta ocupação (BRASIL, 2010b), o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) cerca de 600 mil (IPEA, 

2012a) e o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) 

até 1 milhão de pessoas (IPEA, 2013). Com base nesses números, estima-se a 

existência entre 400 mil e 600 mil pessoas com a ocupação de catador, sendo 

que mais de 100 mil compõem a base do MNCR (IPEA, 2012a).  

 Já em relação às cooperativas ou associações, estima-se a existência 

de 1.175, distribuídas entre 684 dos 5.563 municípios brasileiros (BRASIL, 

2010b), representando em torno de 30.390 catadores organizados (IPEA, 

2012a). Ao mesmo tempo, ao longo dos anos, percebe-se um aumento das 
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iniciativas municipais de coleta seletiva: em 1989, 58 programas foram 

identificados; em 2008, 994 (17% dos municípios brasileiros) (BRASIL, 2010b); 

em 2011, 3.263 (58,6%) (ABRELPE, 2011); e em 2014, 3.608 (64,8%) 

(ABRELPE, 2014). 

Atualmente, a profissão é reconhecida no Cadastro Brasileiro de 

Ocupações (CBO) desde 2002; além disso, a esfera federal no país dispõe de 

marco legal favorável à inclusão formal destes trabalhadores na cadeia 

produtiva da reciclagem. Neste contexto, podem ser citadas a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), sancionada em 2010 (BRASIL, 2010), assim 

como a Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (BRASIL, 2007), 

sancionada em 2007, e os respectivos decretos. Apesar do reconhecimento 

dos catadores na CBO datar de 2002, apenas em 2013 a catação passou a ser 

contabilizada no Cadastro Único do Governo Federal, no qual em 2015, 49.181 

pessoas declararam essa ocupação. Dessas, 31.078 eram beneficiárias de 

programas sociais (aproximadamente 63%) (IPEA, 2012b). 

A PNRS, cuja elaboração contou com a participação do MNCR, garante 

visibilidade e prioridade para que as cooperativas de catadores assumam os 

serviços de recuperação de materiais recicláveis nos municípios (BRASIL, 

2010a). A implantação de coleta seletiva é obrigação dos municípios e seus 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) devem 

prever metas referentes a ela. Porém, os dados de 2014 apresentados 

anteriormente indicam que 36% dos municípios ainda não possuem programas 

de coleta seletiva e que a inclusão de cooperativas de catadores nos 

programas ainda é baixa, já que a quantidade de municípios que possuem 

cooperativas de catadores é bem menor do que os que indicaram possuir 

programas de coleta seletiva. 

As cooperativas de catadores são consideradas empreendimentos 

econômicos solidários, pois se encontram alinhadas aos princípios da 

Economia Solidária (ES), em busca de “[...] outro modo de produção, cujos 

princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito 

à liberdade individual” (SINGER, 2002, p. 10), a cooperação, a autonomia e a 

gestão democrática (LAVILLE, GAIGER, 2009). Neste sentido busca defender 

a propriedade coletiva ou associada, a liberdade individual, a distribuição de 

renda de forma igualitária e a solidariedade (GAIGER, 2004). 

No entanto, mesmo a profissão sendo reconhecida pela CBO, a PNRS 

se constituir em marco legal favorável estes trabalhadores esbarram em 

inúmeros fatores que dificultam seu trabalho, o qual atualmente é associado a 

condições precárias e baixa remuneração. Além disso, é uma ocupação 

caracterizada pela invisibilidade social e preconceitos (IPEA, 2010), 

principalmente quando não estão organizados.  

Como estratégia para valorização do trabalho prestado à sociedade e 

aos municípios, o MNRS vem demandando a contratação destas cooperativas 

pelo poder público, o que representa um avanço. O MNCR argumenta que sem 

essa formalização a coleta seletiva corre riscos de não se consolidar como 
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ação sustentável [MNCR, 2016]. A principal finalidade de prestação de serviços 

por cooperativas e associações de catadores não é o lucro, mas a provisão de 

ações à sociedade e ao meio ambiente (MNCR, 2012). 

Na cidade de São Carlos, SP desde 2004, existe uma cooperativa de 

catadores (Coopervida – Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais 

Recicláveis de São Carlos-SP), formada a partir de catadores que atuavam no 

lixão. Em 2010, foi realizado um processo de unificação com as outras duas 

cooperativas existentes no município, de modo que a Coopervida passou a ser 

a única cooperativa existente. Ao final deste processo esta cooperativa foi 

contratada pela Prefeitura Municipal como prestadora de serviço de coleta, 

triagem e comercialização de materiais recicláveis. Neste contrato, além do 

pagamento pelo serviço, também foram responsabilidades da contratante, os 

custos com barracão, os caminhões com os motoristas, materiais de 

segurança, luz e água. Neste contexto, a cooperativa atingiu 70% da coleta 

seletiva do município e os cooperados sentiram os reflexos em suas retiradas 

mensais, que passou de R$491,00 em 2009 (média anual) para R$671,00 em 

maio de 2010. Também os cooperados tiveram garantido o provisionamento 

dos fundos coletivos e a regularização tributária e fiscal do empreendimento 

(MARTINS; SORBILLE, 2011) No entanto, nos últimos anos, com a alteração 

do governo municipal pelas eleições em 2012, começou a desenhar um cenário 

de instabilidade para o funcionamento da cooperativa.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi de identificar aspectos 

favorecedores para a sobrevivência de uma cooperativa de catadores a partir 

deste cenário de alta instabilidade vivenciado pela Coopervida em São 

Carlos/SP. Espera-se que os resultados possam contribuir para as 

cooperativas, gestores públicos e os diversos atores que vislumbram coleta 

seletiva com inclusão social. 

 

Método 

O método para realização do trabalho foi a observação participante por 

meio da equipe de assessoria do NuMI-EcoSol/UFSCar (Núcleo Multidisciplinar 

Integrado de Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da 

Universidade Federal de São Carlos/São Carlos/SP) à Coopervida 

(Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de São 

Carlos-SP), no ano de 2015, além de análise documental, constituída por atas, 

relatos de reuniões, artigos.  

O NuMI-EcoSol é uma unidade acadêmica, que é sucessora, desde 

2011 da Incubadora Regional de Cooperativas Populares da Universidade 

Federal de São Carlos (INCOOP-UFSCar), a qual foi criada em 1998 enquanto 

estrutura que alia a pesquisa, a docência e a extensão voltadas ao fomento de 

iniciativas de Economia Solidária (CRUZ-SOUZA et al., 2011). O NuMI-EcoSol  

enquanto unidade acadêmica é vinculado diretamente à Reitoria da UFSCar 

(CORTEGOSO, et al., 2016). As atividades deste Núcleo compreende tanto o 

processo de incubar como o de assessorar grupos para a formação de 
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empreendimentos no âmbito da Economia Solidária (ES), pela oferta de 

subsídios, acompanhamento do processo de tomada de decisão e 

implementação de atividades (CRUZ-SOUZA et al., 2011). Possui uma equipe 

multidisciplinar, constituída de docentes, estudantes de graduação, pós-

graduação e profissionais de nível superior com diferentes formações e nos 

projetos desenvolvidos pelo NuMI-EcoSol, o processo de organização dos 

grupos populares é realizado sob a orientação de princípios do cooperativismo 

popular autogestionário, na perspectiva da ES (CORTEGOSO, et al., 2016). 

Este Núcleo é constituído por linhas de atuação, dentre as quais está a Linha 

de Ação de Empreendimentos Solidários de Catadores e Catadoras de 

Materiais Recicláveis (LACat) que  assessorou a Coopervida no ano de 2015. 

 

 

Resultados e discussão 

Em 2015, a Coopervida iniciou o ano com dificuldades para desenvolver 

suas atividades, relativas principalmente à indisponibilidade de caminhões para 

coleta seletiva no município, cuja contratação, como informado acima, 

corresponde a uma responsabilidade da PMSC, conforme previsto no contrato 

(SÃO CARLOS, 2015a). Associado a isto, ainda sofria pelo não pagamento de 

dívida de R$ 128.500,00 que a Prefeitura mantinha com a cooperativa por 

meses sem repasse, de outubro de 2014 a fevereiro de 2015, quando a 

Coopervida manteve suas atividades mesmo sem renovação do contrato com a 

PMSC, conforme constam na ata de 25/05/2015 da comissão Parceiros da 

Coopervida.  

Como já indicado na introdução deste artigo, em inicio de 2013, com a 

posse da nova gestão municipal iniciou-se um processo de descontinuidade do 

apoio do setor público à cooperativa o que levou a um agravamento das 

questões financeiras, operacionais, ambientais e sociais, já existentes desde 

2012 e advindas de problemas no repasse da PMSC para a Coopervida.  

Frente a tais dificuldades, a cooperativa buscou o apoio do NuMI-

EcoSol, cuja equipe convidou parceiros e apoiadores da Coopervida e da 

coleta seletiva para uma reunião em maio de 2015. Representantes de seis 

coletivos, além de representante da PMSC, compareceram a uma primeira 

reunião na sede da Coopervida, que teve continuidade e culminou na 

constituição da comissão “Parceiros da Coopervida”, a qual organizou ações 

coletivas para demandar da PMSC o cumprimento do contrato. Dentre as 

ações dessa comissão, destaca-se um vídeo, produzido pelo Grupo de Estudos 

e Intervenções Socioambientais (GEISA), denominado “Por que não está tendo 

coleta seletiva em São Carlos?”, no qual membros da cooperativa e do NuMI-

EcoSol denunciam a situação vivenciada pela Coopervida (GEISA, 2015).  

Destaca-se a manifestação na Tribuna Livre da Câmara Municipal, em 

23 de julho de 2015, da presidente da Coopervida, quando apresentou as 

condições de trabalho e dificuldades da cooperativa perante a PMSC e 

solicitando apoio dos vereadores (SÃO CARLOS, 2015b). No mesmo dia, os 
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vereadores de São Carlos aprovaram o projeto de lei nº 176 da PMSC, que 

autorizava a abertura de crédito adicional suplementar para despesas com o 

pagamento indenizatório referente à contratação da Coopervida para a 

prestação do serviço de coleta seletiva.  

A comissão Parceiros da Coopervida se reuniu periodicamente até agosto 

de 2015, no entanto, neste cenário de resistência para garantir o 

funcionamento da Cooperativa e a coleta seletiva de resíduos observou-se uma 

deficiência de comunicação entre o setor público, a cooperativa e os demais 

atores envolvidos. Neste contexto, esta Comissão vislumbrou a criação de um 

Fórum Comunitário de Resíduos Sólidos como estratégia, a fim de ampliar a 

discussão relativa à gestão de resíduos, aproximando mais grupos com 

afinidade nesta temática e buscando soluções de caráter mais definitivo no 

cenário municipal. Essa experiência possui embasamento histórico no Fórum 

Comunitário do Lixo, que existiu em São Carlos de 1999 a 2002 o qual 

desenvolveu atividades que foram fundamentais para a implantação da coleta 

seletiva com inclusão social e para a formação das três cooperativas de 

catadores inicialmente existentes no município. Naquele momento, final dos 

anos 90 e inicio do século, o NuMI-EcoSol participou e cooperou de maneira 

esporádica na formação das cooperativas. Lembrando que estes Fóruns foram 

criados naquela época no Brasil, com o nome de Fórum do Lixo e Cidadania, que 

segundo Dias (2009): 

...são espaços privilegiados que contam com a participação 

de diversas organizações que oferecem subsídios de caráter técnico 

e financeiro e que qualificou a intervenção política dos catadores de 

recicláveis e contribuiu numa maior coordenação de ações no setor 

de resíduos 

O Fórum Comunitário de Resíduos Sólidos de São Carlos foi lançado em 

outubro de 2015, fruto de articulação da sociedade civil organizada, e visa um 

projeto de longo prazo para a gestão de resíduos sólidos em São Carlos, de 

forma a garantir a reorganização da coleta seletiva e o fortalecimento da 

Coopervida e de toda a gestão de resíduos sólidos em consonância com as 

Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, como consta na Carta de 

Princípios do Fórum. Conforme sua carta de princípios, elaborada em 2015, a 

natureza do Fórum Comunitário de Resíduos Sólidos de São Carlos-SP é: 

.... um movimento organizado, constituído por cidadãs e 

cidadãos, bem como instituições e entidades públicas ou privadas, 

que voluntariamente se associam para propor, acompanhar e 

fiscalizar as políticas públicas e ações governamentais de gestão de 

resíduos sólidos, com prioridade para o contexto municipal. 

Este Fórum pode ser compreendido como uma evolução da comissão 

Parceiros da Coopervida. A articulação neste espaço foi além, passando a 
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atuar na esfera de proposição do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS), uma exigência da PNRS, a fim de garantir na 

cidade a coleta seletiva com participação de catadores, bem como a 

participação social na elaboração desta política pública municipal.  

Além das organizações integrantes da comissão Parceiros da 

Coopervida (NuMI-EcoSol, TEIA-Casa de Criação, Associação Veracidade e 

GEISA), outras entidades compõem o Fórum: relacionadas ao movimento 

ambiental e de bairros (participantes autônomos, APASC (Associação para 

Proteção Ambiental de São Carlos), ONG Veredas, AMOR (Associação de 

Moradores e Amigos dos Jardins); de Universidades Públicas (Secretaria de 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade da UFSCar e USP Recicla), estudantes 

de pós-graduação da USP-São Carlos e da UFSCar; e outras (Reenvolta-

Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área Socioambiental) e o RAiZ 

(Movimento Cidadanista), conforme as listas de presença das reuniões 

ordinárias do Fórum em 28/10 e 09/12 de 2015. 

Também neste cenário, evidencia-se a parceria com a instituição Cáritas 

Brasileira quando a equipe do NuMI-EcoSol assessorou a Coopervida na 

elaboração e submissão do projeto “Ações e infraestrutura para fortalecimento 

da Coopervida” ao edital “Fortalecimento da Economia Solidária no Brasil”, de 

2015, da Cáritas Brasileira, cujo projeto foi aprovado (CÁRITAS BRASILEIRA, 

2015). Tal projeto, embora não tenha se concretizado, promoveu 

reconhecimento para eles enquanto categoria de trabalho.  

Neste cenário de pouco de pouco apoio dos gestores públicos e 

descumprimento do contrato pela PMSC, a Cooperativa, mesmo com um 

número reduzido de cooperados e com renda menor ou às vezes inexistente, 

continuou a desenvolver o seu trabalho, tentando cumprir sua responsabilidade 

do contrato.  

 

Considerações finais 

Essa relação que caracteriza essas cooperativas como prestadoras de 

um serviço ao município, e, portanto, passíveis de serem contratadas por 

Prefeituras Municipais, representa um avanço em relação a demandas do 

MNCR, que visualiza a contratação pelo poder público como uma estratégia 

para valorização do serviço prestado, enquanto argumenta que sem essa 

formalização a coleta seletiva corre riscos de não se consolidar como ação 

sustentável [MNCR, 2016]. No entanto, não é suficiente para as cooperativas 

desenvolverem suas atividades com eficiência. 

Os resultados obtidos permitiram identificar que a atuação de indivíduos 

e grupos da sociedade civil organizada em apoio à cooperativa, em especial a 

formação e atuação do Fórum Comunitário de Resíduos Sólidos de São Carlos, 

mostrou-se fundamental na manutenção das atividades da cooperativa, em 

momentos de fragilidades, especialmente neste cenário de mudança de 

governo municipal. Com as atividades da Comissão e posterior instalação do 

Forum a Coopervida foi fortalecida, pois foi ampliado o número de parceiros 
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(associações de moradores, de empresas, entre outros), realizado divulgação 

da coleta seletiva, promovido ações para mudança das atividades para um 

novo barracão, para pagamento da dívida à Coopervida, para contratação de 

caminhões para a coleta seletiva e para acompanhamento da renovação do 

contrato da Coopervida.  

Essa articulação contribuiu para o envolvimento político dos cooperados, 

quando os catadores participam da articulação política na Câmara Municipal 

com a manifestação em tribuna livre. Contribuiu também para a ampliação da 

visibilidade da Cooperativa por meio da divulgação em vídeo do cenário 

enfrentado. Todos estes aspectos foram também favorecedores para a 

continuidade de seu funcionamento dentro deste cenário de crise. Nesse 

panorama, ficou explícita a importância da participação social no entendimento 

do cenário e suporte à Coopervida, visto que esta participação garantiu a 

resistência da cooperativa por meio de estratégias de assessoria, com foco nos 

processos de atuação política. A cooperativa sozinha, possivelmente não 

obteria a potencialidade para atingir seus objetivos se não estivesse articulada 

nesta rede de atores por meio do Fórum. Internamente à cooperativa, que é 

alinhada aos princípios da Economia Solidária toda esta articulação e 

mobilização colaboraram para afirmar a autonomia e autogestão do 

empreendimento.  

Ainda é importante destacar que este Fórum Comunitário também 

passou a atuar na esfera de proposição do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), a fim de garantir que a coleta 

seletiva com participação de catadores organizados seja mantida na cidade, 

bem como a participação social na elaboração desta política pública municipal. 

No entanto, mesmo neste cenário com presença diversos atores 

apoiando, a Coopervida – Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais 

Recicláveis de São Carlos-SP ainda continuou a passar por inúmeras 

dificuldades, em especial no que tange sua relação com a prefeitura municipal 

(renovação do contrato, barracão, entre outros). Mesmo que existam estes 

elementos favorecedores no sentido de um maior reconhecimento da ocupação 

destes trabalhadores como catadores, estes ainda enfrentam dificuldades na 

realização de seu trabalho. No entanto, os resultados deste trabalho 

demonstraram que o apoio de atores e entidades da sociedade civil organizada 

foi fundamental para a manutenção das atividades da cooperativa e da coleta 

seletiva com inclusão social na cidade de São Carlos/SP. Os resultados 

também corroboram com a afirmação de que estes fóruns se constituem em 

espaços privilegiados que contribuir para as ações no setor de resíduos . 

Finalizando, pode-se sugerir, mesmo considerando o âmbito municipal, 

que os resultados alcançados são importantes para outros contextos, no 

sentido de indicar possibilidades de averiguar as possíveis contribuições que 

uma articulação por meio de um Fórum Comunitário, onde apoiadores se 

constituem em rede, pode promover aos municípios em relação à temática dos 

resíduos sólidos, apoiado na PNRS e garantindo a inclusão das cooperativas 
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de catadores bem como a participação social na elaboração de política pública 

municipal. Espera-se que este trabalho possa contribuir para a análise de 

cenários semelhantes e para o fortalecimento das atividades das 1.175 

cooperativas ou associações, distribuídas entre 684 dos 5.563 municípios 

brasileiros. 
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Buen Vivir y Turismo de Base Comunitaria: 

Diálogo, posibilidades y perspectivas en Latinoamérica.  

Rodrigo Cuevas Vargas 1 

Christian Henríquez Zuñiga 2 

 

Introducción ¿Por qué Buen Vivir y el Turismo de Base Comunitaria? 

El presente artículo se presenta como un intento de aproximar dos conceptos que se 

encuentran actualmente y al mismo tiempo en ardua discusión, construcción y definición a 

nivel latinoamericano; pero que se observa, aún tienen poca relación dialéctica entre ellas. 

Esto tal vez se deba al corto periodo de tiempo en que se llevan reflexionando 

conjuntamente, siendo el Ecuador el país en donde existe un campo mejor definido para su 

estudio, destacando la constitución del 2008 y el plan nacional Estratégico del Buen Vivir, 

suS directrices en torno al valor de la biodiversidad y la conservación de modos de vida, 

como base jurídica para pensar políticas de desarrollo (CABANILLA, 2014).  

El presente artículo no tiene por objetivo analizar el Buen Vivir y el Turismo de Base 

Comunitaria en su búsqueda de posibilidad y reconocimiento tanto en políticas públicas 

como instrumentos de planificación territorial. Si bien es fundamental que exista una mayor 

visibilidad y se le otorgue un reconocimiento y espacio de actuación legal, este tema no se 

aborda por dos sencillas razones: la primera tiene relación a la gran cantidad de 

experiencias que se deberían analizar a nivel latinoamericano para conseguir tener un 

panorama claro, lo que sería imposible de abordar en el presente espacio; y en segundo 

lugar, si bien se reconoce que la creciente atención a estos conceptos constituyen una 

conquista de movimientos sociales y comunidades indígenas por promover otras formas y 

alternativas de o al desarrollo, alcanzando interés de organismos de gestión y poder 

institucional, esta visibilidad podría dar pié a un vacío de su sentido y tergiversación del 

mismo. La autora Evelina Dagnino (2004) define este fenómeno como confluencia perversa 

y crisis discursiva, producto de una necesaria relación de sentido que se establece 

conceptualmente frente a un campo adversario, en este caso dado por el avance del modelo 

neoliberal representado por grandes corporaciones trasnacionales respaldadas por el Estado, 

donde el territorio rural y grandes reservas de recursos naturales se presentan como campo 

de disputa. La autora hace referencia a los conceptos de democracia y participación 

ciudadana en el proceso socio político brasilero en los 90, pero es pertinente en el actual 

                                                           
1 Mg (c) Geografia; Incubadora  Tecnológica de Cooperativas Populares, Universidade Federal do Paraná.  

ITCP-UFPR.  rodrigo.valdiarq@gmail.com 
2 Profesor del Instituto de Economía y del Programa de Magister en Desarrollo a Escala Humana y Economía 

Ecológica, Investigador del Centro Transdiscplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostible 

de la Universidad Austral de Chile. 
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momento de debate en torno al Buen Vivir y el Turismo Comunitario, considerando incluso 

que el primero ya ha sido víctima en algunos grados de este hecho. 

Por lo tanto, se plantea que tanto el Buen Vivir como el Turismo de Base Comunitario 

deben estar sustentado en un debate teórico sólido que pueda resguardarlos frente al modelo 

que pretenden combatir, sobre todo en un campo conjunto que se abre en este diálogo. Este 

hecho sin embargo, no niega la condición permanente de su construcción conceptual, 

siendo el presente artículo una pequeña contribución para fortalecer su camino. Así es 

como el texto se centra en la trayectoria, las ideas y prácticas que alimentan ambos cuerpos 

teóricos, así como su inscripción dentro de campos teóricos mayores como lo es la Teoría 

Crítica Latinoamericana con los estudios decoloniales, y la Economía Solidaria. El objetivo 

de tejer puentes entre ellos e intentar discutir sobre qué elementos los unen, cuáles son sus 

diferencias y qué perspectivas futuras se pueden encontrar para proponer nuevos caminos y 

formas de vida frente al nuevo avance del neoliberalismo en la región.  

 

Emergencia en la búsqueda de nuevos horizontes y la necesidad de aproximaciones 

conceptuales.  

La racionalidad del pensamiento binario moderno pareciera ser un fantasma que se 

manifiesta cada vez que un proyecto alternativo avanza en la búsqueda y realización de un 

imaginario post-capitalista. Los gobiernos de la llamada izquierda progressista que 

ascendió com fuerza a comienzos del siglo XXI en Latinoamericana no han conseguido 

escapar a ello, y la ola de su paso que hoy se encuentra en el fin de su ciclo (SVAMPA, 

2016) ha dejado como consecuencia que hoy el capitalismo sea aún más fuerte, en 

consonancia con el giro neoliberal que se experimente a escala global/occidental. El 

desplazamiento del Buen Vivir desde los territorios indígenas hacia las esferas políticas -en 

lo que Vanhults (2015) define como corriente socialista- ha provocado un vacío de su 

contenido y una apropiación del mismo por parte del Estado, una confluencia perversa que 

en nombre del Buen Vivir ha justificado la explotación exacerbada de los recursos naturales 

por medio de la economía extractivista sustentada en el consenso de los commodities 

(SVAMPA, 2011), que hoy están en fuerte tensión y conflicto con las comunidades 

indígenas y rurales en Latinoamérica.3 El agravamiento de los conflictos socio-territoriales 

a escala regional señalan que los caminos tomados tanto por los llamados gobiernos de 

izquierda progresista como los de corte liberal coinciden en su visión lineal de progreso y 

desarrollo basado en una perspectiva racional de consumo y acumulación de bienes. El 

discurso y camino político de izquierda acabó por entender la democratización del consumo 

como sinónimo de Buen Vivir.  

                                                           
3 El 2016 Latinoamérica tuvo el más alto índices de asesinatos a líderes y activistas ambientales, con el 60% 

de un total de –por lo menos- 200 contabilizados a nivel global. Este 2017 el número asciende a 98. Fuente: 

Global Witness:  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defender-la-tierra/ 
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Se hace así necesario replantear nuevamente estos caminos y las estrategias epistémicas y 

políticas que contribuyan a superar la actual crisis civilizatoria, o lo que Raúl Zibechi 

denomina como actual colapso sistémico (2016), al señalar que la complejidad y extensión 

del sistema neoliberal es tal, que frente a su colapso no habrían zonas de refugio, por lo 

tanto su emergencia se hace aún más necesaria. Intentando reencaminar el desafío 

planteado por  Boaventura de Sousa Santos (2010) al señalar que esta reformulación solo 

será posible aproximando el pensamiento occidental con el pensamiento que emerge desde 

otros sentidos, donde la dignidad, el respeto, el territorio, el autogobierno, el buen vivir y la 

Madre Tierra (p.17), como nuevas epistemes que irían más allá de los tradicionales 

conceptos como derechos humanos, democracia y desarrollo. El Buen Vivir necesita así, 

ser recuperado con el objetivo de constituirse como una alternativa real, existente y situada. 

Se plante que tal recuperación se daría – entra otras cosas- por medio del reconocimiento 

del espacio geográfico y territorio que sustenta las epistemes ontológica (LOPEZ DE 

SOUZA, 2007; PORTO-GONÇALVES, 2009), como es el caso del Sumak Kawsay 

Quechua, Suma Qamaña Aymara o el Kume Mongen Mapuche. A partir de allí, las 

propuestas de desarrollo alternativo y/o al desarrollo debieran considerar el fortalecimiento 

de los territorios y el reconocimiento de otras formas de ser y estar en el mundo, como 

formas de vida que siempre han existido, sobrevivido y resguardado sus características con 

un cierto grado de autonomía del proceso de modernización/colonización.  

 

 

Trayectoria del Buen Vivir y el Turismo de Base Comunitaria como pensamiento en el 

contexto latinoamericano.  

 

El sistema comunitario se constituye como pilar fundamental en las prácticas de 

construcción social de los pueblos originarios (MACAS, 2014), que tiene en el 

reconocimiento de otras formas de vida en armonía con la naturaleza y el universo, a la 

Pachamama4 como el todo, entendida no solo como la Madre Tierra, sino que también 

como una unidad indisoluble del espacio-tiempos (SOLÓN, 2016). Este pensamiento se 

caracteriza también  por una comprensión cíclica y en espiral del espacio tiempo, que 

claramente se aleja a la forma lineal que caracteriza al pensamiento occidental/racional. 

Esta otra forma de comprensión del mundo va más allá de la racionalidad económica, 

mucho más compleja y simple al mismo tiempo.  

 

El pensamiento crítico latinoamericano se encuentra actualmente en una reconfiguración 

hacia nuevos campos tanto epistémicos como sociales de comprensión y formulación 

conjunta de un proyecto emancipador, que dialogan  con dos vertientes fuertes que Arturo 

Escobar (2016, p.342-343) define como el “pensamiento autonómico” o “desde Abajo”, y 

                                                           
4 La Pachamama es el término indígena más utilizado para referirse a la Madre tierra, que en otros grupos 

indigenas y territorios, como el mapuche, lleva el nombre de  Ñuke mapu.  
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el “pensamiento de la Tierra”. Por el primero se entiende el proyecto surgido desde la 

reivindicación de territorios autónomos que tienen a la comunidad como pilar fundamental, 

tal es caso del zapatismo y el Movimiento de los Sin Tierra, por mencionar los más 

reconocidos; y por el segundo pensamiento, aquel cuya dimensión está asociada a las 

luchas territoriales por la defensa de la Pacha Mama, y que expresa en la cultura, prácticas 

sociales, artísticas, económicas de las comunidades y pueblos que habitan los diversos 

territorios; principalmente las comunidades indígenas. El pensamiento de la tierra vendría 

siendo representado también por el Buen Vivir proveniente de los estudios decoloniales.  

Esta nueva forma de explicar el mundo  más allá de los límites de la racionalidad moderna, 

que incluye el sentir, la espiritualidad, la emocionalidad, al mismo tiempo que se reproduce 

en el territorio como espacio autónomo y comunal, abre paso a una nueva “ontología 

materialista” (ESCOBAR, 2016, p.148). Pareciera que la búsqueda por comprender otras 

formas de relación del hombre con su territorio, la naturaleza, la sociedad entendida como 

comunidad, la espiritualidad, muchas veces se quiebra o se pierde en el momento que da un 

salto hacia estructuras de poder y gestión del territorio, tal como se discutió anteriormente. 

En este sentido el Buen Vivir como concepto situado y surgido en los territorios indígena, 

se constituiría como un campo epistémico, ontológico y práctico, que posibilita el 

encuentro de múltiples alternativas surgidas desde los márgenes del poder.  

Probablemente una de las principales causas por la cual el Buen Vivir ha sido vaciado de su 

sentido ontológico en la trayectoria de los gobiernos progresistas, se deba a su “salto de 

escala” desde las comunidades hacia las esferas institucionales y políticas del Estado. 

Claramente este hecho provoca un problema de soporte en el imaginario conceptual, pues el 

territorio como categoría definida y limitada por las comunidades, e inherente en la 

definición del Buen Vivir, pierde sus límites, y por lo tanto un anclaje que asegure su sano 

ciclo. Este proceso también es visto como una apropiación de la energía de los diversos  

movimientos sociales que ayudaron a nutrir y levantar los proyectos políticos, que una vez 

conquistaron tal objetivo, fueron perdiendo autonomía y capacidad crítica frente a los 

gobiernos (SOLÓN, 2016; SVAMPA, 2016). Lo que se quiere plantear con este hecho sin 

embargo, tiene relación a la dialéctica y la relación entre proyectos políticos y escalas de 

actuación. ¿Cómo se puede llegar a una relación entre un proyecto político que opera a una 

escala país por medio de la estructura del Estado, y la diversidad de territorios y 

comunidades rurales al interior que apuestan por el reconocimiento y fortalecimiento de sus 

formas de vida desde la autonomía y la autogestión? 

Es en esta relación, que la Economía social y solidaria (ESS)  puede abrir un giro 

copernicano en la escala, el sentido y la forma en cómo pensar alternativas y oportunidades 

de creación de riqueza, pues sus principios están basados en el reconocimiento de lo 

comunitario y de la solidaridad como valores fundamentales a ser reproducidos en el 

camino hacia una nueva racionalidad económica (RAZETO, 1997). La Economía Social y 

Solidaria se presenta como un concepto en actual y permanente discusión, que no tiene por 
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objetivo ser profundizada en el presente artículo, destacando sin embargo sus principios de 

igualdad, autogestión, democracia, cooperación, solidaridad, respeto a la naturaleza, 

promoción de la dignidad y la valorización del trabajo humano como constitutivos de un 

proyecto de desarrollo sustentable, global y colectivo (BETTIOL, Et.al. 2014. p.31). 

Referida por lo tanto a una relación de los modos de producción, por lo que su aplicación 

tiene que ver con propuestas y proyectos políticos definidos por marcos institucionales.  

Por otra parte, el Turismo de Base Comunitaria (TBC) surge como una nueva modalidad 

turística y propuesta económica alternativa, en un intento de poner en diálogo y conciliar la 

idea de desarrollo social  y la conservación ambiental (SAMPAIO et.al. 2012). Así como 

los diversos conceptos expuestos en el debate, el Turismo de Base Comunitaria como 

fenómeno reciente, se encuentra en un actual y fértil debate que busca situarla como 

alternativa de desarrollo posible surgida desde los contextos rurales, campesinos e 

indígenas. Enmarcada dentro de la Economía Solidaria, se distancia de la visión clásica del 

turismo convencional que mercantiliza los paisajes y fija los modos de vida tradicionales, 

para por el contrario, abrir la posibilidad al diálogo entre diferentes modos de vida; en este 

caso entre visitantes turistas y las comunidades receptoras,  en una diálogo que envuelve la  

comunidad, la convivencialidad y la cotideanidad (HERRERA; HENRIQUEZ, 2015), 

entendiendo bajo estos conceptos: los vínculos de identidad y confianza construidos en 

comunidad; la relación entre la comunidad y los diferentes modos de vida; y lo cotidiano 

como práctica de reproducción de la vida con sus características y costumbres (SKEWES; 

HENRÍQUEZ ;PILQUIMÁN, 2012). El Turismo de Base Comunitaria, responde así al 

desafío de promover modos de vida tradicionales en la recuperación de su diferencia, con 

dinámicas propias que se presentan ambientalmente más sustentables, reconociendo sus 

dinámicas particulares, al mismo tiempo que dialogan con el mundo moderno, el desarrollo 

y la economía de mercado (SAMPAIO, 2005; SAMPAIO et.al.2012).  

La relación dialéctica que propone el Turismo de Base Comunitaria entre territorios 

autónomos y políticas que promuevan su desarrollo, reconoce variables de la Economía 

solidaria estudiadas por José Luis Coraggio (2012), como su corriente de Economía Mixta, 

reconociendo y trabajando en conjunto con organismos del Estado (inclusive con privados) 

al mismo tiempo que promueve la creación de un sistema orgánico que incluye la 

producción, distribución, circulación y consumo por medio de asociaciones campesinas o 

indígenas y los diferentes tipos de emprendimientos que puedan ofrecer (ejemplos de ellos 

pueden ser: hospedaje, gastronomía, cultura, visitas de campo, artesanías), con un sentido 

consciente entre todos ellos como una red de actores y sujetos, que puedan actuar en 

conjuntos frente a las variables externas que se presenten.  También estaría presente la 

variable de la Otra Economía, que en su definición busca la superación del sistema 

económico, lo que implica: “no sólo diferenciarse y separarse sino proponerse como forma 

superior a las prácticas propias del capital, disputando el sentido de criterios, prácticas, 

propuestas a nivel micro y mesoeconómico, en una lucha donde economía, política y 
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cultura se ven fuertemente imbricadas” (CORAGGIO, 2012). Como implicaciones directas 

del Turismo de Base comunitaria en el fortalecimiento de los territorios se destaca: la 

generación de ingresos complementarios en comunidades carenciadas producto del modelo 

de desarrollo neoliberal que las ha empobrecido; oportunidades de trabajo para mujeres y 

jóvenes como los principales impulsores de estas iniciativas; fortalecimiento de la 

asociatividad y recuperación de prácticas comunitarias; recuperación de la cultura fundada 

en la interculturalidad de los diversos territorios; y por último la conservación, protección y 

defensa del territorio y de sus recursos ante las amenazas de los intereses capitalistas 

(PILQUIMÁN, HENRIQUEZ, 2016. p. 148). Lo anterior nos señala que el Turismo de 

Base Comunitaria se puede constituir como una estrategia de resistencia, al mismo tiempo 

que disputa desde los espacios de poder y la estructura institucional la autonomía de los 

territorios y las formas de vida que en ellos se reproduce. Esta disputa tal vez tenga relación 

a la búsqueda de nuevos paradigmas de desarrollo alternativo, que como bien apunta 

Humberto Ortiz (2012) debería entonces entenderse desde una ética y una espiritualidad del 

desarrollo, que es justamente lo que el mundo indígena nos presenta y que se puede traducir 

en las ideas del sentipensar con la tierra (ESCOBAR) o el corazonar (GUERRERO).  

 

Para ejemplificar lo anterior, podemos mencionar el caso del Parque nacional Villarrica, 

territorio ancestral mapuche con alta carga simbólica y espiritual que se encuentra en la 

XIV Región de los Ríos, que hoy es negado como espacio de reproducción socio-territorial, 

cultural, económico y espiritual, como es presentado en el trabajo de Marín y Henríquez 

(2015). Este hecho genera carencias en las posibilidades de satisfacer niveles  de 

gobernanza, autonomía y genera consecuencias graves como la pérdida de la racionalidad y 

el conocimiento propio de las comunidades, que es sustituida por el conocimiento experto 

del Estado como nuevo administrador de sus territorios (HERRERA; HENRIQUEZ, 2015). 

Pareciera que las comunidades quedan sometidas entonces a un futuro determinado por lo 

que el Estado y sus políticas públicas de subsidio les entreguen para sobrevivir, mientras su 

cultura y modos de vida son sustituidos por imaginarios y una idea de desarrollo 

moderno/colonial (QUIJANO). Es en este escenario, que el Turismo de Base comunitaria 

se puede presentar como una herramienta para que las comunidades logren defender sus 

territorios de amenazas socio ambientales, socioculturales, sociopolíticas, socioeconómicas 

y socioespaciales (HENRIQUEZ et al, 2010), impulsando una iniciativa conjunta a nivel 

comunitario y familiar, para promover actividades turísticas que generen tanto beneficios 

económicos para los grupos locales, como al mismo tiempo un reconocimiento y valor por 

parte de los visitantes hacia otras formas de ser y estar en el mundo.  

 

Nuevas perspectivas y desafíos a partir del diálogo emancipador. 

El espacio geográfico donde surge, se visibiliza y sustenta tanto el Buen Vivir como el 

Turismo Comunitario, se encuentra en el espacio y mundo rural  habitado por comunidades 
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indígenas, de campesinos y agricultores familiares. Este hecho nos deja ver que tienen una 

matriz geográfica que sitúa ambos conceptos desde el mismo punto de enunciación 

(reconociendo sin embargo la diversidad histórica-cultural de pueblos y los contextos 

rurales de la región- pluridiversidad); dejando ver por otra parte, una diferencia que estaría 

dado por la relación y la forma en cómo se conciben y expresan en la cotidianidad. Por un 

lado el Buen Vivir se inscribiría como un concepto ontológico, referente a las formas de 

vida y reproducción social de las comunidades indígenas en armonía con los ciclos de la 

tierra y el reconocimiento de la madre tierra; y por otro lado el Turismo de Base 

Comunitaria se inscribiría dentro del campo económico, como una forma de generar 

recursos a partir  de la producción alternativa y del gerenciamiento de los recursos 

existentes en los lugares donde las comunidades  habitan.  

El desafío que se vislumbra a partir  de la aproximación de estos dos campos conceptuales 

nos deja ver dos posibles caminos – y con seguridad muchos más- que están entrelazados. 

Primeramente desde una perspectiva de los marcos teóricos para construir 

permanentemente este paradigma alternativo de desarrollo sustentado en el Buen Vivir y el 

Turismo de Base Comunitaria, escapando de los esencialismos para constituirse desde 

concepciones de relacionalidad (ACOSTA; GUDYNAS, 2011) entre la pluridiversidad y la 

interculturalidad, entendiendo por esto los: “procesos de intercambio que permitan 

construir espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas.” 

(WALSH, 2005). Como segunda dimensión, se debe considerar las diferentes escalas de 

aplicación y estructuración en el camino de materializar y llevarla a la praxis. Esto quiere 

decir en otras palabras, sus estrategias políticas y económicas en relación a sus dimensiones 

de: “micro-economía”, valorando la economía del trabajo solidario a escala familiar y 

comunitaria; En el “nivel local, o “meso”, promoviendo articulaciones solidarias entre 

sectores y actores, entre  comunidades y  pueblos, destacando “lo comunitario, desde el 

territorio”, y finalmente en el “nivel nacional”, involucrando a todos los actores 

económicos, desde el empoderamiento de los pueblos indígenas y campesinos, incluyendo 

las empresas privadas y el Estado en sus potencialidades de acciones de responsabilidad y 

solidaridad.” (ORTIZ, 2012.p.96). La transversalidad  y las diversas  escalas de actuación 

que otorga la perspectiva conjunta del Buen Vivir y el Turismo de Base comunitaria 

permite por un lado que su radio de acción sea mayor, al mismo tiempo que significa un 

grado mayor de madurez en la trayectoria del pensamiento crítico latinoamericano.  

 

Conclusiones.  

 

Actualmente somos testigos de cómo nuevas tensiones entre las comunidades indígenas y 

campesinas se generan frente al modelo neoliberal y los interese capitalistas en todo el 

territorio de Latinoamericano. El modelo extractivista se hace evidente en territorios 

mapuches del sur de Chile y Argentina con el modelo forestal, proyectos hidroeléctricos y 

la minería que acecha el futuro de los territorios cordilleranos en toda su extensión desde el 
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norte hasta la Patagonia, así mismo el amazona y todos los pueblos que aún viven en él 

vienen siendo víctimas de la reducción de sus territorios y el asesinato de sus líderes para 

dar cabida al agronegocio. Este avance del modelo se sigue sustentando en el pensamiento 

moderno/colonial, racional/positivista capitalista/neoliberal que ve  tanto a la naturaleza 

como a las mismas personas como objetos funcionales a sus intereses de alcanzar un 

desarrollo que se basa en la destrucción, el despojo y la acumulación de riquezas. 

 

En fin, ante la aparente falta de nuevos horizontes emancipatorios tal vez podamos por 

medio de una articulación concreta, entre dimensiones Económicas y ontológicas que 

mantengan y promuevan los modos de vida tradicionales, generar una ruptura significativa 

en el imaginario moderno/colonial de desarrollo lineal, y como nos incentiva Pablo Solón 

(2016), llegar a “superar  el concepto de los seres humanos como “productores”, 

“conquistadores” y “transformadores” de la naturaleza, para al fin poder sustituirlo por el 

de “cuidadores”, “cultivadores” y “mediadores” de la naturaleza. (p.27).  El diálogo 

conjunto entre el Buen Vivir y el Turismo de Base Comunitaria como teorías ligadas a los 

modos de vida y la praxis colectiva se propone contribuir hacia esa nueva perspectiva, 

buscando polinizar nuevas alternativas para la construcción conjunta de un pensamiento 

Económico que surja desde y con la Tierra.  
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Resumen:  

Este texto hace un acercamiento de las iniciativas de paz del Pueblo Awá, en los años 

2001-2017, estas acciones se presentan en relación a los pilares de desarrollo del Plan de Vida 

Awá, respondiendo así a lógicas territoriales. Se convierte de esta forma en un aporte para 

entender la paz con una visión de bienestar social más justo y equitativo, construyendo 

estrategias dirigidas a seguir transformaciones creativas del conflicto, desde lo endógeno hacia 

lo exógeno. Este trabajo plantea la necesidad de continuar indagando sobre este tipo de 

acciones locales para identificar elementos claves que permiten su sostenimiento en el tiempo 

para generar contextos relacionales que conecten redes sociales, personas, barreras y espacios.   

Palabras claves: 

Awá, Iniciativas de paz, Territorio, Buen vivir, saberes ancestrales.  

__________________________________________________________________________ 

Introducción:   

El presente texto se acerca a esa paz, a esas "paces" que el pueblo Awá construye día 

a día en respuesta al conflicto armado colombiano, en los años de 2001 a 2017. Se pretende 

sacar del anonimato a aquellas iniciativas locales de paz que han nacido y se han fortalecido a 

partir del derecho de ser y seguir existiendo. Este trabajo complementa los estudios realizados 

sobre iniciativas de paz en el país desde las experiencias locales, con un enfoque diferencial 

étnico. Se utiliza la estrategia metodológica documental a partir de la cual se genera el 

presente texto. La estrategia documental incluye recolección de información local, nacional e 

internacional.  

El cuerpo de trabajo presenta una primera etapa con la descripción de las condiciones 

físicas y geográficas existentes en la zona pacifica, amazonia y la frontera entre Colombia y 

Ecuador, donde habita históricamente los Inkal Awá o gente de la montaña, como un espacio 

de importancia geopolítica y valioso territorio de disputa: para los cultivos ilícitos, el 

comercio de los mismos, tráfico de armas y explosivos, extracción de recursos minerales y 

megaproyectos de explotación y de infraestructura.  Posteriormente se sintetiza una 

caracterización de la comunidad indígena Awá en aspectos sociales, políticos, económicos y 

culturales. Para esta primera parte se utilizan estudios nacionales que realizan caracterización 

de los pueblos indígenas de Colombia además, estos estudios reconocen a las comunidades 

indígenas junto a los afrocolombianos como los más violentados hasta el grado de 

desaparecer física y culturalmente.  

1277

mailto:luzbel532@hotmail.com


En una segunda parte se realiza una identificación de las investigaciones realizadas 

sobre el tema “iniciativas de paz” en Colombia a nivel local, nacional e internacional, 

realizando una descripción de los autores más relevantes.  Finalmente se identifican las 

iniciativas de paz del pueblo Awá que son presentadas dentro de los 4 pilares de desarrollo. 

Se concluye que estas acciones han aportado a la construcción de paz, pero es necesario 

indagar aún más sobre las mismas.  

Particularidades geográficas y culturales del Pueblo Awá: 

Los Awá-Cuaiquer o Awá se encuentran ubicados básicamente en el departamento de 

Nariño; sus asentamientos cubren alrededor de 500.000 hectáreas, llegan al bajo Putumayo y 

hacia el noroccidente del Ecuador. En total son 24.500 habitantes, repartidos en 4.400 

familias, 35 resguardos y 60 cabildos. Es un territorio de gran importancia geopolítica y de 

disputa: salida al Océano Pacifico, la existencia de grandes extensiones de selva, el clima 

propicio para la siembra de cultivos de uso ilícito, la entrada a la bota Caucana y al macizo 

colombiano, el acceso directo al Departamento de Putumayo y al norte de Ecuador. 

Territorios usados para la movilización de tropas, armas y explosivos, así como la producción 

y comercialización de narcóticos. El paso del oleoducto transandino, la producción de oro, 

plata y otros recursos naturales. A esto se le añade la existencia de infraestructuras y 

megaproyectos como la construcción de la carretera transnacional Tumaco (en el pacífico 

Colombiano) hasta Belén Dopara (en el Atlántico Brasilero), el aeropuerto Internacional 

Tumaco, Represas en los ríos Guiza, Mira y Telembí en los municipios de Tumaco y 

Barbacoas, la solicitud de la multinacional Kedahda, el monocultivo de palma aceitera 

(UNIPA, 2005). 

Organizativamente, La Gran Familia Awá, está asociado en cuatro organizaciones; 

dos en Nariño, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte – CAMAWARI y la Unidad Indígena del 

Pueblo Awá – UNIPA; una en el departamento del Putumayo, la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo – ACIPAP, y una en la república del Ecuador, la 

Federación de Centros Awá del Ecuador – FECAE. (PLAN DE SALVAGUARDIA 

ETNICA, 2002).  

Socialmente el pueblo Awá se dedican a la caza, pesca y recolección de frutas, es 

decir acorde a una sociedad de tecnologías simples, poseen una división sexual del trabajo y 

una especialización de los miembros de la familia, donde las mujeres asumen labores 

domésticas y los hombres la producción directa de los medios de subsistencia. Dentro de este 

esquema la preocupación gira en torno a la obtención de comida, que se consume de 

inmediato, por lo que perduran normas sociales igualitarias, que al no acumular bienes 

materiales, si hay sobrantes de comida, se establece un intercambio. (BENHUR, s.f).  

Históricamente el pueblo Awá la lucha por su territorio ha sido una constante desde la 

conquista hasta nuestros días, asumieron una posición de defensa étnica en la colonia al 

emigrar del territorio tradicional hacia espacios geográficos de montaña que se constituyeron 

en defensa natural, manteniendo así la llama de la reivindicación de lo propio. Hacia finales 

de 1980 con el apoyo del Consejo Regional indígena del Cauca y la Organización Indígena 

de Colombia ONIC se gestan una serie de fenómenos sociales que desencadenan en la 

1278



memoria colectiva y toma de consciencia de ser dueños de sus territorios en el cual han 

compartido en armonía durante los tiempos.  

Ya en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), se instauro el Plan Colombia -que 

para el año 2016 se llama Paz Colombia-, que inicio con la estrategia antinarcótica y 

antiterrorista, que produjo daños a la biodiversidad y aquellas personas que quedaron 

expuestas a los herbicidas. La política de Seguridad Democrática en el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez (2002-2010), fue una lucha contra los grupos insurgentes, que incluyo la 

creación de redes de cooperantes, el ofrecimiento de recompensas a informantes, la 

estimulación de las deserciones dentro de los grupos armados ilegales, la creación de 

unidades de soldados campesinos, y el aumento del presupuesto asignado a la defensa 

nacional. A esto se le suma el escándalo de los falsos positivos, que se denunció en el año 

2008.  El 9 de agosto de 2006, cuando paramilitares y personal del ejército asesinaron a 5 

indígenas Awá, haciéndolos pasar por falsos positivos. La masacre del 4 de febrero de 2009, 

de 17 indígenas Awá, entre ellos 4 niños, entre Barbacoas y Ricaurte, son las noticias más 

impactantes. Estas y otras matanzas han desencadenado un proceso de posible extinción 

física y cultural de los pueblos originarios, en toda Colombia y entre ellos la del pueblo Awá.   

En el gobierno de Santos (2010-2018) se inicia en el año 2012 con los diálogos de Paz 

con las FARC acuerdos, que se firman en el año 2016 y debido a los resultados del plebiscito 

se hace una nueva mesa de negociación con la oposición, encabezada por el expresidente 

Álvaro Uribe.  El "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera" iniciaron a implementarse en el 2017, a lo que las comunidades 

indígenas de Colombia ganaron la vinculación del capítulo étnico, en el cual se reconoce que 

los pueblos étnicos han sufrido condiciones históricas de injusticias económicas y sociales 

producto del colonialismo, capitalismo, esclavización, la exclusión y el haber sido 

desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, Se reconoce que son los más afectados por 

el conflicto interno y se debe propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y 

cosmovisiones.  

Sobre las Iniciativas de Paz 

La historia del siglo XX registra antecedentes de posturas radicalmente opuestas a las 

lógicas de la confrontación bélica. Las estrategias de no cooperación al conflicto como 

Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), Martin Luther King (EEUU, 1968). Experiencias de 

resistencia civil en Latinoamérica por las comunidades indígenas mayas de Guatemala, 

Nicaragua, Ecuador, Perú, las madres(abuelas) de la plaza de mayo en Argentina, entre 

muchos ejemplos que movilizan redes, colectivos y organizaciones sociales que le apuestan a 

la paz.  

En Colombia durante las últimas tres décadas ha existido un florecimiento de las 

iniciativas de paz, generadas en sectores sociales que han sido tradicionalmente excluidos de 

la vida política y económica del país, son los que han soportado directamente el impacto del 

conflicto, y han respondido para contrarrestar los múltiples efectos de este, las violaciones a 

los derechos fundamentales y a los derechos económicos, sociales y culturales. Paralelamente 
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muchos académicos se han interesado por profundizar el tema. (García Duran 2006: 18-70, 

2004; Hernández, E., 2005, Hernández, J., 2002, 2003; Gonzales, K., 2008, 2010, 2011; 

Indepaz 2000, 2002; Reteeberg, 2006; Datapaz, 1998). Gonzales Catherine (2010) en el 

Observatorio de construcción de paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Sincopaz) 

define iniciativas de paz como:  

"Todas aquellas acciones, estrategias, programas o proyectos adelantados 

exclusivamente por miembros de la sociedad civil, de manera autónoma a las actividades 

estatales y con una agenda propia para abordar problemáticas asociadas con la manifestación 

violenta de los conflictos; su objetivo es, a partir de mecanismos pacíficos, rechazar el uso de la 

violencia como estrategia para dirimir conflictos, emprender acciones para disminuir niveles de 

este en su entorno y abordar, desde variados campos de acción, posibles causas coyunturales y 

estructurales de la manifestación violenta de las diferencias, promoviendo a mediano y largo 

plazo la conformación de sociedades pacíficas" (OBSERVATORIO DE PAZ, 2010).   

Gonzales (2010) propone una distinción entre iniciativas de paz a nivel nacional y a 

nivel comunitario. A nivel nacional identifica cuatro tipos de iniciativas: las iniciativas de 

educación para la paz y resolución de conflictos, las iniciativas estatales de diálogo y 

negociación, las iniciativas recientes de movilización masiva por la paz y las iniciativas de 

coordinación regional y nacional. Dentro de las iniciativas comunitarias distingue cuatro tipos 

de iniciativas: las iniciativas de paz y desarrollo, las iniciativas a favor de la democracia y el 

desarrollo, las iniciativas de base en resistencia a la violencia y el conflicto, y las iniciativas 

de los movimientos sociales emancipatorios. (FICONPAZ, s.f.) 

Sinconpaz identifica 8 campos de acción de las iniciativas: cultura, educación y 

política para la paz; experiencias de víctimas de las violencias; desarrollo y procesos 

socioeconómicos; justicia y estado de derecho, y acción humanitaria; prevención y resolución 

de conflictos; preparación para el posconflicto y seguridad. El PNUD en buenas prácticas 

para superar el conflicto, identifica seis categorías temáticas: la ampliación de la democracia, 

apoyo a la paz, desarrollo y paz, educación para la paz, iniciativas indígenas de autonomía y 

resistencia al conflicto. Parra (2014) hace un acercamiento de las iniciativas sociales y la 

disciplina de la psicología concluye que dichos procesos no siempre son acompañados por 

profesionales en salud mental pero las comunidades afectadas gestan acciones para la 

construcción de nuevas alternativas y significados de vida.  

Norma Villarreal y María Angelica Ríos (2006), en" Cartografía de la esperanza" 

hacen un estudio de violencia de género, la memoria y la resistencia. Analizan 53 

organizaciones e iniciativas de las mujeres en los departamentos de Cauca, Nariño y Choco.  

Iniciativas del pueblo Awá 

El pueblo Awá junto a la Organización Indígena de Colombia han reconocido la 

delicada situación por lo que atraviesa, han reafirmado su posición de neutralidad frente al 

conflicto armado y las distintas fuerzas que lo protagonizar eso quiere decir que no aceptan 

reclutamiento de ninguna fuerza armada llámese como se llame, no serán informantes de 

ninguno de los contendientes y no serán línea de cargadores y centinela, no pueden impedir 
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que lleguen a los territorio, "que pasen por nuestras tierras, que tomen del agua que nosotros 

bebemos, no nos hagan reos y responsables de esto" (ONIC, 2002).  

Ninguna organización indígena patrocina la guerra, seguirán exigiendo sus derechos y 

trabajando por el fortalecimiento de sus organizaciones, luchando por sus territorio, cultura, 

gobierno propio y participación; dispuestos por una opción civil democrática pluralista y 

participativa que permita vivir, reír, soñar y morir, morir de viejos. Han iniciado una campaña 

nacional internacional por la defensa de la vida y en apoyo de la neutralidad los indígenas y 

solicitan enviar mensaje de respaldo a los periódicos el mundo y el colombiano, diarios que 

solidariamente han acompañan en este propósito paz entre los hombres y de los hombres con 

la naturaleza. En el pasado y aún en el presente son víctimas de una guerra que no les 

pertenece, ni la entienden, pero de igual forma han sufrido las consecuencias del hambre, la 

carencia, educación, falta de vías de comunicación, etc. Como consecuencia de políticas 

internas y externas de los gobiernos constantemente señalados de pertenecer a la guerrilla, al 

narcotráfico y a los paramilitares, siendo víctimas constante de invasiones biológicas, 

religiones, partidos política de derecha a izquierda, instituciones del gobierno y privadas que 

confunden las comunidades, los grupos armados no respetan la autonomía territorial, reclutan 

jóvenes indígenas contra su propia voluntad y utiliza los nombres de nuestros caciques y 

mártires indígenas, atropellando con ello la memoria. Las políticas del estado no han 

soluciona los problemas de las comunidades y por el contrario, con el fortalecimiento de la 

política neoliberal, la globalización, la apertura económica se viene empobreciendo más al 

pueblo colombiano; los partidos políticos han contribuido a dividir confundir explotar las 

comunidades por lo cual no se sienten representados en ninguno de ellos. Las políticas 

económicas del país están generando problemas en los territorios entre ellas la presencia del 

narcotráfico  encarece los productos de la región favorece  el comercio de armas, aumenta los 

asesinatos, las forma  de negocios ilegales y los jóvenes creen que es el único camino para 

mejorar la situación económica;  están dispuestos a defender el territorios, los saberes 

ancestrales, convencidos que el gobierno, ni los grupos armados van a cambiar las 

condiciones actuales sino que serán las mismas comunidades, utilizando la educación que  

madre tierra nos ofrece, unidos y organizados como pueblos indígenas quieren construir este 

hermoso nuevo proyecto de vida bajo el principio de reciprocidad expuestos a recibir y 

aportar a otros pueblos y culturas para enriquecer los procesos de construcción de una 

Colombia verdaderamente democrática. 

El pueblo Awá ha tenido una lucha constante, ha generado acciones para aportarle a la 

construcción de paz, dichas acciones son clasificadas de acuerdo a los pilares de desarrollo 

del plan de Vida del pueblo Awá. Esta clasificación nace en el 2012 desde el Plan de vida: 

awatuntu Awá puram. Lo que somos y lo que soñamos -Sunkana makpas, 

sunkanan+jultumakpas-. Es utilizada esta clasificación para comprender el origen o las 

demandas de las iniciativas de paz y como cobran sentido desde su cosmovisión y desde la 

lógica de ““Wat Uzam”, que es una expresión cultural en idioma propio –Awapit- y a su vez 

expresión de identidad que refleja su deseo de “vivir bien como pueblo” interpretada como 

estar unidos en igualdad, respeto, tener justicia, voluntad, pensamiento propio, tranquilidad y 

armonía con la naturaleza” (CAMAWARI, 2002). 
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TIPO DE 

INICIATIVA 
DEFINICIÓN ACCIONES 

Iniciativas 

de paz 

desde el 

territorio-

espacio de 

vida: 
    

Nuestro territorio lo construimos y vivimos 

ancestralmente.  
No es sólo un espacio en donde habitamos, 

sino que es el lugar en donde desarrollamos 

nuestra cultura, nuestro sistema de gobierno 

propio con autonomía, nuestro sistema 

organizativo,  
nuestra espiritualidad y toda nuestra vida 

como pueblo indígena 
 

1. Guardia indígena como 

estrategia de autoprotección 
2. Unidad del pueblo Awá-

Plan de Salvaguarda del 

pueblo Awá 
3. Plan de vida para cada 

organización 
4. Mingas comunitarias 
5. Capacitación para todas 

las comunidades en 

jurisdicción especial 

indígena y acompañamiento 

de un asesor jurídico 

Desde la 

educación 

propia: 

 

La familia es el centro de la educación, la 

formación y la justicia. La familia es donde 

uno aprende a vivir en comunidad, pues allí 

se conoce la cultura y la naturaleza, y se 

analizan las situaciones que se van 

presentando en la comunidad.  

1.Fortalecimiento del 

proceso histórico de la 

guardia indígena, a través de 

formación con los mayores 

desde la Ley de origen 

propia para el buen gobierno 

territorial en el pueblo Awá.  
2. Rescate del Awapit con 

los mayores, en La Bocana 
3. Proyecto ¡Ñambi y 

Telembí viven! Tejiendo 

Memoria y Resistencia 

Awá. Con el tema Masacre 

y desplazamiento indígena 

la comunidad del resguardo 

Tortugaña, de Barbacoas. 
4. Fortalecimiento de la 

emisora comunitaria 

5. Elaboración del proyecto 

educativo comunitario y 

programas curriculares 

propios 
 

Desde la 

salud y 

medicina 

tradicional: 

Se concibe el fortalecimiento de las prácticas 

de medicina tradicional teniendo en cuenta 

las particularidades socioculturales de la 

población Awá y la complementariedad de la 

atención medica occidental, mejorando así 

las condiciones de salud integral de las 

familias que habitan en el territorio Awá. 

1. Recuperación de plantas 

medicinales: paico y 

jengibre. Tratamiento del 

mal de la circa.  
2. Diseño y construcción de 

jardines botánicos de los 

médicos tradicionales 

3. Programa propio 

nutricional para la población 

infantil 
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Desde la 

economía 

solidaria:  

 

Significa nuestra seguridad alimentaria y la 

protección de nuestros recursos naturales, los 

cultivos y los animales son muy importantes 

para nuestra pervivencia en el territorio.  

1.Recuperación de semillas 

del maíz para el 

fortalecimiento de la 

agricultura en el resguardo 

La Brava.  
2. Huerta comunitaria en el 

Resguardo Cuchilla del 

palmar. 
3. Fortalecimiento al arte del 

tejido del canasto en la 

comunidad de Chinguirito 

Mira.  

4. Programa Mujer y 

Familia de la UNIPA: 35 

mujeres víctimas de 

conflicto armado elaboran 

canastos y sombreros. 
  

 

 

 Las iniciativas de paz han surgido condicionadas en gran parte por acciones y 

políticas del estado colombiano que tienden a ser estáticas y hegemónicas. Estas exclusiones 

han originado la necesidad de generar sus propias dinámicas internas convirtiéndose en 

reflexiones, estrategias y acciones que surgen en el seno de las organizaciones sociales que 

pretenden incursionar en procesos de resolución, transformación y cualificación de conflictos 

sociales y territoriales.  Estos procesos sociales manifiestan su resistencia principalmente a su 

extinción como pueblo, reivindicando sus territorios como sagrado presto a posibilitar un 

dialogo intercultural. Presentan sus principios éticos comunes de dignidad, autonomía y 

libertad. Reafirman su neutralidad frente al conflicto armado y la no aceptación de los 

diferentes tipos de violencia que acechan a las comunidades (violencia estructural, cultural, 

conflicto armado). Rechazan a su vez el proyecto político-económico del estado y también en 

oposición al proyecto político-territorial de la insurgencia que los considera como pueblos 

atrasados que deben ser guiados a la civilización. Reafirman estar a favor de la paz y su 

voluntad de participar activamente con una creciente resiliencia y una admirable capacidad 

propositiva, con un alto grado de creatividad e innovación. 

El mayor aporte de las iniciativas de paz del pueblo Awá es “el fortalecimiento de 

usos y costumbres ancestrales” (justicia propia, tiempo ancestral, prácticas tradicionales, 

mitos), además de su afán por “proteger, rescatar, y respetar el territorio ancestral desde su 

espiritualidad y cosmovisión” (AGENDA DE PAZ NARIÑO, 2016). Es necesario continuar 

indagando sobre estas acciones para identificar elementos claves que permiten su 

sostenimiento en el tiempo para generar contextos relacionales que conecten redes sociales, 

personas, barreras y espacios.  

Este acercamiento a las iniciativas de paz por parte del pueblo Awá es muestra de que 

“no hay pueblos condenados” (URIBE, 2014). La etnia Awá están escuchando el llamado de 
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la montaña, de su territorio, de sus costumbres, de sus espíritus, están dando el paso, como 

colectividad y están concibiendo lo que sueñan ser, están con una visión de la paz que ellos 

desean, a pesar de no tener referentes cercanos de paz, están creando paradigmas que no 

tienen que ver con el aniquilamiento del otro, pero sí promueven la complementariedad de las 

potencialidades y capacidades internas que no alteren, más bien que fortalezcan la 

integralidad y el equilibrio local. Están mirando oportunidades y esperanzas para su 

continuidad como pueblo Awá, están aportando al saber humano y al gran esfuerzo que está 

haciendo la humanidad de solucionar conflictos de una manera no violenta.  

Como ya se ha discutido en diferentes investigaciones, sobre el concepto de la paz y 

más exactamente por la construcción de paz, la paz no llegara por la firma de papeles, porque 

quienes llegan a la mesa de negociación son los mismos que hacen la guerra. Los Awá 

también la entienden como una construcción colectiva, porque es necesario pensarla desde la 

diversidad y desde la inclusión territorial, desde el concepto del "Buen vivir" que hace un 

llamado a los territorios con amplia participación ciudadana.  Así que no hay una sola paz 

hay diversidad de paces, es diferente la paz del campesino, la del indígena, la de las mujeres, 

son concebidas de formas distintas. Este texto le apuesta a la construcción de esa diversidad 

de paces, a comprender cuál es la paz por la que lucha el pueblo Awá, una paz inmersa en un 

empoderamiento social, solidaridad, altruismo, resistencia del territorio y atenta escucha al 

llamado de la montaña. 

El pueblo Awá ha sufrido grandes pérdidas humanas, sociales y materiales están 

resignificando sus derechos, derecho a vivir y a vivir bien. Como lo afirma Lolita Chávez 

Ixcaquic (2014) son un ejemplo de resignificar su ser, se reconectan con su identidad  y el 

compromiso existencial ante todo lo que está pasando y su accionar para fortaleces los 

caminos y los horizontes; buscando un modelo de vida y lo que les da fuerza es la 

cosmovisión con la relación hacia la madre tierra y con la comunidad y es el camino que 

quieren seguir, su propio modelo y su libre determinación conectando con su consciencia de 

querer ser y no del tener. Hay un compromiso con los abuelos y con las generaciones que 

vienen hay toda una red que los abuelos han tejido y eso es lo que da luces.  Por ello, anhelan 

la paz, una paz que les contribuya a la construcción de una sociedad más justa, más coherente 

con su proyecto.  

La construcción de la paz "así como necesita un marco jurídico que le de viabilidad 

institucional, así como se requiere un marco cultural que permita el perdón y la 

reconciliación, también se requiere un marco económico, que permita su consolidación, la 

paz necesita una economía más solidaria" (Álvarez, 2017).  Un modelo de desarrollo más 

justo y equitativo, partiendo del entender y respetar la vida social, material y espiritual de las 

comunidades, sus conceptos, lógicas, visiones, percepciones y valores.  

Finalmente, este texto brindó un panorama de la situación que viven las comunidades 

indígenas para la construcción de la paz, sus aportes a la construcción de paz, así como su 

compromiso existencial con estos tiempos; abre muchos interrogantes frente al reto de la 

implementación de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos y las FARC, en especial en el tema de la comprensión de la diversidad de 

paces, la comprensión de bienestar, ¿qué institucionalidad necesitamos para la transición 
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hacia la paz?, ¿cómo se está llevando el proceso de acampamiento a las comunidades por 

parte de las universidades, las universidades están generando redes de apoyo, se están 

formando profesionales para los nuevos retos del postconflicto, se están enseñando nuevos 

modelos económicos más justos?, ¿están preparados los educadores para generar paradigmas 

de inclusión y educación para la solidaridad y la cooperación?, ¿qué escenarios de paz se 

están construyendo en las comunidades?, ¿las comunidades indígenas quieren incluirse al 

proyecto político-económico del pueblo colombiano?.   
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa analisar o modo como a Economia Solidária pode 
viabilizar e diminuir a desigualdade social e exclusão/inclusão social vivenciada 
pelos povos originários, dando destaque para o povo Xokleng/Laklãnõ e sua 
migração para a cidade de Blumenau/SC.  

O nome Xokleng foi dado pelos brancos para designar “o povo que anda 
ligeiro”, e a expressão Laklãnõ, escolhida pelo povo originário, tem vários 
significados, entre eles “povo do sol”. Portanto, nas presentes linhas, o povo 
que era apenas conhecido como Xokleng será mencionado como povo 
Xokleng/Laklãnõ, respeitando a escolha desses sujeitos. 

Esse povo vive em oito aldeias situadas em quatro municípios (Doutor 
Pedrinho, Itaiópolis, José Boiteux e Victor Meirelles) do estado de Santa 
Catarina, na região do Vale do Itajaí/SC. Essas oito aldeias formam a Terra 
Indígena Xokleng/Laklãnõ, demarcada desde 1914, quando foi necessário 
colocá-los num território próprio, para diminuir os conflitos existentes entre 
brancos e povos indígenas. 

No Brasil existem 896.917 indígenas, destes 324.834 (36,2%) vivem na 
zona urbana, também possui 305 etnias: 250 dentro das terras indígenas, 300 
fora delas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Entretanto apesar dessas diferentes etnias o imaginário popular está 
repleto da visão do indígena como um sujeito que usa penas, poucas roupas e 
mora num lugar distante do contexto urbano, com pouco ou nenhum acesso à 
tecnologia, além de não respeitar as diferenças étnicas, generalizando e 
homogeneizando a figura do indígena. Esta visão é alimentada a todo o 
momento com a mídia e livros didáticos, tornando esta aparência/estereótipo 
uma normativa para o que é pensado como ser ou não indígena. 
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Além do estereótipo posto sob o povo originário, o mesmo sofre 
violências que vem ocorrendo desde a invasão dos portugueses no Brasil. Nem 
toda violência é unicamente física, muitas estão presentes no discurso 
autorizado do branco, e geram um não lugar e/ou lugar de configuração de 
identidade negativa que rotula os indígenas como atrasados, exóticos, 
preguiçosos, entre outros.  

Apesar da história ser marcada pela violência e genocídio entre os 
brancos e indígenas, a migração para as cidades do entorno, no caso dos 
Xokleng/Laklãnõ, é feita em busca do bem viver, de uma nova vida, e de 
acesso ao estudo, trabalho ou comercialização para seu artesanato. No 
presente caso estão migrando, principalmente, para Blumenau/SC, uma 
cidade, que se auto-intitula de “cidade alemã”: uma cidade que é loira, 
característica que interessa ser reproduzida, pois dá a cidade um valor maior 
de mercadoria e alimenta o mito fundador neste local. 

Para este artigo, foi feita uma revisão bibliográfica de obras da psicologia 
social, antropologia, ciências sociais e história, além de utilizar dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e as impressões e 
vivências durante a participação das autoras tanto como bolsistas no grupo de 
pesquisa EDUCOGITANS “Planejamento Pedagógico-Didático e Formação 
Intercultural de Professores para a Revitalização da Língua e da Cultura 
Laklãnõ nas Escolas Indígenas Laklãnõ e  Bugio  em  Santa  Catarina” e no 
projeto de extensão universitária intitulado Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (ITCP/FURB), ambos alocados na Universidade 
Regional de Blumenau (FURB). Além disso a discussão da migração de povos 
originários para a cidade fez parte de um Trabalho de Conclusão de Curso de 
Psicologia de uma das autoras, intitulado “A cor canela na cidade loira: uma 
compreensão sobre a identidade dos povos originários no contexto urbanizado 
de Blumenau” e da pesquisa, da mesma autora, de mestrado em Psicologia 
Social, na PUC/SP, vinculada ao NEXIN, (Núcleo de Pesquisa Dialética 
Exclusão/Inclusão Social), coordenado pela profa. Dra. Bader B. Sawaia. 

Portanto este artigo não tem apenas o objetivo de relatar a 
movimentação do povo Xokleng/Laklãnõ juntamente com a Economia Solidária 
na cidade de Blumenau, mas também da ênfase nas contribuições da 
Economia Solidária para as comunidades tradicionais, e no modo como essa 
prática pode ser um “lugar de calor” na cidade. Também tem o intuito de fazer 
um movimento político que possibilita que o povo originário transite e dialogue 
nos mais diversos territórios, sem deixar de ser indígena por conta disto. 

O POVO DO SOL: O POVO XOKLENG/LAKLÃNÕ 

Os Xokleng/Laklãnõ possuem a Terra Indígena demarcada desde 1914 
quando foi necessário colocá-los num território próprio, com o intuito de 
diminuir os conflitos que existiam entre eles e o povo imigrante europeu que 
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estava chegando na região do Médio Vale do Itajaí, em especial em 
Blumenau/SC. No entanto neste território foi construída a Barragem Norte, feita 
pelo branco, iniciada no ano de 1975, com a finalidade de conter as enchentes 
que avassalam a região do Vale do Itajaí/SC. Esta construção trouxe para o 
povo da Terra Indígena Xokleng/Laklãnõ a impossibilidade de continuar a viver 
da agricultura e da pesca, como faziam até então, fato que levou, 
principalmente os jovens, à uma migração para as cidades da região, e muitos 
outros a migrar de forma esporádica para comercializar seus produtos. (KEIM, 
2014). 

A partir da construção da Barragem, a vida na Terra Indígena 
Xokleng/Laklãnõ mudou, não apenas em âmbito físico, mas também nas 
relações, como afirma Henriques,  

a partir do momento em que houve a interferência da Barragem na TI, 
novas relações sociais foram estabelecidas, dando início às 
alterações dos estilos de vida da população, modificando também 
seus projetos individuais e coletivos. (HENRIQUES, 2000, p.6).  

A autora explica que a migração não deve ser apreendida como 
consequência exclusiva das perturbações laterais da construção da Barragem, 
em virtude de deslocamentos anteriores já terem sido registrados, entretanto a 
mudança de condições de vida após a construção desta aumentou a busca por 
qualidade de vida e projetos futuros. Segundo Konell (2013, p. 29) “com a 
barragem os indígenas não podiam mais viver próximos ao rio, pois quando 
chovia muito, ela enchia e inundava suas casas e estragava suas plantações” e 
assim inviabilizava a vida desse povo. Além disto, o fato das inundações 
provocaram um movimento da comunidade junto às autoridades, as quais 
responderam com a construção de novas moradias edificadas distantes umas 
das outras e distante dos rios, dificultando os hábitos da vida familiar, 
comunitária e coletiva e também produtiva dos Xokleng/Laklãnõ.(KEIM, 2014). 

O povo Xokleng/Laklãnõ sofreu um processo de genocídio autorizado 
desde o Brasil Império, e se estendeu no decorrer da história, especialmente, 
com o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e com os chamados bugreiros, Konell 
explica, 

Apesar desse serviço federal, o governo estadual, com o propósito de 
defender os colonos europeus que chegavam ao sul do Brasil, dentre 
as diversas práticas utilizadas, cabe destaque para a contratação de 
bugreiros que se constituíam como grupos pagos pelo governo 
estadual para matar os indígenas. Os colonos se caracterizavam 
como grupo de lavradores que foram expulsos dos campos onde 
atuavam na Europa, em função da mecanização dessas atividades e 
foram trazidos por companhias de colonização, que os transferiam 
para diferentes regiões com promessas que não cumpriam. 
(KONELL, 2013, p.27-28). 

Mesmo após o fim do ataque dos bugreiros ao povo Xokleng/Laklãnõ a 
intervenção do branco continuou de diferentes formas, todos “esses eventos 
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ocorridos em um curto espaço de tempo, fez com que a cultura e costumes dos 
indígenas Xokleng/Laklãnõ fossem modificados de forma substancial.” 
(KONELL, 2013, p. 28). 

A partir da construção da barragem foi feita a abertura de estradas, o 
que facilitou a circulação dos caminhões de madeireiros, “proporcionando, por 
sua vez, a prostituição da mulher índia; os casamentos interétnicos e a 
proliferação de doenças no interior da TII”. (HENRIQUES, 2000, p. 28). Além 
da barragem, no início da década de 40 a ação extrativista do setor madeireiro 
se tornou outra ameaça, que desde então vem ocasionando a destruição e a 
exploração do território Xokleng/Laklãnõ.  

Houve inúmeras mudanças na Terra Indígena após a construção da 
Barragem, neste sentido Henriques afirma “a partir do momento em que houve 
a interferência da Barragem na Terra Indígena, novas relações sociais foram 
estabelecidas, dando início às alterações dos estilos de vida da população, 
modificando também seus projetos individuais e coletivos”. (2000, p.6). 
Portanto a construção feita pelo branco não teve apenas repercussões no 
sentido físico, mas também cultural e psicossocial. 

A construção da Barragem Norte, pode-se atribuir uma das principais 
causas que ampliou o movimento da migração dos povos originários da Terra 
Indígena Xokleng/Laklãnõ para Blumenau e região. Atualmente, este processo 
se encontra na segunda geração de migração, que se sustenta em diversos 
motivos, entre eles, a busca de oportunidades para trabalhar e estudar, fato 
que consolida novas redes de sociabilidade e modifica a vida desse povo nas 
cidades.  

A esses eventos, ação extrativista e construção da Barragem Norte, 
pode-se atribuir uma das causas que ampliou o movimento da migração dos 
povos originários da Terra Indígena Xokleng/Laklãnõ para Blumenau e região, 
entretanto esta movimentação também é política e de resistência. Atualmente, 
este processo se encontra na segunda geração de migração que se sustenta 
em diversos motivos, entre eles, a busca de oportunidade para trabalhar, 
aquisição de bens materiais e acesso ao Ensino Superior, no caso de 
Blumenau a Universidade Regional de Blumenau (FURB) é um dos grandes 
motivos. 

Neste processo migratório os povos originários friccionam sua 
cosmovisão indígena com o capitalismo da “cidade loira” de Blumenau/SC. 
Segundo Morales (2008) a cosmovisão é uma forma de pensar-agir e de viver 
no mundo de forma inerente a cada cultura, que orienta e guia a vida de 
pessoas. Portanto, é uma das mediações da experiência de ser no mundo de 
cada povo originário, mas é negada pelo saber do branco, de várias maneiras, 
como o embate entre a cosmovisão e o capitalismo em que o segundo não 
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legitima o primeiro, e quando dá espaço os mercantiliza a favor do capital, ou 
os usam como slogan da diversidade. 

Blumenau foi construída com um discurso que define sua identidade 
como a “cidade alemã”, um local em que toda cultura e identidade são 
recheadas do que seria o típico alemão: culinária, festas, esportes, tradições, 
arquitetura enxaimel (tipo de arquitetura das casas montadas com haste de 
madeira e preenchidas com tijolos) e padrões de corpos e beleza femininos 
(“as lindas mulheres loiras de olhos azuis”), a “Alemanha Sem Passaporte”. 

No mês de outubro essa identidade cultural ganha grande ênfase, com a 
segunda maior festa do chopp do mundo, que é a Oktoberfest. Esta foi criada 
na década de 1980 e é reeditada a cada ano, até a atual data. Segundo Flores  

a tecnologia e a metodologia das festas germânicas tornaram-se um 
modelo de economias turísticas. A partir delas, o Estado de Santa 
Catarina, num empenho para implantar o Turismo Quatro Estações, é 
pontilhado de festas que se utilizam dos costumes locais [...].(1997, p. 
15). 

Em diversas cidades da região as ditas festas típicas permeiam o 
calendário, e aquecem a economia, pois tanto o turista quanto os moradores se 
preparam para celebrar sua origem, com muita comida, bebida, desfiles e uma 
programação de cantos e danças. 

O lugar social que os sujeitos têm para viver na cidade é atravessado 
pela desigualdade social e pelas relações de poder desumanizadoras, 
historicamente construídas. No caso do povo originário essa história é também 
marcada pela colonização centrada na ideologia da modernização.  

Na cidade alemã, o povo originário Xokleng/Laklãnõ tem dificuldades 
para se inserir nos vários âmbitos da cidade, devido principalmente à questão 
étnica e o imaginário social de que este povo é preguiçoso, o bugre, e não 
trabalhador. Com isto, esse povo vive uma dialética de exclusão/inclusão social 
conforme Bader Sawaia afirma,  

Exclusão e inclusão são dois pólos do processo de inserção social 
injusta: o morador excluído do direito de urufruir os bens e seviços da 
cidade onde mora é incluído pela subjetividade e intersubjetivamente, 
através ‘participação imaginária’ ou ‘cidadania sublimação’ (SAWAIA, 
1995, p.22). 

No entanto, nem todos os sujeitos que migram estabelecem moradia fixa 
na cidade de Blumenau, muitos ficam na cidade para comercializar produtos 
artesanais e ter renda monetária e/ou complementá-la, visto às dificuldades 
vividas na Terra Indígena. Estes sujeitos que migram de forma temporária, se 
amparam em seus parentes que já vivem na cidade para ter moradia durante 
sua estada, visto que esses povos originários possuem o conceito de família 
extensa, o que auxilia na migração.  
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Portanto nas presentes linhas a migração é tomada como uma forma de 
enfretamento político, resistência e de autonomia, pois a busca por viver bem 
movimenta os povos originários a tomar as cidades “brancas eurocêntricas” e 
lutar pelo seu espaço. Em relação ao movimento da migração, na cidade que 
recebe o imigrante, mudanças ocorrem a partir do contato, e, essas podem ser 
tanto positivas como negativas, como o aumento de preconceitos e geração de 
fronteiras nacionais. (DANTAS, 2012).   

Neste cenário, o povo originário Xokleng/Laklãnõ não é reconhecido 
como pertencente a cidade alemã. Pois como a cor canela pode ser parte da 
cidade loira? O indígena não é visto como fazendo parte desse território, 
diferente dos descentes alemães que reviveram o Vale do Itajaí, que 
construíram Blumenau e demais cidades com sua cultura. Além disto, para a 
história regional oficial, os povos originários foram denominados pelos brancos 
como bugres, preguiçosos e atrasados, ou seja, não eram dignos de um lugar 
na cidade, algo que ainda hoje é carregado pela memória dos sujeitos que 
compõem o Vale do Itajaí. 

A ECONOMIA SOLIDÁRIA E O POVO XOKLENG/LAKLÃNÕ 

O conceito de Economia Solidária no Brasil é criado pelo economista 
Paul Singer, e segundo o Sistema de Informação em Economia Solidária 
(SIES) é: 

[...] compreendida como o conjunto de atividades econômicas – de 
produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – organizadas e 
realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a 
forma coletiva e autogestionária. (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, 2006, p.11) 
 

 Deste modo, esta forma de economia é uma alternativa ao capitalismo 
neoliberal e não se trata somente da venda, compra ou consumo, mas também 
do consumo consciente e trocas solidárias e interculturais.  

Schiochet (2009, p. 56) destaca que 

Não há como negar que a economia solidária é uma estratégia 
própria da sociedade civil. Contudo, com a chegada ao poder local 
das ‘forças democrático-populares’, passou a ser incorporada 
também na agenda dos governos. Foi na segunda metade na década 
passada que foram implantados os primeiros programas e ações 
governamentais de apoio à economia solidária. [1990 a 2000]. 

Com esses incentivos a Economia Solidária ganha muitos espaços da 
sociedade civil, e no caso de Blumenau, é potencializada pelas ações da 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares – ITCP/FURB um 
programa de extensão universitário, criado em 1999, para implementar ações 
alternativas de geração de trabalho e renda na perspectiva da Economia 
Solidária- ECOSOL da Universidade Regional de Blumenau – FURB. 

1294



Atualmente a ITCP/FURB vem atuando com uma equipe interdisciplinar 
formada por docentes e discentes, visando socializar o conhecimento 
produzido nos diversos cursos da Universidade junto aos setores excluídos do 
mundo do trabalho. A Incubadora desenvolve atividades com 7 (sete) grupos 
nas áreas de: saúde mental, artesanato, alimentação, reciclagem, o Fórum de 
Economia Solidária de Blumenau – FESB e da Rede de Economia Solidária do 
Vale do Itajaí – RESVI, essa última criada em 2000. (BUSARELLO, 2015A). 

A partir da assessoria feita ao FESB/RESVI é organizada desde 2011, 
mensalmente, por dois dias, a Feira de Economia Solidária que ocorre na 
FURB, durante os meses de março a novembro (com exceção de julho em 
virtude das férias escolares), no pátio central em frente à Biblioteca 
Universitária da FURB. A Feira conta atualmente com a participação de 12 
Empreendimentos de Economia Solidária (EES) da RESVI e do FESB, e mais 
04 empreendimentos do Fórum de Economia Solidária do Litoral, totalizando 16 
empreendimentos envolvendo aproximadamente 250 pessoas. A opção por 
este local se deu por ser o espaço de maior circulação dos acadêmicos e 
servidores da Universidade. Os principais produtos comercializados são os 
segmentos produtivos na área do artesanato e alimentação. Ocorrem também 
atividades de brechó, trocas solidárias, oficinas criativas, atividades culturais 
(shows e apresentações) e o Sarau da ECOSOL, uma atividade com 
apresentações de teatro, música, poemas e danças que envolvem acadêmicos, 
participantes da feira e comunidade em geral. 

Frente às dificuldades existentes na Terra Indígena, como a dificuldade 
de estradas, a existência da Barragem Norte (que inviabilizou a agricultura) 
entre outras, a migração temporária para a cidade é uma forma de acesso a 
geração de renda. Neste sentido a Economia Solidária oferece um “calor” em 
meio a opressão do capital, pois esta forma de produção permite que os povos 
originários dialoguem de diferentes formas, tanto produtivas como culturais, na 
cidade. Visto que uma das formas dos Empreendimentos Econômicos 
Solidários conseguirem se potencializar/empoderar, e criar espaço dentro do 
mundo globalizado capitalista é a participação em Redes de Economia 
Solidária, que se tornam um espaço de articulação e criação de estratégias. 
Neste sentido, 

a organização de redes de colaboração solidária locais, regionais e 
mundial constitui-se em uma viável alternativa pós-capitalista à 
globalização em curso, promovendo-se o crescimento econômico e a 
expansão das liberdades públicos e privadas, eticamente 
referenciadas. (MANCE, 2002, p.23). 

Portanto a Economia Solidária não é apenas uma forma de 
comercialização ou trocas, mas também uma potencialização dos sujeitos 
Xokleng/Laklãnõ, que encontram nas Redes de Economia Solidária um coletivo 
que os respeita e auxiliam na cidade. No Caso da RESVI/FESB a rede também 
os mediou no acesso a cidade, pois entre os anos de 2014 e 2015 a 
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RESVI/FESB auxiliou no transporte entre a Terra Indígena e a cidade de 
Blumenau nos dias da reunião mensal, visto que este é um dos maiores 
empecilhos vividos por esses sujeitos para ter acesso as cidades. 

Neste sentido, as “Feiras de Economia Solidária da FURB”, são uma 
ação da Rede de Economia Solidária do Vale dó Itajaí (RESVI) e Fórum de 
Economia Solidária de Blumenau, apoiados pela ITCP/FURB. Esta rede possui 
ações educativas, cursos, oficinas, viagens de estudos, ações políticas em 
busca de direito e cidadania, e ações de comércio justo. Nestas atividades 
representantes da comunidade originária Xokleng/Laklãnõ podem comercializar 
o artesanato de maneira respeitosa, incluindo nessa rede de sociabilidade 
reciprocidade para com suas práticas e cosmovisão. Nestas Feiras são 
realizadas oficinas, o Sarau Cultural, entre outros momentos que tem como 
norteadores a interculturalidade e a afetividade no espaço universitário e da 
cidade de Blumenau. (BUSARELLO, 2015A). 

As ações da Economia Solidária, vão além da geração de trabalho e 
renda, porque são uma forma de reivindicar direitos sociais e o direito 
econômico é associado à luta pela democracia. (GELLERT, REYES, 
SCHIOCHET, 2013).  A Economia Solidária propicia maior qualidade de vida e 
propõe uma nova forma de relação econômica e social onde o sujeito é 
cidadão de direitos e ativo. Essa nova forma de economia é pautada em 
relações de solidariedade, responsabilidade social e sustentabilidade. 

Esses aspectos, normalmente, dentro da cidade loira, não são 
vivenciados pelo povo originário visto a situação de desvalor que o social 
impera sobre esses sujeitos, fruto da exclusão/inclusão social determinada pela 
cidade de Blumenau (BUSARELLO, 2015B). Para Sawaia (2001, p. 104 e 105) 
esse sofrimento mutila a vida, “a vivência cotidiana das questões sociais 
dominantes em cada época histórica, especialmente a dor que surge da 
situação social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice 
inútil da sociedade” e a dor da contínua negação imposta socialmente que não 
possibilita a este povo se apropriar da produção material, cultural e social, e de 
expressar livremente seus desejos e afetos.  

O sofrimento vivenciado na cidade é gerador do que Sawaia (2001) 
intitula como sofrimento ético-político que “abrange as múltiplas afecções do 
corpo e da alma que mutilam a vida de diferentes formas” (2001, p.104). 
Portanto o sofrimento ético-político que é psicossocial, toma o corpo e a alma, 
pois na “cidade loira” a priori não existe espaço para o ser indígena ou fugir da 
norma germânica. 

O sofrimento ético-político, 

[...] retrata a vivência cotidiana das questões sociais dominantes em 
cada época histórica, especialmente a dor que surge da situação 
social de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice 
inútil da sociedade. (SAWAIA, 2001, p.104). 
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Não fazendo parte das questões dominante e não se enquadrando na 
norma loira de olhos azuis e eurocêntrica e tendo sobre si um olhar 
estigmatizador e preconceituoso, o indígena vivência este sofrimento que é 
ético-político. 

Entendendo que “a cidade é o locus onde o aparecer e mais importante 
que o ser” (SAWAIA, 1995 p.22), a maquiagem de Blumenau enquanto um 
reduto de trabalhadores germânicos perpassa a história da cidade, que dificulta 
que o diferente disto apareça. 

No caso da Feira de Economia Solidária de Blumenau, o povo 
Xokleng/Laklãnõ tem visibilidade, compõem a feira vendendo muito dos seus 
produtos, as reuniões e os espaços da Universidade, sendo protagonistas, 
além de comercializar seu artesanato. Durante a reunião do FESB/RESVI 
participam ativamente das decisões e da programação da Feira, tendo assim 
um espaço de movimento diferente do que vivenciam na cidade, dentro da 
Economia Solidária o espaço de comércio é na feira, não em ruas ou calçadas, 
os sujeitos não são excluídos, e sim fazem parte da afetividade e 
interculturalidade existente nos ambientes da ECOSOL, e é um espaço de 
visibilidade, também, da sua cultura e tradição. 

Além das feiras e reuniões, os sujeitos Xokleng/Laklãnõ participam das 
oficinas e viagens técnicas juntamente com o RESVI/FESB, o que os 
potencializa como cidadão de direitos, e os capacita em diferentes âmbitos, 
tanto na produção como em sua vida. Também troca conhecimento com os 
outros integrantes da Rede, pois neste espaço seu conhecimento não é 
deslegitimado como na cidade.  

A ITCP/FURB junto com o RESVI/FESB pretende ampliar ainda mais 
esta atuação, dando cada vez mais visibilidade para esses sujeitos e sua 
cultura, tanto na feira, no sarau da ECOSOL e nas oficinas. 

E, dessa maneira, a Economia Solidária media/possibilita um espaço 
para o povo Xokleng/Laklãnõ de amorosidade e respeito, não impondo o 
branqueamento como normativa, e incorporando a sua cosmovisão e 
ancestralidade, o inverso também acontece, a ECOSOL aprende com os povos 
originários, que através do sentimento e da amorosidade lindam com o 
contexto planetário. Além disto, este trabalho defende que a Economia 
Solidária pode ser uma forte aliada no fortalecimento das lutas dos povos 
originários, pois garante formas de viabilidade e visibilidade para a economia e 
cultura destes povos na cidade e, pode, nas comunidades indígenas, ser um 
modo de manter as tradições e os princípios das mesmas, pois tem total 
identificação e semelhança com a ancestralidade dos povos originários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O povo originário migra para a cidade de Blumenau procurando uma 
vida digna, mas se depara com um contexto urbano capitalista que fragmenta a 
comunidade e esfacela o ser indígena pois sua cosmovisão e modo de viver 
não possui espaço nem visibilidade. Assim, mesmo após anos desde a 
conquista e invasão da América, o povo Xokleng/Laklãnõ sofre com a 
invisibilização e o capitalismo. 

A migração é um processo difícil independente da etnia, e por isto 
acontece motivada por algo, que no caso Xokleng/laklãnõ é pautada na busca 
por uma vida digna ou acesso a saúde e trabalho, realidade está causada pela 
interferência e violência do branco. No entanto ao chegar na cidade o sujeito se 
depara com uma realidade preconceituosa e excludente, por isso o acesso a 
RESVI e FESB, juntamente com a Economia Solidária são uma forma de 
potencializar e mediar a vida desses sujeitos, não apenas na cidade mas 
também na Terra Indígena. 

 Procurando formas de se incluir e ter acesso a cidade de forma digna, 
este povo encontra na Economia Solidária um espaço para partilhar 
conhecimentos e ter uma vida digna. Ao contrário do capital a Economia 
Solidária e seus participantes dialogam de forma horizontal e afetiva com os 
povos originários, no caso deste artigo com o povo Xokleng/Laklãnõ. 

 A visão estereotipada sobre o povo originário, reproduzida na mídia, 
livros didáticos e discurso do branco, repercute em um não lugar para esse 
sujeito nas cidades, visto que não são considerados indígenas por estarem no 
contexto urbano, Portanto estas linhas também têm o intuito de transformar 
esse paradigma, pois o indígena não deixa de ser indígena por transitar nas 
cidades, visto que seu território é onde ele deseja estar. Com isto, a Economia 
Solidária também proporciona esse povo a transitar em diferentes territórios, o 
que os potencializa como seres de direitos. 

 A Economia Solidária dialoga e reconhece a cosmovisão indígena, 
diferente do capitalismo que a nega e inviabiliza, sendo assim a ancestralidade 
e costumes das diferentes étnicas indígenas têm nesta economia um espaço 
de valor. Com isto, muitos dos preceitos da ECOSOL fortalecem a luta dos 
movimentos indígenas, sendo assim um parceiro e multiplicador desses 
valores. 

 Para isso, este artigo traz a experiência da ITCP/FURB, RESVI/FESB e 
povos originários Xokleng/Laklãnõ, no sentido de fortalecer o debate das 
comunidades tradicionais e Economia Solidária para potencializar a luta por 
uma vida digna e de respeito, abrindo cada vez mais espaço para a 
interculturalidade e políticas públicas para esses sujeitos. Paulo Freire nos 
lembra que “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte 
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do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, 
fora da boniteza e da alegria”. (FREIRE, 1996, p. 16) 

 A partilha dos conhecimentos proporcionada pela ECOSOL fortalece a 
luta e o caminho percorrido, seja na cidade ou na Terra Indígena, pois o 
indígena é aonde ele quiser ser. 
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Resumo: Esta pesquisa buscou compreender as semelhanças e diferenças entre os objetivos e 

conceitos de Desenvolvimento Comunitário em relação à experiência da Rede de Sementes do 

Xingu. Os métodos utilizados foram revisão de literatura, levantamento histórico de materiais 

e método comparativo de análise. Os resultados das práticas realizadas pela Rede mostram-se 

em muitos pontos convergente com o esperado por projetos em Desenvolvimento 

Comunitário, gerando renda, melhorando a qualidade de vida e favorecendo transformações e 

protagonismos nessas comunidades. O estudo demonstra que, com suporte técnico adequado, 

as comunidades tradicionais conseguem desenvolver economia social solidária duradoura e 

ainda contribuir para restaurar e preservar os recursos naturais que utilizam para sobreviver.  

 

Palavras-chaves: desenvolvimento comunitário; povos tradicionais; rede de sementes; 

economia florestal 

 

 

1. Introdução 

Inicialmente a organização de comunidade destinou-se à estruturação de grupos e 

serviços institucionais de bem-estar social, antecedendo o Desenvolvimento de Comunidades. 

Os primeiros modelos de Desenvolvimento de Comunidades no Brasil nasceram entre as 

décadas de 1950 e 1960, em decorrência da junção de organizações internacionais e de uma 

política nacional com interesse na ampliação do capitalismo e na modernização do meio rural 

(GUILHERME, 2012). 

Apesar do inicial cunho capitalista, nessa época já haviam autores que descreviam um 

Desenvolvimento Comunitário que deveria sempre operar numa transformação profunda dos 

indivíduos e dos grupos humanos. Devendo ser estes indivíduos ou grupos os protagonistas da 

transformação, tomando consciência dela, escolhendo-a, assumindo-a, realizando-a. Com essa 

concepção o desenvolvimento deveria processar-se por iniciativa, com a participação e com a 

responsabilidade daqueles a quem iria beneficiar (SILVA, 1963).  

No Estado do Mato Grosso temos observado alguns desses protagonismos. Onde o 

modelo de desenvolvimento econômico vigente, aliado ao processo de colonização 

promoveram concentração fundiária e de renda, acumulando passivos sociais, econômicos, 

culturais e ambientais, encontramos em contrapartida movimentos sociais que perceberam 

que o sistema não repara os danos que causa. Essa reparação vem de outras formas de 

organização e visão de mundo, capazes de protagonizar uma verdadeira transformação social 

através da economia solidária (SGUAREZI, 2011). 

A Rede de Sementes do Xingu, que nasceu da necessidade em restaurar áreas 

degradadas em torno das nascentes do rio Xingu no Estado do Mato Grosso, é um exemplo 

dessa nova forma de economia social.  A partir da coleta de sementes e do intercâmbio de 

saberes indígenas, técnicos e de outras realidades, tem restaurado áreas degradadas, 
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contribuindo de forma relevante para a preservação da natureza e geração de renda para as 

comunidades indígenas, ribeirinhas e famílias agricultoras (LEITE, 2014).  

Partindo do pressuposto que o sucesso ou fracasso de uma civilização depende de 

modo crucial como ela gerencia seu ambiente (ABERS; BULOW, 2011), então torna-se 

fundamental aprender com os exemplos bem-sucedidos, pois eles podem fornecer pontos de 

partida para enfrentar os desafios futuros. Fazendo-se necessário proteger a diversidade 

institucional relacionada com o modo como os diversos povos lidam com os seus recursos, 

pois podem ser tão importantes para a nossa sobrevivência a longo prazo como a proteção da 

diversidade biológica (OSTROM et al, 1999). 

Considerando ainda, que a ciência contemporânea tem várias tarefas a cumprir, tais 

como aumentar o conhecimento, descobrir novos fenômenos e melhorar a condição de vida 

humana (TRUJILLO, 1974 apud PRODANOV e FREITAS, 2013), torna-se adequado 

observar a recomendação de Thiollent (1986) de que uma pesquisa necessita buscar ou 

comparar informações, articular conceitos, avaliar ou discutir resultados e elaborar 

generalizações baseadas numa estrutura de raciocínio anterior à pesquisa.  

Seguindo este norte e tendo em vista o interesse em desenvolver pesquisa sobre 

inovações nas formas de organização de comunidades tradicionais brasileiras, buscou-se 

estudar os conceitos de desenvolvimento comunitário, relacionando-os com a experiência 

concreta da Rede de Sementes do Xingu, com a intensão de apresentar reflexões teóricas 

acerca de suas práticas. 

 

 

2. Métodos 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada uma revisão bibliográfica que 

proporcionasse uma adequada definição de conceitos e auxiliasse na construção de 

explicações sobre o objeto de estudo.  

Na segunda etapa utilizou-se o método histórico, no qual o foco da investigação foram 

os acontecimentos do passado, para compreender sua natureza, função e papel que atualmente 

desempenham na sociedade (PRODANOV e FREITAS, 2013).  As fontes de dados utilizadas 

foram os informativos, relatórios de pesquisas e publicações online, realizadas pela Rede de 

Sementes do Xingu, compreendendo um período de mais de 10 anos de atividade. 

Na terceira etapa, através do método comparativo (PRODANOV e FREITAS, 2013), 

buscou-se compreender as semelhanças e diferenças entre os objetivos e conceitos de 

Desenvolvimento Comunitário em relação à experiência da Rede de Sementes do Xingu. Em 

seguida foram feitas algumas considerações finais sobre o material estudado. 

 

 

3. Rede de Sementes do Xingu 

Na Bacia do Rio Xingu, no Mato Grosso, Brasil, encontra-se um importante corredor 

de 28 milhões de hectares de áreas protegidas, que inclui Terras Indígenas e Unidades de 

Conservação ao longo do rio (CAMPOS FILHO, 2009a). Indígenas da região relatam que 

seus antepassados lutaram pela demarcação e conseguiram preservar o território com a ajuda 

dos irmãos Villas-Bôas, e entendem que a luta de hoje é pelo reflorestamento e conservação 

da expressiva diversidade socioambiental da região (LEITE, 2013). 

A área desmatada das cabeceiras do rio Xingu vinha dobrando nas últimas décadas, em 

2004 atingia 1/3 da bacia, destruindo a vegetação de muitas beiras-de-rio ao redor da Terra 

Indígena do Xingu. Com a finalidade de restaurar as matas ciliares do rio e restaurar a 

biodiversidade das plantas da região, as comunidades indígenas buscaram apoio junto ao 

Instituto Socioambiental (ISA), dando início à Campanha ‘Y IKATU XINGU (Salve a água 
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boa do Xingu, na língua Kamaiurá) (CAMPOS FILHO, 2009b), e abrindo caminho para uma 

economia social participativa que nasceu da floresta.  

A fim de coletar, armazenar e disponibilizar sementes de árvores nativas para o 

plantio, no final de 2007 nascia a Rede de Sementes do Xingu, uma iniciativa que superou 

todas as expectativas, tornando-se referência para a economia de base florestal na região, 

unindo agricultores familiares, produtores rurais, comunidades indígenas, pesquisadores, 

organizações governamentais e não governamentais, prefeituras e movimentos sociais por 

meio das sementes e suas relações socioculturais (BELLEI, 2011).  

Foi por meio da Campanha Y Ikatu Xingu, que surgiram os primeiros coletores 

(GOVARIO, 2015). E no primeiro ano de atividade a comercialização de sementes florestais 

rendeu 19 mil reais, abrindo oportunidades e renda para centenas de famílias na região Xingu 

Araguaia e possibilitando o reflorestamento de mais de 3,5 mil hectares de florestas. Muitos 

desses coletores trabalham com farinha, leite, gado, hortaliças e frango. As sementes vêm se 

tornado um complemento na renda para as famílias, talvez uma das únicas rendas que vem da 

floresta na região, e ocorre geralmente durante o período de julho a novembro (GOVARIO et 

al, 2016). Para muitos, a atividade deu qualidade de vida às famílias, gerando mais 

oportunidades e criando uma nova forma de relacionamento com a natureza, sendo que alguns 

coletores já vivem apenas das sementes que entregam à rede (PERES, 2012).  

Dentre os coletores que compõe a Rede destacam-se os indígenas de dentro da Terra 

Indígena do Xingu e outros povos. Os Yudjá foram um dos primeiros povos da Terra Indígena 

do Xingu (TIX) a comercializar as sementes florestais para reflorestamento. Os povos Ikpeng, 

Kawaiwete e Waurá também passaram a entregar sementes à Rede. E também os Kisêdjê, 

Panará, Xavante e Karajá, fora da TIX. As sementes, desde então, tornaram-se uma 

importante fonte de renda para os povos indígenas (LEITE, 2013).  

Na aldeia Piyulaga, que fica no Alto Xingu, por conta do encontro entre os biomas da 

Amazônia e do Serrado, circulam sementes que revelam a intensa biodiversidade da região, e 

que tem sido explorada de maneira sustentável pela comunidade indígena. Na última safra, 

homens, mulheres, jovens e idosos, trabalharam na coleta de 23 espécies nativas, totalizando 

170 Kg de sementes, que renderam quase R$ 10 mil reais (LEITE, 2013). 

A aldeia Moygu da etnia Ikpeng, no médio Xingu vem ganhando destaque, as mais de 

50 coletoras estão surpreendendo pelo empenho, em 2009 entregaram 500 quilos de sementes 

beneficiadas e, num ano com poucas sementes como foi em 2010, entregaram 400 quilos. A 

participação delas na comunidade ficou mais evidente depois que passaram a fazer parte da 

rede, em maio de 2010, 45 mulheres do grupo participaram de uma oficina sobre pesagem de 

sementes, etapas da comercialização do produto e uso do dinheiro. Ao final as participantes 

relataram que a experiência e o aprendizado iriam ajudá-las também na relação com o mundo 

não indígena (BELLEI, 2011). 

Os Xavante da Terra Marãiwatséde do Mato Grosso, buscaram a Rede para recuperar 

o devastado território em processo de retomada pelos povos indígenas, com receio de não ter 

mais alimento. A rede passou a assessorar os indígenas na coleta de sementes para estimular a 

recuperação gradativa da vegetação do local, junto com a organização Operação Amazônia 

Nativa, por meio dos trabalhos executados no âmbito da Articulação Xingu Araguaia (PERES, 

2012). 

Em 2011, as Xavante da Território Indígena (TI) Marãiwatsédé, apoiadas por 

instituições formaram um grupo de Mulheres Coletoras de Sementes. O grupo começou com 

cinco mulheres e já participam 78 coletoras, além de contribuir na renda familiar, parte das 

sementes fica na aldeia e é utilizada nos terrenos de plantio, roças e quintais. A criação do 

grupo fortaleceu um espaço coletivo feminino que se organizaram e passaram a comercializar 

parte do artesanato que produzem (LEITE, 2014). 
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E o time de coletores indígenas foi sendo reforçado com a inclusão de um grupo de 

mulheres karajá, da Ilha do Bananal (TO). Elas coletam 19 espécies nativas de árvores, 

algumas que vivem da venda de artesanato, vislumbraram uma boa oportunidade de geração 

de renda. Enquanto isso, no TI do Xingu em 2012 as aldeias Aruak, dos Waura, e Kwarujá, 

dos Kawaiwete, entregaram pela primeira vez 35 espécies (PERES, 2012). 

Os indígenas sabem que seu futuro está nas mãos dos jovens das 16 etnias que habitam 

essa Terra Indígena. Nos cursos de formação de agentes socioambientais, os jovens aprendem 

os nomes científicos das plantas e técnicas para garantir a qualidade das sementes, como 

cuidados com a limpeza e armazenamento. Com os velhos aprendem os nomes na língua 

indígena, onde ficam as matrizes de sementes, a época da orada, quando dá fruto, e vão 

ensinando a comunidade o que aprendem com os técnicos (LEITE, 2013). 

No início os indígenas guardavam as sementes coletadas nas suas casas, com 

condições que poderiam prejudicar a qualidade, com o tempo a Rede desenvolveu um local 

apropriado, uma casa de sementes, com o uso de tonéis de papelão para guardá-las. Onde os 

experimentos de quebra de dormência de sementes, os testes de germinação e o controle de 

qualidade das espécies passaram a ser realizados. Com o passar dos anos, outras casas de 

sementes foram criadas, de tal forma que cada núcleo de coletores está ligado a uma casa de 

semente, esse é um local de entrega, pesagem e armazenamento das sementes (LEITE, 2013). 

Os coletores organizam-se em grupos decorrentes da afinidade já existente entre eles, 

com diferentes formas de organização, perfis e motivações. Esses grupos se juntam em 

núcleos coletores que são auxiliados por uma das organizações que coopera com a rede, isso é 

determinado pela sua localização geográfica e sua região de atuação. Cada grupo e núcleo 

possui um responsável, esse responsável ou elo, como é conhecido, tem como funções básicas 

realizar reuniões de avaliação e planejamento, registrar e divulgar as experiências do seu 

núcleo para a rede. E ainda gerir o estoque, a coleta, as encomendas e controlar a qualidade 

das sementes (COSTA, 2014). Portanto, a organização de cada grupo é solidária, e o próprio 

grupo levanta seus problemas, discute soluções e se coloca em atitude de resolução. 

Em maio de 2014 foi inaugurado o laboratório de sementes florestais Vanessa Cristina 

de Almeida Theodoro, na Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemat, fruto de uma 

parceria com a Rede. Um dos principais objetivos é avaliar a qualidade das sementes 

comercializadas pelos coletores (LEITE, 2014). Além disso, as pessoas que compõem a Rede 

estão sempre em constante intercambio relacional por meio de encontros de formação, 

assembleias, reuniões etc. O processo de formação dos coletores, elos, grupos e núcleos é 

realizado permanentemente e se dá de forma participativa, envolvendo gestão organizacional, 

planejamento da produção, manejo das sementes e comercialização. Para alcançar esses 

objetivos a rede busca criar espaços de diálogos, feitos através de visitas, oficinas, reuniões, 

encontros regionais e gerais, além de publicações que divulgam os trabalhos em 

desenvolvimento (COSTA, 2014).  

Com o crescimento do número de grupos e a profissionalização dos coletores de 

sementes observou-se a necessidade de um compartilhamento de experiências entre os grupos 

e outras redes de sementes e um aprofundamento técnico na produção de sementes. Pensando 

nisso, foram realizadas oficinas, intercâmbio e um levantamento e avaliação dos anos de 

trabalho da rede, seus pontos fortes e fracos no manejo das sementes. As oficinas foram 

conduzidas com técnicas participativas desenvolvidas com as comunidades, essa metodologia 

favorece a espontaneidade e envolvimento dos participantes para o compartilhamento de 

experiências e saberes, promovendo desta forma um aprendizado coletivo e colaborando para 

que os coletores pudessem organizar e sintetizar os seus conhecimentos.  O intercâmbio 

possibilitou o compartilhamento de experiências entre diversos modelos de organização e 

realidades diferentes envolvidas na produção de sementes florestais. Dessa experiência surgiu 

uma publicação que resume a trajetória de processos e conhecimentos adquiridos pelos 
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coletores durante esses anos, que serve como um material didático para a formação de novos 

coletores, além de contribuir com o melhoramento do manejo das sementes (COSTA, 2014). 

A experiência da Rede de Sementes do Xingu tem dado frutos também no sentido de 

alavancar outras experiências solidárias e de economia social. Altamira (PA) recebeu a Rede 

para fortalecer um trabalho que já vinha sendo desenvolvido na região, participaram da 

oficina ribeirinhos, coletores de sementes do Mato Grosso e do Pará, universitários e 

representantes das instituições locais que trabalham com recuperação de áreas degradadas. 

Eles aprenderam técnicas de coleta de sementes, armazenamento, produção de mudas, 

comercialização e conheceram novas alternativas econômicas que podem ser retiradas da -

floresta, como a fabricação de produtos não madeireiros. Com auxílio das instituições 

parceiras, os extrativistas estão dando continuidade ao trabalho iniciado durante a oficina para 

ver a possibilidade de integrarem a Rede com as espécies da região (PERES, 2012).  

A cidade do oeste baiano, Luis Eduardo Magalhães, desde meados de 2011, também 

agregou o trabalho da rede em seus projetos. Tanto a coleta de sementes, como os processos 

de restauração ecológica, realizados no âmbito da Campanha Y Ikatu Xingu geraram interesse 

de instituições que atuam na cidade e inspiraram um trabalho de recuperação de áreas 

degradadas na região. Até o momento, foram restaurados 77 hectares no município, gerando o 

surgimento de uma nova cadeia produtiva e melhorando a renda da comunidade local 

(PERES, 2012). 

A recuperação das nascentes e matas ripárias na bacia do Xingu através do plantio 

mecanizado de florestas, rendeu o primeiro lugar no prêmio da chamada pública para seleção 

de práticas inovadoras em revitalização de bacias hidrográficas do Ministério do Meio 

Ambiente em 2010. O prêmio foi pelas contribuições da tecnologia para a sustentabilidade de 

forma escalar e potencialidade de replicação da tecnologia, evidências de melhorias no meio 

ambiente, na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento socioambiental sustentável 

(BELLEI, 2011). 

No seu surgimento, a rede foi tutorada pelas instituições que participam da Campanha 

Y Ikatu Xingu, dessas instituições veio a base para o seu funcionamento. Para apoiar os 

grupos de coletores na gestão da rede, foi criado um sistema de microfinanciamento com a 

pretensão de que o mesmo seria alimentado pelos próprios participantes (BELLEI, 2011). 

Para melhor gerir o fundo, em 2012 foi criado o Crédito Popular Solidário, um projeto da 

Organização Ecosocial do Araguaia (OECA). O acesso ao fundo é calculado por um comitê 

formado por coletores e representantes da Rede de Sementes e da OECA, os quais calculam 

pela análise das entregas de sementes dos últimos três anos. A devolução é feita no ano 

seguinte, sem juros, apenas com taxa administrativa de 4%, e o crédito pode ser acessado três 

vezes por cada coletor e até o momento desta pesquisa não teve inadimplência. Portanto, 

trata-se de crédito próprio, gerida por coletores da Rede e representantes da instituição criada 

(GOVARIO, 2016). 

Um estudo realizado pela Rede mostrou que a venda é viável financeiramente e o 

retorno acontece em cinco anos após o investimento. O principal desafio mostrado pelo 

estudo seria o arranjo institucional da rede para o futuro, pois trata-se de um negócio social e 

ainda não existe enquadramento para esse tipo de arranjo. Além disso, a decisão por 

cooperativa, associação ou empresa, não deveria ser feita considerando-se apenas o aspecto 

econômico. Sendo importante consultar todos os envolvidos, em especial os coletores, e 

observar qual modelo conseguiria atender melhor os seus interesses (BELLEI, 2011).  

Para resolver essa questão a Rede desenvolveu um trabalho inovador de estruturação 

de gestão. A partir de estudos jurídicos para identificar as melhores alternativas e 

possibilidades de institucionalização, em 2013, em assembleia, os coletores criaram a 

Associação da Rede de Sementes do Xingu, que cuida da parte social e organizativa da Rede. 

Formada por conselhos, ela também é responsável pela articulação e captação de recursos. Já 
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o consórcio, formado por coletores membros da Rede, é responsável pela produção e 

comercialização das sementes. Portanto, as decisões quanto aos grupos de coletores são 

tomadas pelos grupos, e as decisões gerais da Rede são tomadas em assembleia, os assuntos 

importantes são colocados para todos os seus membros, os quais opinam sobre. Além do mais, 

as decisões econômicas são tomadas somente depois de estudos apurados, e gestão dos 

recursos é realizada pelos próprios membros da Rede (LEITE, 2013) 

Alguns momentos trouxeram situações que colocaram a Rede diante de desafios, como 

o de consolidar-se no mercado regional e aumentar o acesso a novos mercados. Quando o 

novo Código Florestal gerava dúvidas em 2013, a demanda por sementes caiu, mas ao mesmo 

tempo foram recebidos pedidos vindos de outros mercados. Com a regulamentação do novo 

Código Florestal em 2014, a procura pelas sementes voltou com força (LEITE, 2014).  

Essa demanda por sementes nativas para trabalhos de restauração da Bacia do Rio 

Xingu ancorou uma rede de economia social solidária que acabou envolvendo mais de 400 

coletores, gerando 2,077 milhões de reais em renda, vindos da comercialização de 153,5 

toneladas de mais de 250 espécies florestais nativas da região Xingu Araguaia (GOVARIO, 

2016). Coletores rurais e urbanos, de pelo menos 21 municípios, 17 aldeias e 18 

assentamentos de Mato Grosso são a prova de que é possível viver da floresta e cerrado em 

pé. Coletar sementes e viver dessa prática tornou-se uma realidade, dando qualidade de vida a 

muitas famílias, gerando mais oportunidades e criando uma nova forma de se relacionar com 

a natureza (PERES, 2012). 

 

 

4. Discussão e Resultados  

As redes de desenvolvimento comunitário são importantes para as comunidades 

tradicionais, visto que a lógica capitalista não condiz com o ritmo e os meios de sobrevivência 

dessas comunidades. É importante salientar que as comunidades podem ser entendidas como 

grupos territorializados por meio dos laços de vizinhança, de solidariedade, e também a partir 

de elos de sangue (RODRIGUES; MENDONÇA, 2012). Mas também podem ser vistas como 

configurações sociais nas quais os esforços de seus integrantes são valorizados e sua 

participação é admitida como competência, caracterizando-se por práticas peculiares que 

definem limites de pertencimento e identidade em um lugar do mundo (COSTA et al, 2011; 

RODRIGUES, 2014). 

Neste estudo, o que se pode observar é que apesar das peculiaridades e pertencimento 

a um território em especial, as comunidades tradicionais não precisam ser ilhas, sem contato 

com outras comunidades e povos. Os indígenas da terra Indígena do Xingu se relacionam com 

os Xavantes, Carajás, agricultores familiares, assentados, e esse intercâmbio entre as 

comunidades tradicionais, grupos técnicos e outros que buscam a sua perpetuação mostra-se 

de grande importância no desenvolvimento local. Propiciando ainda, o surgimento de novas 

configurações sociais, onde várias comunidades, que aparentemente nada tem em comum com 

a outra, tornam-se uma nova comunidade ao participarem de uma Rede que converge em 

objetivos maiores comuns que é a manutenção da floresta e rios e a consequente manutenção 

de seus conhecimentos, tradições e comunidades individuais. 

Para que a ação resulte em desenvolvimento humano e local, faz-se necessário uma 

tomada de consciência sobre as necessidades e potencialidades locais por parte dessa 

população que desencadeie ação solidária, num processo participativo que resulta em 

desenvolvimento econômico e social. Nesse processo é importante definir estratégias e 

metodologias de ação que pretendem alterar o contexto e o nível de vida das pessoas dessa 

comunidade (SANTOS, 2002). Com este entendimento pode-se admitir que o fato das pessoas 

que compõem a Rede de Sementes do Xingu conhecerem seu local, buscarem salvaguarda-lo 

e dele sobreviverem, desencadeou uma série de estratégias que tem conseguido os resultados 
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surpreendentes, contribuindo para o desenvolvimento local, gerando renda e alterando o 

contexto de vida das pessoas das comunidades locais com a preservação da natureza. 

Alguns dos objetivos dos projetos de desenvolvimento local frequentemente são de 

reforçar e valorizar o potencial humano de determinada região, fomentando a atração e 

fixação de jovens e de emprego qualificado; de melhorar o nível e qualidade do emprego; 

melhorar a organização do mercado de formação e de melhorar os níveis de escolaridade e de 

qualificação da população residente, em especial dos jovens e ativos (SANTOS, 2002). A 

experiência da Rede de Sementes é uma demonstração desse desenvolvimento comunitário 

que realça a vida das comunidades, que respeita e contribui para a afirmação cultural daquele 

povo, que resgata e aprofunda conhecimentos, inter-relacionando conhecimentos tradicionais, 

acadêmicos e técnicos. O envolvimento dos mais jovens, mostra que é possível aliar os 

conhecimentos dos seus antepassados com novos conhecimentos, sobreviver economicamente 

e permanecer junto ao seu povo.  

Alguns pesquisadores acreditam ainda que desenvolvimento sempre opera uma 

transformação profunda dos indivíduos e dos grupos humanos, devendo processar-se por 

iniciativa, participação e responsabilidade daqueles a quem vai beneficiar (SILVA, 1963). Um 

aprendizado importante retirado do material da Rede de Sementes, é que um projeto não 

precisa começar com um grande número de pessoas. Se ele atende de fato a necessidades da 

comunidade e reafirma o seu modo de vida, com os resultados positivos outras pessoas vão 

querendo fazer parte e por iniciativa própria começam a participar e se envolver, pois 

começam a acreditar que aquilo é importante e que podem ajudar, é nesse momento que 

trazem a responsabilidade para eles, fazendo com que o projeto cresça e se tornam parte dele, 

aumentando a cooperação. 

O desenvolvimento comunitário pode ser desencadeado por diferentes entidades, uma 

pessoa qualquer da região, um líder formal, um órgão da administração, uma associação de 

carácter social, cultural ou humanitário, uma equipa de técnicos, um centro de investigação. 

Os agentes a iniciar o processo podem ser diversos, porém todos precisam ter o objetivo de se 

encaminhar para a autogestão (SILVA, 1963). No caso da Rede de Sementes, o 

Desenvolvimento Comunitário foi desencadeado por uma necessidade levantada pela própria 

comunidade, no caso comunidades indígenas que encontraram apoio no Instituto 

Socioambiental.  O projeto é discutido junto com a comunidade, tendo sua participação em 

todas as decisões, sendo ela a gerir os recursos do projeto. Tão logo os coletores conseguiram 

se articular, formaram a Associação Rede do Xingu, na qual eles mesmos são os gestores, sem 

deixar de contar com o apoio dos grupos que os ajudaram a iniciar o processo, fortalecendo o 

processo de cooperação entre comunidades envolvidas e instituições técnicas.  

Com a redemocratização do país e o fortalecimento da sociedade civil, o 

cooperativismo passou a ocupar um espaço cada vez mais significativo na agenda econômica 

do país. Mas essa dinâmica não repercutiu no mesmo grau na agenda de pesquisas. No campo 

da gestão, os trabalhos de investigação são escassos, e a maioria concentra seu foco na visão 

positivista de administração de empresas, sem considerar as particularidades, princípios e 

práticas de outras configurações associativas de gestão coletiva. Estudar essas peculiaridades 

e a realidade empírica dos empreendimentos de economia solidária, com base na autogestão 

parece não só oportuno mas também fundamental diante dos desafios do nosso tempo 

(SGUAREZI, 2011). A Rede de Sementes é uma dessas configurações associativas 

diferenciadas, apresentando uma composição muito variada de pessoas, comunidades, saberes 

e instituições.  Onde as instituições técnicas parceiras conseguiram dar um amparo técnico 

adequado aos conhecimentos dos povos tradicionais, favorecendo a autogestão e a 

comercialização dos recursos naturais em rede cooperativa, possibilitando uma nova forma de 

economia social na região, que vem da floresta, porém sem destruí-la. 

1307



E é das relações de solidariedade e cooperativismo que as comunidades locais podem 

deixar de ser passivas das decisões distantes, advindas do Estado, por exemplo, deixando de 

serem pequenas demais e tornando-se viáveis, articulando-se de maneira diversificada e 

criativa (DOWBOR, 2006). Além de ser possível e viável o desenvolvimento como é tratado 

aqui, ele tem se mostrado positivo à conservação e contribuição para a biodiversidade, para a 

ecologia e para a melhora na qualidade da água, do ar e da vida tanto no local, como em 

alguns lugares mais distantes que acabam se interessando e desenvolvendo projetos da mesma 

natureza. Os povos indígenas, assentados, coletores urbanos e instituições técnicas, entre 

outros do Mato Grosso são prova de que é possível viver da floresta e manter o cerrado em pé 

praticando economia social solidária há mais de 10 anos. 

 

 

5. Considerações finais 

Com o estudo pode-se observar que das necessidades percebidas pelas comunidades 

indígenas do Xingu, o Instituto Socioambiental com seu conhecimento técnico, teve papel de 

facilitador, valorizando o chamado das comunidades, propiciando o início de uma rede 

cooperativa de economia social solidária. Colocando em prática um projeto agregador de 

conhecimentos dos povos indígenas, ribeirinhos, famílias agricultoras, outras pessoas e 

instituições parceiras no conhecimento, tecnologia e ou apoio financeiro, que resultou em 

desenvolvimento humano, local e de conservação ambiental. 

A Rede de Sementes do Xingu demonstra que é possível às comunidades tradicionais 

que se organizam de forma muito peculiar, sobreviverem de recursos naturais e ainda 

preservar e restaurar a natureza. Neste caso os seus conhecimentos foram amparados por 

instituições técnicas que favoreceram a autogestão desses recursos, e a comercialização dos 

mesmos em rede cooperativa.  

O estudo mostrou-se ainda muito proveitoso para fins de conhecimento teórico, sendo 

em muitos pontos convergente com os objetivos esperados por projetos de Desenvolvimento 

Comunitário. Muitas das práticas desenvolvidas pela Rede de Sementes, tais como: 

participação de todos os envolvidos, troca de saberes e experiências, valorização do sujeito 

como protagonista dessa transformação, conhecimento de mercado para geração de renda, 

autogestão e educação continuada, corroboram e podem aprimorar teorias descritas por vários 

autores. 
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de Ensino de Ciências e Matemática da primeira autora, o qual ocorre em parceria com o 

NuMI-EcoSol (Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e Intervenção 

em Economia Solidária)
1
, a Universidade de São Paulo – São Carlos/ SP (USP/ São 

Carlos/ SP), o Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Economia Solidária 

(EduMatEcoSol)
2
 e busca promover iniciativas de Economia Solidária no contexto da 

Educação Matemática. 

Para Ubiratan D’Ambrosio, a matemática compreendida enquanto disciplina de 

caráter universal é a europeia, inferiorizando ou até mesmo ignorando a matemática de 

grupos culturais específicos, as quais necessitam serem resgatadas por meio de sua 

Etnomatemática. Já Paul Singer defende o trabalho como uma oportunidade de (auto) 

aprendizado e crescimento e coloca que um dos desafios da Economia Solidária é que as 

pessoas deixem de ser miseráveis e se tornem prósperas, incluídas socialmente. Diante 

disso, somos levados a pensar quais os saberes que permeiam os membros de 

empreendimentos econômicos solidários (EES), como estes saberes foram sendo tecidos, 

qual o papel que ocupam, e como a educação matemática pode colaborar com promoção da 

economia solidária e crescimento destas pessoas.  

Diante disso, a partir do convívio com membros de EES, com base em uma 

perspectiva foucaultiana e considerando os modos próprios de saber e fazer no campo da 

Educação Matemática; buscaremos respostas para a seguinte questão de pesquisa: “De que 

                                                 

1
 Era um Programa de Extensão chamado de INCOOP (Incubadora Regional de Cooperativas Populares da 

Universidade Federal de São Carlos/ SP) e atualmente caracteriza-se como uma unidade de ensino, pesquisa 

e extensão vinculada diretamente à Reitoria da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos /SP) que 

desenvolve trabalhos que visam a promoção da Economia Solidária nestes três eixos de atuação.  Para saber 

mais: http://www.numiecosol.ufscar.br/  

 
2
 Grupo de Pesquisa em Educação matemática e (Educação em) Economia Solidária, coordenado pela Profª 

Drª Renata Cristina Geromel Meneghetti, doutora em Educação Matemática e docente do Instituto de 

Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), campus de São 

Carlos. 
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maneira os diversos saberes (em geral, matemático, escolar e do trabalho) foram sendo 

construídos e são utilizados pelos membros de empreendimentos econômicos solidários em 

seu cotidiano de trabalho?” Como se dá a relação poder-saber nesse contexto? Ao buscar 

respostas para a questão de pesquisa, o objetivo geral da tese é “Identificar e compreender 

como se dão as relações de poder-saber de membros de empreendimentos econômicos 

solidários no cenário do trabalho e da Educação Matemática”.  

E, para tentar atingir o objetivo geral, têm-se como objetivos específicos: (i) 

Analisar se há relação e como se dá essa relação entre os saberes, em geral e matemáticos, 

aprendidos na escola e os utilizados pelos membros de empreendimentos econômicos 

solidários em seu cotidiano; (ii) Identificar de que maneira os saberes, em geral e 

matemáticos, foram produzidos e são utilizados pelos membros de empreendimentos 

econômicos solidários em seu cotidiano de trabalho por meio das narrativas dos sujeitos de 

pesquisa; (iii) Compreender os poderes-saberes matemáticos presentes nos 

empreendimentos econômicos solidários; (iv) Analisar as implicações destes poderes-

saberes matemáticos no contexto da Economia Solidária e; (v) Analisar como o saber 

matemático dialoga com os demais saberes no cotidiano de trabalho dos empreendimentos 

econômicos solidários. 

Esta investigação tem como sujeitos de pesquisa alguns membros de EES assistidos 

pelo NuMI-EcoSol, devido à parceria existente entre este e o grupo EduMatEcoSol.  

No que se refere à metodologia empregada, estão compreendidos o problema de 

pesquisa e as questões de investigação, a caracterização dos sujeitos, a opção pela pesquisa 

qualitativa e os métodos e técnicas utilizados para a coleta e a análise do material empírico. 

Para a coleta de dados utilizar-se-á a entrevista semiestruturada e a observação participante 

junto aos membros dos EES e entrevista semiestruturada junto aos pesquisadores do 

NuMI-EcoSol, bem como o diário de campo da pesquisadora para o registro das 

observações que se julgarem relevantes.  

Ao classificar esta pesquisa como qualitativa, corroboramos com Chizzotti (2003), 

que defende a existência de uma relação de dinamismo entre o sujeito e o mundo real, além 

de uma interdependência entre este sujeito e o objeto possuído de significados e também 

um vínculo que não pode ser desfeito entre a objetividade do mundo e subjetividade do 

sujeito. Ainda de acordo com este autor, os conhecimentos só fazem sentido quando o 

sujeito-observador, neste caso o pesquisador, encontra-se inserido no processo do 

conhecimento, interpretando determinado fenômeno e atribuindo-lhe significados, os quais 

se acredita estarem carregados por sua cultura e suas visões de mundo. 

No contexto da pesquisa qualitativa, preza-se pelo “[...] desvelamento do sentido 

social que os indivíduos constroem em suas interações cotidianas” (CHIZZOTTI, 2003, 

p.80), ou seja, o pesquisador deve estar inserido no cotidiano para ser capaz de observar os 

atos dos indivíduos observados, os quais possuem significados específicos no contexto da 

vida diária, ainda que estes não tenham sido ditos.  

A coleta dos dados junto aos membros do NuMI-Ecosol - responsáveis por cada 

empreendimento – serão utilizadas com a finalidade de obter acesso aos empreendimentos 

incubados, bem como o histórico de cada um deles por meio de novas perspectivas e 

narrativas em relação às dos membros dos EES. 
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Para tentar responder à questão de pesquisa, o enfoque teórico adotado fundamenta-

se essencialmente nos princípios: da educação matemática, em sua vertente denominada 

Etnomatemática; da Economia Solidária e; das relações entre poder e saber, cujo principal 

autor é Foucault. 

Pelo fato deste artigo apresentar-se como um recorte da tese, que encontra-se em 

sua fase de coleta de dados, ele tem como finalidade apresentar alguns elementos da 

fundamentação teórica que respalda o trabalho, ou seja, serão expostos alguns elementos 

da Economia Solidária e da Etnomatemática, bem como algumas ideias sobre as relações 

de poder-saber. 

De acordo com Paul Singer, é por meio do trabalho que as pessoas têm a 

oportunidade de aprender, de crescer, de amadurecer e essas oportunidades são 

proporcionadas a todos igualmente, no contexto da Economia Solidária (ECONOMIA 

SOLIDÁRIA, 2008), sendo esta compreendida sinteticamente como o “conjunto de 

atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito – 

organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras sob a forma 

coletiva e autogestionária” (BRASIL, 2006, p.11). A Economia Solidária possui também 

quatro importantes características, sempre presentes, são elas: cooperação, autogestão, 

viabilidade econômica e solidariedade. 

Quando trabalham em sua própria cooperativa, as pessoas tornam-se proprietárias 

de tudo o que é produzido, não têm um salário fixo assegurado e compartilham até mesmo 

prejuízos. Tal situação lhes causa, em um primeiro momento, estranheza, fazendo com que 

muitos desistam desta experiência; porém, quando compreendem o seu real significado, 

esta se torna significativa e libertadora (ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2008). O que se 

busca, neste contexto, é a autogestão dos EES. 

A conceituação de autogestão aqui adotada se assemelha à dada pela Anteag 

(Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação 

Acionária) e aos estudos de Mothé (2009), sendo compreendida como uma maneira de 

organização coletiva com base na democracia radical, no sentido de buscar a participação 

integral de todos os componentes do grupo, acesso às informações, saber a respeito dos 

processos e principalmente, autonomia e autodeterminação. Na autogestão, o trabalhador 

deve reconhecer-se como protagonista do processo, seja como indivíduo ou como 

associado em um grupo com interesses comuns (FACES DO BRASIL, 2012). 

Com a finalidade de apoiar, assessorar e promover a Economia Solidária criou-se as 

chamadas ‘Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento', organizações que desenvolvem 

trabalhos; capacitação, assessoria, incubação, assistência técnica e organizativa e 

acompanhamento; junto aos empreendimentos econômicos solidários (BRASIL, 2006), 

como é o caso do NuMI-EcoSol. 

As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) são classificadas 

como projetos de extensão universitária e promovem atividades buscando a promoção 

social e o resgate social das universidades, auxiliando na criação de novos EES e trazendo 

para o interior da universidade experiências reais. A novidade está no fato de que, 

normalmente, o foco das universidades são os futuros empregadores de seus estudantes e, 

neste caso, a população atendida não tem dinheiro e não se encontra inserida neste 
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mercado, direcionando os estudantes a pesquisarem no e sobre o universo dos excluídos 

(ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2008). 

O NuMI-EcoSol caracteriza-se como núcleo disciplinar permanente, a partir do seu 

reconhecimento pela realização de atividades relacionadas à promoção da educação, 

inclusão social e auxílio no desenvolvimento de populações historicamente excluídas, a 

qual se dá sobretudo pela produção e disseminação do conhecimento e formação integral 

destas pessoas na busca pela autogestão dos empreendimentos dos quais fazem parte 

(ZANIN, 2016). 

Já a Etnomatemática é uma vertente da Educação Matemática que possui uma 

estrita relação com a Antropologia e outros campos, e que se faz presente em uma 

infinidade de contextos, sendo caracterizada por D’Ambrosio (2001) como a matemática 

praticada por variados grupos com diferentes valores culturais, unidos por objetivos e 

tradições comuns.  

De acordo com D’Ambrosio (2001), o que motiva a Etnomatemática é a busca pelo 

entendimento do saber/ fazer matemático no transcorrer da história da humanidade, um 

saber/ fazer contextualizado, isto é, ligado ao cotidiano e assim, às necessidades de cada 

indivíduo inserido num determinado grupo, pertencente a uma determinada cultura.  

Nesse contexto, a Etnomatemática relaciona os saberes e os fazeres próprios de 

uma cultura, porém devido a vivermos em uma sociedade cada vez mais “multicultural” e 

segundo Moreira (2009), a Etnomatemática não é mais associada apenas aos estudos 

focados na Matemática de grupos minoritários e distantes da realidade próxima.  A 

multiculturalidade nos faz conceber a educação como “um processo vasto com a presença 

de vários protagonistas que utilizam diferentes estratégias e tecnologias” (MOREIRA, 

2009, p. 60). A vida de cada indivíduo nos leva, antes de tudo, a uma análise do local em 

que ele está inserido, o que se torna de grande importância para o pesquisador. 

Há autores que têm se dedicado a estudos relacionados ao pensamento do filósofo 

Wittgenstein, especialmente em sua obra da maturidade, denominada Investigações 

Filosóficas, na tentativa de uma sustentação filosófica para a Etnomatemática, sem 

desconsiderar ou menosprezar as teorizações feitas por Ubiratan D’Ambrosio, mas como 

uma forma de complementar e tornar mais completas suas ideias. Para Wanderer (2007), 

apesar de Ubiratan D’Ambrosio, em sua obra, não citar aproximações entre a 

Etnomatemática e a filosofia da maturidade wittgensteiniana, tal aproximação torna-se 

possível, uma vez que reconhece as diversas e múltiplas matemáticas, além de 

problematizar a existência e utilização de uma linguagem matemática universal. 

Ao considerarmos determinado grupo de sujeitos, como é o caso dos membros de 

um empreendimento econômico solidário, defendemos que as compreensões acerca desta 

linguagem (matemática) estão relacionadas à vivência e cultura de cada um, bem como o 

contexto no qual a linguagem está sendo empregada, isto é, mesmo no interior de grupos 

culturais específicos as compreensões não são padronizadas e únicas, além de serem 

impossíveis de serem compreendidas em sua totalidade. Para tanto, ao realizar estudos no 

campo da Etnomatemática, apoiada na filosofia da maturidade wittgensteiniana, 

percebemos a necessidade de uma inserção no campo e conhecimento da história e 

cotidiano dos sujeitos, de modo a aproximarmos nossa compreensão de seu real 
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significado, porém, sem alcançar a totalidade desta compreensão, ou seja, uma visão 

holística, mas não totalizante. 

Dessa forma, o que se busca é dar sentido às matemáticas criadas e utilizadas pela 

humanidade ao longo do tempo, matemáticas estas praticadas por cada grupo cultural 

específico, visto que a sociedade é composta por uma infinidade de culturas, de modo a 

fazê-los conviver enquanto cidadãos críticos, respeitando a diversidade de pensamentos; 

com atenção a um risco, que consiste, de acordo com D’Ambrosio, na disseminação de 

uma educação matemática de reprodução, produzindo indivíduos subordinados, passivos e 

acríticos.  

Assim, um lugar de destaque deve ser dado à cultura, entendida sinteticamente pelo 

autor “[...] como o conjunto de mitos, valores, normas de comportamento e estilos de 

conhecimento compartilhados por indivíduos vivendo num determinado tempo e espaço” 

(D’AMBROSIO, 2014, p. 166). Para D’Ambrosio (2014), a comunicação entre grupos 

culturais distintos e as diversas gerações criam uma dinâmica cultural, tal dinâmica pode 

promover uma convivência multicultural, uma subordinação cultural ou até mesmo a 

destruição de uma das culturas visto que, há uma lenta dinâmica de encontros, muitas 

vezes permeada por graves conflitos.   

Nas palavras de D’Ambrosio e em conformidade com o que foi dito até o momento, 

a matemática possui grande importância, um lugar de destaque na sociedade e “[...] Não se 

nega que Matemática é um poderoso instrumento de crítica e acesso social, mas esse 

instrumento só será efetivo se for devidamente contextualizado” (D’AMBROSIO, 2012, 

p.166) e continua afirmando que “[...] De outro modo, poderá ser apassivador e levar 

indivíduos a perderem sua capacidade de crítica, algumas vezes tornando-os alienados” 

(D’AMBROSIO, 2012, p.166).  

Assim, torna-se relevante o estudo sobre as matemáticas presentes nos mais 

diversos grupos culturais específicos considerando sempre os locais onde estas se 

encontram inseridas, seja em sua forma de se organizar, de gerar conhecimentos 

matemáticos ou disseminá-lo nos mais diversos ambientes tais como, por exemplo, o 

contexto do trabalho em cooperativas ou empreendimentos econômicos solidários. 

Ao longo deste trabalho, buscaremos evidenciar os diversos usos do termo 

matemática no contexto da Economia Solidária, isto é, no interior de um contexto cultural 

específico, por meio dos jogos de linguagem, semelhanças de família e gramática deste 

grupo, os quais não evidenciam somente a matemática acadêmica, mas sua 

Etnomatemática.   

No que se refere às relações de poder, para Foucault, elas estão presentes em toda a 

sociedade e a lei é construída para ser utilizada de acordo com as necessidades do poder 

em seus mais diversos campos, tais como a economia e a cultura, ou seja, para o autor o 

poder tem como necessidade a produção de discursos convincentes tidos como verdades 

absolutas. A nosso ver, tais colocações do autor podem ser estendidas para o campo da 

Educação, Educação Matemática e Economia Solidária. 

Ao nos remetermos à palavra poder, nos vem à mente uma infinidade de questões, 

especialmente relacionadas aos sujeitos que detém o poder sobre outros, o exercem e o 

mantém; o que faz com que pensemos nesta palavra como algo ruim, negativo. Porém, não 

1315



 

nos deteremos somente a esta definição, uma vez que a ideia é bem mais abrangente e que 

as relações de poder estão sempre presentes nas relações humanas desde o surgimento da 

humanidade.  

A intenção de Foucault não foi criar uma teoria sobre o poder ou as relações de 

poder, mas analisar o comportamento dos sujeitos em relação aos demais sujeitos quando o 

poder atua sobre eles. Em outras palavras, o poder encontra-se em toda parte e os 

indivíduos encontram-se envolvidos em relações de poder, mesmo que não queiram. 

Para Foucault as relações de poder não são um termo negativo, uma vez que é a 

partir destas relações de poder que os indivíduos estão inseridos na sociedade e que os 

saberes são produzidos e, portanto, estes indivíduos participam desta relação entre saber e 

poder. 

 

Temos que deixar de descrever sempre os efeitos do poder em termos negativos: 

ele “exclui”, “reprime”, “recalca”, “censura”, “abstrai”, “mascara”, “esconde”. 

Na verdade o poder produz; ele produz realidade; produz campos de objetos e 

rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se 

originam nessa produção. (FOUCAULT, 1999, p. 161) 

 

Mas, embora pareçam estar relacionados e, muitas vezes, serem utilizados como 

sinônimos, os termos saber e conhecer pertencem a campos semânticos distintos e, 

portanto, apresentam definições também distintas. 

A palavra saber possui um caráter amplo, integrador e indeterminável e encontra-se 

em um campo semântico de decisões, ações, propriedades, conferindo-lhe um caráter 

subjetivo, isto é, próprio da ordem dos sujeitos, sendo que o sujeito pode apreciar, avaliar, 

decidir sobre acontecimentos externos a ele. Ainda no que se refere ao saber 

 

A raiz sap- aponta para uma capacidade de discernir, diferenciar, separar. Não se 

trata simplesmente de conhecer ou tomar conhecimento, mas de fazer escolhas, 

decidir, aceitar ou rejeitar, gostar ou não gostar, exercer o juízo sobre algo ou 

sobre uma situação. Se recorrermos a uma formulação moderna, pode-se dizer 

que tal capacidade é da ordem do sujeito, e uma capacidade que depende mais 

dele, do seu julgamento, do que propriamente de um objeto que lhe é externo 

(VEIGA-NETO, NOGUERA; 2010; p.73). 

 

Ao longo deste trabalho, nos interessa apropriarmos do conceito de saber e, ao nos 

referirmos ao saber, faz-se necessário situar o sujeito que, ao contrário do que pensamos, 

não produz o saber, mas sujeita-se a ele; em outras palavras, é o saber que produz o sujeito 

e este encontra-se mergulhado no saber. Tais teorizações nos remetem ao conceito de 

sujeito, compreendido como “[...] uma posição ocupada por um indivíduo numa trama de 

saberes” (VEIGA-NETO, NOGUERA; 2010; p.78), os quais encontram-se imersos em 

uma cultura e convivem com os demais por meio de práticas discursivas e não discursivas. 

Assim, ao abordarmos as práticas discursivas, temos que estas práticas produzem e 

reproduzem, além do saber, também o poder e, ao se discutir a respeito do poder Foucault 

enfatiza que não devemos pensar somente na sujeição dos cidadãos em face de um poder 

estatal ou um sistema soberano de um grupo de pessoas, mas o poder encontra-se em toda 

parte e lugares, diluído. 
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Com base no trabalho de Kollosche (2016) é possível perceber que há uma ligação 

entre o poder, o saber e o sujeito e que esta ligação é a base para a fecundidade das teorias 

de Foucault na pesquisa sócio-política em Educação Matemática. Tal fato nos permite 

descrever e analisar as conexões entre as representações do poder nos mais diversos 

contextos, entre eles os EES.   

Em sua obra A ordem do discurso, Foucault (2016, p.12) afirma que “Todo o 

sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos 

discursos, com os saberes e os poderes que estes trazem consigo”. Com base neste trabalho 

de Foucault, percebemos que a educação apresenta-se como um instrumento de acesso dos 

indivíduos a qualquer tipo de discurso, o que acreditamos favorecer o processo pelo qual 

este indivíduo passa  a ser um sujeito. Entretanto, as relações de poder permitem ou 

impedem tais discursos, o que torna os saberes políticos e capazes de modificar a forma 

como os indivíduos se apropriam dos discursos, tornando-os sujeitos moldados. 

Uma possível aproximação deste trabalho com as ideias foucaultianas se dá pelo 

fato de que buscamos fazer com que as vozes dos EES sejam ouvidas e consideradas, 

apesar de percebermos certa fragilidade nos discursos observados e a não possibilidade de 

uma verdade absoluta, mas sim provisória e em constantes mudanças. 

Assim, os membros de empreendimentos econômicos solidários são sujeitos que 

reproduzem diariamente o poder, uma vez que, no entendimento de Foucault, ninguém está 

passivamente fora do poder e todos o reproduzem em seus modos de cumprimento ou 

resistência. 

Diante disso, analisaremos o saber dos membros dos EES a partir de seu discurso - 

compreendido como uma construção histórica e considerado como verdade – e no contexto 

de seu trabalho (Economia Solidária), com ênfase na Educação Matemática, além de 

analisar as relações de poder presentes na vida cotidiana destes sujeitos. 

A partir do que foi colocado, em se tratando da Etnomatemática e da Economia 

Solidária não é possível o estabelecimento de um conhecimento pronto e acabado, uma vez 

que o saber é algo em constante transformação, além de considerarmos as relações de 

poder presentes e o discurso. O que buscamos é que os sujeitos sejam agentes durante todo 

o processo, atingindo sua autogestão. 

Outro fato importante a ser considerado é que, ao nos colocarmos no papel de 

pesquisadores e observarmos os discursos produzidos não estamos totalmente imersos no 

sentido de seu produtor, o que faz com que não exista um discurso universal em sentido. 

Assim, o discurso torna-se reducionista ao considerarmos a diversidade cultural existente 

entre os sujeitos. Para que seja possível uma melhor compreensão da cultura do outro - 

neste caso, dos membros dos EES - é preciso que o pesquisador saia de seu próprio 

contexto de vida e se insira no contexto do outro, o que faz com que vá sendo tecido um 

emaranhado de culturas, às quais (re) significam o mundo à volta dos sujeitos.  

Deve haver também uma valorização da cultura por parte de todos os envolvidos e, 

consequentemente, uma valorização dos saberes, lembrando ainda que cada sujeito 

pertence a diversos grupos culturais específicos (familiar, amigos, escolar, do trabalho...), o 

que o torna um ser multicultural. 

Assim, foi possível notar aproximações entre os referenciais aqui descritos, os quais 

parecem contribuir com a questão de pesquisa proposta. Contudo, enquanto pesquisadora 

no campo educacional, tenho em mente que serão necessárias muitas teorizações, 

ressignificações, construções e desconstruções para transformar e aprimorar o meu modo 

de pensar sobre os fatos.  

Em síntese, busca-se observar e compreender como o saber/saber matemático foi se 

constituindo, enquanto etnomatemática deste grupo, mas este saber encontra-
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se contextualizado e carregado de poder, o que implica analisar as relações de poder-saber 

que foram sendo tecidas ao longo do tempo e que culminam no que o sujeito é hoje, ou 

seja, um sujeito carregado de poder-saber.  

Por isso as questões devem analisar o não-dito e ver como o poder passa por estes 

sujeitos, moldando-os e direcionando-os ao mundo do trabalho e saber. 

Ao longo desta tese, buscaremos estudos mais aprofundados sobre Economia 

Solidária, Educação Matemática em sua vertente Etnomatemática e as relações entre 

sujeito, poder e saber presentes especialmente nas obras de Foucault e estudiosos que se 

utilizam de suas obras, isto é, tentaremos compreender como de dão as relações entre saber 

e poder no contexto dos empreendimentos em economia solidária, especialmente em se 

tratando das relações de trabalho e presença da educação matemática no cotidiano dos 

sujeitos envolvidos. 

Neste momento, o trabalho encontra-se na fase de escrita e aprofundamento das 

leituras, bem como contato com os sujeitos de pesquisa e preparação para a coleta de 

dados. 
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Diálogo entre Teoria-Prática: centralidade do conceito de REDES na Política 
Pública 

Eliane Navarro Rosandiski1 
Resumo: 
 
Não restam dúvidas quanto ao papel positivo que a estruturação de EES podem 
desempenhar na geração de trabalho e renda, em especial, quanto sua 
efetividade no enfrentamento do desemprego, especialmente na América Latina 
em que o conceito de Economia Social e Solidária se mescla com a ideia de 
política pública de desenvolvimento local e sustentabilidade. 
No Brasil, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE), sob o 
comando de Paul Singer, é a institucionalidade pública responsável pela 
construção de políticas de suporte aos EES como estratégia de política de 
desenvolvimento e de inclusão.  
O objetivo deste artigo é mostrar como e porque  o conceito de REDES assume 
esta centralidade e quais seus desafios para construção de políticas públicas de 
suporte aos EES que busquem apoiar este tipo de institucionalidade. 
Há uma questão a ser enfrentada quando se trata da promoção de atividades 
econômicas estruturadas nos EES, que é o suporte. Por ser uma atividade 
pautada em novos princípios organizativos e de gestão, a necessidade do suporte 
passa tanto pela capacitação dos gestores/trabalhadores envolvidos para  
assimilarem novos conceitos quanto à autogestão e cooperativismo, como pela 
necessidade de financiamento 
O desafio para a política pública no Brasil vem sendo justamente garantir a 
organicidade dessa capacitação, seja no suporte à formação de técnicos, seja 
através do apoio à perenidade das instituições que prestam serviços. Só sendo 
perenes, tais institucionalidades poderão capacitar os empreendimentos e 
disseminar os valores do trabalho coletivo e da autogestão. 
 
Palavras-chave: Economia Solidária; Política Pública; Desenvolvimento Local 
 
 
 
Introdução 

 
Pode-se dizer que, por seus princípios de autogestão e cooperação, cada 

vez mais os Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) se constituem numa 
importante alternativa para o desenvolvimento local e sustentável.  

Em nível internacional, ganham relevância as ações que a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) vem praticando para o reconhecimento e para a 
promoção dos EES como uma forma de desenvolvimento e geração trabalho e 
renda. Tais ações são de suma relevância, pois, ao mesmo tempo, reconhece e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Economista,	  Doutora	  em	  Economia	  Social	  e	  do	  Trabalho	  (UNICAMP).	  Professora-‐extensionista	  da	  
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difunde os benefícios decorrentes deste modo de inclusão e promove um 
importante debate quanto à necessidade de construir modelos regulatórios e 
políticas públicas de apoio ao desenvolvimento estruturado a partir dos EES.  

Vale lembrar, que esta atuação da OIT que se iniciou com a discussão 
quanto aos problemas quanto às condições de trabalho - pauta do trabalho 
decente - e desembocou no reconhecimento do papel da Economia Social para a 
promoção do desenvolvimento sustável em diferentes contextos de diferentes 
países. (MORAES (2016); ROSANDISKI (2015a)) 

O amadurecimento destes debates permitiram compreender o caráter 
inovativo dessas iniciativas.  

De fato, como os EES se apresentam como uma excelente alternativa para 
inclusão produtiva em atividades de baixa produtividade, visto que permite uma 
justa apropriação do valor gerado pelos trabalhadores, este tipo de organização 
vem sendo fortemente apoiada por entidades públicas e privadas que buscam 
soluções para enfrentamento do problema da exclusão e miséria.  

Assim sendo, não restam dúvidas quanto ao papel positivo que a 
estruturação de EES podem desempenhar na geração de trabalho e renda, em 
especial, quanto sua efetividade no enfrentamento do desemprego, especialmente 
na América Latina em que o conceito de Economia Social e Solidária se mescla 
com a ideia de política pública de inclusão.  

No entanto, há uma questão a ser enfrentada quando se trata da promoção 
de atividades econômicas estruturadas nos EES, que é o suporte. Por ser uma 
atividade pautada em novos princípios organizativos e de gestão, a necessidade 
do suporte passa tanto pela capacitação dos gestores/trabalhadores envolvidos 
para  assimilarem novos conceitos quanto à autogestão e cooperativismo, como 
pela necessidade de financiamento.  

No Brasil, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES/MTE), 
sob o comando de Paul Singer, é a institucionalidade pública responsável pela 
construção de políticas de suporte aos EES como estratégia de política de 
desenvolvimento e de inclusão. A construção dessas políticas sempre foram 
coerentes com os princípios pactuados nas Conferências Nacionais de Economia 
Solidária 

Nos últimos 15 anos a SENAES elaborou um conjunto de políticas e 
programas para serem executados ao nível municipal e/ou estadual. Para atender 
a estes programas nos municípios e/ou Estados formaram-se institucionalidades. 
E, em função das especificidades consolidaram-se diferentes arranjos de oferta de 
serviços, formadas por Incubadoras públicas e privadas, Universidades, 
Cooperativas e Centrais de Cooperativas, Organizações da Sociedade Civil, etc.  
Pode-se dizer, que este conjunto de instituições se constituem numa importante 
ferramenta de inovação social.  

Um trabalho de campo2, realizado por dois anos, entre 2015 e 2016, com o 
objetivo de mapear as características dessas institucionalidades formadas a partir 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Para maiores detalhes ver Rosandiski (2015b).	  
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das políticas das SENAES permitiu revisitar alguns conceitos que embasam a 
formulação das políticas de apoio aos Empreendimentos Solidários, e em 
especial, trazer para a centralidade da política pública o conceito de Redes de 
Empreendimentos Solidários.  

Assim sendo, o objetivo deste artigo é mostrar como e porque  o conceito 
de REDES assume esta centralidade e quais seus desafios para construção de 
políticas públicas de suporte aos EES que busquem apoiar este tipo de 
institucionalidade. Mais especificamente relatar como a pesquisa de campo, ao 
proporcionar  confronto do saber teórico com as práticas trazidas pelos atores 
quanto à sua organização em REDE permitiu avançar na reflexão quanto ao papel 
dessa forma de organização e sua operacionalidade.  

Para isto este artigo está divido em três itens.   
O primeiro tem como objetivo mostrar como a discussão conceitual de 

REDE de EES se relaciona com uma visão especifica de território e, a partir daí, 
ela ganha centralidade na estratégias de desenvolvimento local. 

No segundo item será validada esta noção de REDES a partir do confronto 
entre teoria e prática. 

Em seguida, no terceiro item, pretende-se mostrar quais os desafios 
enfrentados quando se pretende incorporar este desenho de organização numa 
em REDES na estratégia de política pública. 

Por fim, serão apresentadas os comentários finais. 
 
 
Economia Solidária: Organização em Rede e um novo conceito de Território 

 
O projeto de uma economia solidária se desenha através de um grande 

número de iniciativas. No entanto, pode-se observar que elas tendem a ser 
confundir, até mesmo porque elas estrão fortemente circunscritas aos planos 
populares da economia, no qual pessoas pobres vendem serviços ou produtos à 
pessoas pobres. As exceções são os casos em que as iniciativas contam com 
organizações de fomento, porém ainda assim as ações parecem que se 
restringem apenas à comunidade. (FRANÇA FILHO e LAVILLE (2004), p 165). 

Diante do imperativo de ampliar e promover o projeto de desenvolvimento a 
partir dos princípios da economia solidária, França Filho e Laville (2004) 
argumentam que as iniciativas devem se orientar para a reprodução ampliada das 
condições de vida da sociedade. A ação deve ir além da geração de renda e partir 
para reivindicação de direitos e atingir o espaço público. Para isto, sua ação deve 
mobilizar atores institucionais. 

Paul Singer (2006) mostra que para discutir economia solidária e 
experiências sociais é necessário perceber que “há um avanço qualitativo na 
construção do conceito de desenvolvimento....e que o combate a pobreza não 
pode ser individualizado... é preciso ter um enfoque comunitário ao invés de 
dirigido a grupos isolados” (p.19). 
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Singer (2006) argumenta que uma questão mal resolvida é a questão da 
comercialização e que, para resolver este gargalo, faz-se necessária a existência 
de cooperativas de comercialização. Nas palavras do autor: 

“Não existe nada de mau em ser intermediário, mas há 
preconceito, a ideia de produzir é bom, mas a ideia de 
comprar e de vender não, como se o intermediário 
fosse um parasita... Centrais de cooperativas elevam o 
grau de ajuda mútua a outro patamar e fortalecem cada 
uma das cooperativas” (p.24) 

 
Gaiger (2014) mostra o resultado do segundo mapeamento dos EES 

realizado entre 2009 e 2013 pelo Sistema de Informações de Economia Solidária 
(SIES3) com 19.708 EES. 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Mapeamento realizado pela Secretaria Nacional de Economia Solidária, Ministério do Trabalho e 
Emprego (SENAES/MTE)	  
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Como pode ser observado no quadro 1, mais de 50% dos 
empreendimentos se pertencem aos setores da Indústria de Transformação 
(30,6%) e Agricultura (27%), contudo os segmentos industriais pertencem aos 
segmentos têxteis, fabricação de farinhas, produção de bolos e de produtos 
agrícolas, enquanto os segmentos agrícolas estão circunscritos ao cultivo de 
arroz, milho e feijão, à horticultura e à criação de bovinos. Tais características 
conferem a maioria desses empreendimentos um baixo retorno financeiro.  

Gaiger (2014) mostra que entre os EES ligados a produção 64% enfrentam 
problemas de comercialização, baixa escala de produção, falta de documentos 
legais e carência de pessoas preparadas. Para os EES de comercialização falta 
capital de giro. Sendo ponto comum a falta de capital para investimento. 

 
Isto remete para a situação dos sócios. Gaiger (2014) mostra que 68% dos 

EES conseguem remunerar seus sócios, porem desses 46% se constitui na fonte 
de renda principal. Na comercialização apenas 42% consegue remunerar seus 
sócios.  

Diante dessas informações quantitativas confirma-se que as sobras líquidas 
divididas pelos associados acabam sendo pequenas, agravando dessa forma a 
capacidade de autofinanciamento dos empreendimento (CULTI, et alli (2010) p. 
86). 

Neste sentido Gaiger (2014) chama atenção para outro aspecto essencial: 
a necessidade de envolvimento social e político. Quanto maiores os vínculos 
comunitários e compromisso social, maiores as chances de garantia de trabalho e 
renda para os sócios. Mais especificamente, nas palavras do autor:  

“de maneira clara seus vínculos comunitários e seu 
compromisso social em plano organizativo mais 
amplo... dão prioridade à viabilização de sua atividade 
econômica e sua estratégia de união de esforços... 
[que]... indicam motivações e tendências gerais de 
desenvolvimento”(p.93) 
 

As informações reveladas na pesquisa nacional mostram as necessidades 
de apoio e os principais desafios. Quanto aos aspectos econômicos, podem ser 
citados: renda adequada para seus sócios e viabilização econômicas. E quanto 
aos aspectos sociais e políticos, ganha força a manutenção da coesão do grupos, 
a efetivação  da participação e da autogestão, bem como a promoção da 
articulação com outros EES. 

Tais argumentos confirmam que, do ponto de vista da dimensão 
estritamente econômica, a Economia Solidária é, em sua maior parte, formada por 
empreendimentos coletivos que dispõem de pouca tecnologia, utilizam 
instrumentos de baixa densidade técnica, nos quais predomina o uso intensivo de 
mão-de-obra. Singer (2006, p.20) também afirma que a Economia Solidária pobre 
e carente tem dificuldades de se viabilizar economicamente, e por isto um grande 
conjunto de empreendimentos carecem de subsídio e apoio. 
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Esta constatação é fundamental, pois sustenta a importância da construção 
de uma organização social-local-territorial com uma forte capacidade de 
cooperação em torno do projeto coletivo. E, a partir daí, o tema do 
desenvolvimento territorial ganha novos contornos, pois para abarcar os princípios 
da Economia Solidária devem ser consideradas as seguintes dimensões:  

a. socioeconômica: relacionada com a criação, acumulação e 
distribuição da riqueza;  

b. social e cultural: implica qualidade de vida, equidade e integração 
social;  

c. ambiental: se refere aos recursos naturais e a sustentabilidade dos 
modelos de médio e longo prazo; e  

d. política: trata-se de aspectos relacionados à governança territorial, 
bem como ao projeto coletivo independente e sustentável. 

Trata-se, portanto, de entender o desenvolvimento territorial a partir da ideia 
do desenvolvimento “endógeno” de economias de dinâmicas territorializadas.  

Tais dinâmicas são assentadas na cooperação, na aprendizagem, nos 
conhecimentos tácitos, nas culturas técnicas específicas e nas inter-relações 
sinérgicas.  

Nesta perspectiva, a explicação fundamental para o desenvolvimento 
endógeno está associado ao elevado grau de capital social encontrado nas 
comunidades em que as ações são praticadas. Vale dizer, “capital social” diz 
respeito às características de organização social que contribuem para o aumento 
das ações coordenadas e articuladas.  

Daí a importância do fortalecimento das sinergia os EES que atuam no 
território,  visto que esta sinergia intensificará o requerido “pacto territorial”. Este 
pacto será mediado e impulsionado pela articulação dos atores-chave - governo, 
organização de produtores, cooperativas, sindicatos, associações empresariais, 
etc - no espaço territorial. 

Diante disso, a organização em REDE ganha destaque e questão da 
assessoria torna-se um importante elemento constitutivo da organização em 
REDE.   

França Filho (2017) mostra que a Incubação tecnológica quando 
relacionada os EES deve pressupor uma mudança no objeto da incubação, que 
deixaria ser o empreendimento e passaria a ser o território. Sem que isto 
represente uma oposição entre ambos esta ideia mostra que o território é uma 
decorrência dos EES. Esta ênfase é importante na medida que que o 
assessoramento deve buscar uma perspectiva mais sócio-política e sócio-
organizativa do que apenas econômica ou organizacional. Ou seja, o estímulo à 
dinâmica associativa no local parte da premissa de que a comunidade deve estar 
organizada para encaminhar seu desenvolvimento de forma sustentada. (op cit, 
páginas 187 e 188). 

Uma REDE local passa a ser compreendida como uma associação e 
articulação  dos vários empreendimentos com vistas à constituição de um circuito 
próprio de relações socioeconômicas, intercambio de experiências e saberes 
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formativos. Com dois objetivos permitir a sustentabilidade e fortalecer seu 
protagonismo no território. (França Filho (2017)).    

O conceito de Base de Serviço (ou de assessoramento) abarca todas as 
atividades suporte aos EES, desde o apoio para sua viabilidade e sustentabilidade 
até a oferta de capacitação para autogestão.  Por suas funções estruturantes e 
integradoras, a atuação das Bases de Serviços ou bases de assessoramento é 
central para a valorização da estrutura produtiva e social no território. 

Em termos ideais é possível conceber uma institucionalidade capaz de 
atender ao conjunto de demandas colocadas pelos EES, ainda que se considerem 
as diferenças das bases com ação territorial e das bases com ação por temática 
ou especialidade.  

Assim sendo, a sustentabilidade dos EES está fortemente vinculada ao 
ganho de autonomia decorrentes do assessoramento.  
 

 
REDES e Desenvolvimento Local: um diálogo com os EES    

 
O conceito teórico desenvolvido no item anterior pode ser validado a partir 

das informações qualitativas coletadas junto aos representantes dos EES 
organizados na forma de REDE.  

Tais informações foram obtidas a partir de um conjunto de oficinas 
realizadas ao longo dos anos de 2015 e 2016 durante a execução de um projeto, 
cujo título era “REDES SOLIDÁRIAS: Passos para a Sustentabilidade” 4. 

Este projeto teve como objetivo geral aferir o impacto da organização em 
REDE dos EES nos resultados locais e verificar quais os encadeamentos 
necessários para a construção de uma política pública que privilegiasse este tipo 
de articulação organizacionais.  

Para cumprir este objetivo o ponto de partida seria avaliar a compreensão 
que os EES tem do próprio conceito de REDES.  

As hipóteses que nortearam as dinâmicas das oficinas com os 
empreendedores, que se confirmaram ao fim do projeto, era que os processos 
produtivos deveriam ser (i) integrados entre si; (ii) integrados aos processos de 
comercialização; e (iii) integrados às bases a assessoramento5. 

Esta pista dada pela palavra integração confirmou que a organização dos 
processos produtivos deveriam estar integrados aos objetivos da comercialização. 
E que esta integração para comercialização demanda diversos níveis de suporte e 
de assessoramento à produção.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Este Projeto base integra o PROJETO: Fomento às Redes de Cooperação Solidárias, 
Empreendimentos Econômicos Solidários Organizados em Cadeias Produtivas e Arranjos 
Econômicos Territoriais e Setoriais de Produção, Comercialização e Consumo Sustentáveis e 
Solidários, foi financiado pela SENAES/MTE. 
5 Para maiores detalhes da metodológica dialógica ver JARA. O. (2007)  
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Por fim, esta integração ou transversalidade entre EES se traduz, inclusive, 
na capacidade de mobilizar diferentes áreas da ação pública e social, com  os 
seguintes objetivos: 

• econômicos (geração de emprego e renda); 
• sociais (melhora das condições de sociabilidade e fortalecimento dos 

laços territoriais);  
• políticos (legitimação e reconhecimento de novos atores e criação de 

espaços públicos para analisar, discutir e resolver problemas); 
• culturais (novos padrões de produção e de consumo); e 
• ambientais (reeducação ambiental em prol da sustentabilidade).  

 
 

Cabe aqui retomar alguns pontos obtidos a partir dos diálogos com os EES 
que levam ao reconhecimento da função estratégica e política das Bases de 
Serviços, que deve ir além de uma prestação de serviços técnicos. 

O primeiro diz respeito ao fato de que ainda que se melhorem os 
instrumentos de suporte à institucionalidade identificada como base de serviços de 
assessoramento, cabe ainda ter claro que através desse suporte é que se difunde 
o novo conceito de trabalho, que impacta na sua forma de organização e gestão.  

E aqui remete ao segundo ponto: a  assimilação desses conceitos depende 
diretamente da forma  como a capacitação está sendo oferecida pelas chamadas 
bases de assessoramento. Mesmo que a política de capacitação esteja centrada 
em questões técnicas, é importante que esta técnica seja portadora de valores. 

Destaca-se que as BS são responsáveis pelos processos de formação e 
capacitação, visto que, de forma coerente com o conceito de desenvolvimento 
local sustentável  solidário, os processos de formação devem estar voltados para 
a construção de uma concepção crítica da realidade e produção em que a 
solidariedade seja resgatada como elemento dinamizador e transformador.  

Tal ponto é importante, pois os conteúdos pedagógicos que compõem os 
projetos de formação/capacitação, além de estarem interligados a concepção de 
desenvolvimento proposta, devem estar de acordo com a dimensão pedagógica-
metodológica da ação formativa, que reconhece a centralidade do trabalho na 
construção do conhecimento, e devem estar inseridas num pensamento 
emancipatório de inclusão e transformação.  

 
 

REDE e o Desenvolvimento Local: Desafios para Política Pública 
 
Cunha (2003) mostra que iniciativas locais e isoladas correm o risco de não 

gerar economia solidária, ainda que bem sucedidas individualmente. Para a autora 
faz-se necessário sistematizar experiências, divulgar ideias e transformá-las em 
propostas. Só assim, a partir de sua dimensão política seria possível garantir que 
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a economia solidária se converta em projeto de desenvolvimento alternativo. (op 
cit, p.69) 

O suporte e o assessoramento se tornam os pilares centrais da política 
pública, devido:  

I. À função estruturante desta institucionalidade às redes de 
cooperação solidária, visto que inicia-se com o suporte à formação e 
articulação dos empreendimentos;  

II. Sua importância na  organização gerencial; 
III. Sua função decisiva na formação; 
IV. Suas funções de assessoria técnica: oferta de instrumentos de 

planejamento, viabilidade, comercialização e certificação; 
V. Além disso, chama atenção o peso político destas instituições/base 

na medida em que assumem o papel de articulador de políticas 
públicas em todos os níveis de governo; e, por fim, 

VI. Sua importância para sistematização/registro e disseminação de 
experiências. 

Em outros termos, percebe-se que o conceito estratégico advém da ideia 
de que o desenvolvimento territorial é fruto de ações conjuntas, colaborativas e 
participativas, de mobilização social e produtiva do território, com impactos 
socioeconômicos e políticos mais amplos que se articulam em um território 
específico. (Rosandiski, 2015c)  

Desta forma, entende-se que os EES têm por base a ação local enraizada 
na comunidade, compreendida como partilha de um mesmo território e 
pertencente a uma rede de relações comuns, o que favorece uma estratégia de 
desenvolvimento territorial a partir de seu fortalecimento.  

E é justamente esse enraizamento e o que eles apresentam com o espaço 
local no qual se inserem, que vai permitir a estes empreendimentos possuírem 
uma relação direta com o desenvolvimento da localidade, potencializando as 
capacidades e os recursos humanos e materiais endógenos.  

Diante disso, para atender as demandas dos empreendimentos econômicos 
solidários, a proposta ideal de atuação das Bases de Serviços ganha quatro níveis 
de funções estruturantes6: 

O primeiro diz respeito à  valorização da estrutura social permite, num 
primeiro momento, ver os empreendimentos solidários, além das relações técnicas 
de produção e comercialização. Procura valorizar as demandas dos 
empreendimentos solidários no seu cotidiano e a formação da sua identidade. Por 
isto, valoriza a construção dos seus resultados (confluências de resultados na 
produção, comercialização e suas demandas de políticas sociais e públicas) e a 
situação da sua organização (entidade de referência para organização, redes de 
cooperação  no território e organização formal do empreendimento). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  ver	  Rosandiski (2015b).	  
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Em seguida a valorização da estrutura produtiva e social no território 
complementa a função anterior, na medida  em que valoriza as demandas locais e 
regionais dos empreendimentos solidários para viabilização da confluência de 
resultados. Busca a articulação com os atores no território para viabilizar a 
sustentabilidade dos empreendimentos solidários. 

Depois, a valorização da organização em rede de cooperação feita pelas 
Bases de Serviços passa a ser a viabilizadora da integração das diversas esferas. 
Suas atribuições passa a ser a Formação, Gestão e Operação, Planejamento 
Estratégico, Planos de Cadeias, Planos de Redes, Planos de Cadeias, Orientação 
da Organização. 

Por fim, a valorização das relações técnicas ressalta a importância das 
Bases de Serviços para viabilização da produção e comercialização de acordo 
com os princípios da Economia Solidária e a orientação das Redes de 
Cooperação.  

Fica evidente então a necessidade de construção de uma política pública 
para capacitar as Bases de Serviços a prestarem esse assessoramento.  

Por isto, a SENAES vem concentrando tanta atenção na estruturação das 
Bases de Serviços, que devem ser apreendidas como peça central da política 
pública devido sua função de assessoramento e organização da REDE.  

A prática vivenciada pelos EES que se organizam em REDE mostra que a 
não há um único modelo de institucionalidade a ser seguido, ainda que seu papel 
integrador seja entendido de forma unânime.  

E isto já o desafio à política pública: entender que, em função das relações 
sociais e das especificidades que se desenvolvem no território tais bases, 
necessariamente a institucionalidade que se forma assumirá desenhos distintos. 

A abrangência das demandas dos EES vão desde ações de suporte à 
estruturação dos empreendimentos, passando pela qualificação para produção e 
comercialização. Torna-se importante garantir que tais entidades tenham um 
acesso continuo aos processos de formação, bem como recursos financeiros para 
sua sustentabilidade  

Esta amplitude de serviços de assessoramento, inseridos na política pública 
de suporte às REDES requer o equacionamento de certos pontos quanto à 
sustentabilidade, à qualificação e ao monitoramento das entidades ofertantes de 
assessoramento (bases de serviços). 

No que diz respeito à sustentabilidade. No atual modelo, na maior parte das 
vezes, tais assessoramentos técnicos só são demandados quando financiados por 
programas públicos com esta finalidade. Com isto a sustentabilidade financeira 
fica fortemente atrelada aos subsídios das políticas públicas e, por isto, corre-se o 
risco de não haver continuidade dos serviços de assessoramento.   

Quanto à necessidade de formação continuada dos técnicos inseridos das 
instituições que compõem as BS. Esta formação é essencial, visto que além da 
formação técnica, devem ser privilegiadas a formação política e o conhecimento 
quanto aos programas públicos de suporte/fomento. O que remete mais uma vez 

1103



remete à questão financeira, pois está associada a necessidade de custos com a 
manutenção da qualificação da entidade prestadora do Serviço. 

Por fim, o tema do desenvolvimento de instrumentos de monitoramento e 
de acompanhamento das BS nos territórios. Este acompanhamento deve ser 
realizado junto aos empreendimentos assessorados de modo a verificar se eles 
estão se beneficiando com os serviços de assessoria técnica. Destaca-se que este 
monitoramento, à medida que permite demonstrar os impactos das Bases de 
Serviço contribui para garantir a sua continuidade e fortalecimento como 
instrumento estruturante da política pública de economia solidária. 

Em síntese, os pontos acima mostram que que deve-se ter consciência de 
que as Bases de Serviços prestam um serviço de assessoramento que visa a 
emancipação do empreendimento. Por isto a perenidade e a contínua qualificação 
das entidades/técnicos dependem do aporte financeiro, seja público, seja dos 
próprios EES que compõem da Rede de instituições vinculadas às Bases de 
Serviços.  
 
 
Comentários Finais 

O presente artigo teve como objetivo mostrar como e porque  o conceito de 
REDES assume centralidade na estratégia de desenvolvimento local. E como a 
partir daí, mostrar os desafios para o desenho de uma política pública incorporar 
esta noção de REDE. 

Diante do exposto, restam poucas dúvidas à necessidade das REDES  
serem entendidas como uma associação e articulação  dos vários 
empreendimentos, portanto representam uma institucionalidade com vistas à 
constituição de um circuito próprio de relações socioeconômicas e de saberes 
formativos, para garantir a sustentabilidade e fortalecer o protagonismo no 
território dos EES.   

Em seguida, a partir do diálogo com representantes dos EES que optaram 
pela forma de organização em REDES – institucionalidades que se formaram para 
promover o desenvolvimento no espaço local - foi possível atestar a 
funcionalidade e a centralidade das Bases de Serviço (assessoramento) neste 
padrão de organização de EES.  

Como visto, por suas funções estruturantes e integradoras, a atuação das 
BS é central para a valorização da estrutura produtiva e social no território, pois 
em termos ideais é possível conceber uma institucionalidade capaz de atender ao 
conjunto de demandas colocadas pelos EES, ainda que se considerem as 
diferenças das bases com ação territorial e das bases com ação por temática ou 
especialidade. 

Isto remete à questão central a ser avaliada quando refere à construção da 
institucionalidade identificada como BS: como garantir sua sustentabilidade, 
governança e aderência às diretrizes da PNES? 

As Bases de Serviços podem considerada uma Inovação Social, na medida 
em reúne um conjunto de institucionalidades para atuar em diferentes eixos de 
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relações técnicas (assessoramento) para integração das esferas de produção; 
comercialização; cadeias produtivas; estrutura social, política e produtiva no 
território; e integração de políticas públicas no território como elemento de 
viabilização dos empreendimentos e suas Redes de Cooperação. 

E ao ressaltar, nestas ações de assessoramento a importância do trabalho 
coletivo auto-gestionário, rompe com a lógica alienante que separa o 
pensar/conhecer do fazer/executar. Tais valores emancipatórios recoloca o 
trabalhador como centro do processo produtivo (e não como força de trabalho a 
ser explorada).  Por isto, as ações de educação e capacitação deverão: utilizar 
como referência metodológica os princípios e valores da Economia Solidária 
(respeito aos saberes locais e socialização de conhecimentos e saberes); afirmar 
a gestão participativa; desenvolver tecnologias adequadas para autogestão (parte 
integrante da gestão coletiva dos empreendimentos, das redes de cooperação e 
cadeias solidárias) e; por fim, pressupor a formação continuada e permanente dos 
formadores. 

De tudo que foi exposto, percebe-se que a capacitação dos formadores é 
um elemento essencial para a perenidade dos empreendimentos solidários, visto 
que são as ações de assessoramento garantem que os valores da Economia 
Solidária cheguem, sejam assimilados e reproduzidos nos empreendimentos.  

Dessa forma, o desafio para a política pública no Brasil vem sendo 
justamente garantir a organicidade dessa capacitação, seja no suporte à formação 
de técnicos, seja através do apoio à perenidade das instituições que prestam 
serviços. Só sendo perenes, tais institucionalidades poderão capacitar os 
empreendimentos e disseminar os valores do trabalho coletivo e da autogestão. 
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en el territorio de José C Paz1. 

Laura Saavedra Profesora-Investigadora UNPAZ-UNAJ; lau.gsa1@gmail.com  
Lizette Aguirre Profesora Investigadora UNPAZ-UNAJ; dlaguirrenegrete@gmail.com 

Tema específico: Políticas Públicas en torno a la economía social y solidaria y desafíos;

diferenciación socio-económica de organizaciones asociativas  y de sus trabajadores  

Introducción 

El surgimiento de las  prácticas de las organizaciones de la  economía solidaria tiene

como  antecedente  clave  el  proceso  de  marginalización  de  la  mano  de  obra  que  se

registra en la región latinoamericana desde mediados del siglo pasado (Quijano, 1998).

En lo que atañe a la Argentina,  desde mediados de los 70 comienza el  contexto de

privatización,  reducción  del  Estado  y  de  ajuste  estructural  que  trae  aparejado  el

desempleo  y  la  precarización  –flexibilización  del  empleo  como   procesos  de

polarización social crecientes (Marañón et al., 2009), llegando a su punto álgido con la

crisis  de 2001. Ante este  proceso la  población marginalizada comenzó a desarrollar

estrategias de sobrevivencia, algunas de carácter colectivo y basadas en la solidaridad-

reciprocidad.    

A su vez, a partir del año 2003, comenzaron a cobrar un rol más relevante las políticas

socio-productivas,  destinadas  a  la  creación  y  apoyo  de  experiencias  de  trabajo

asociativo, cooperativo y autogestionado, buscando  promover la integración social y

económica de personas en situación de desempleo, pobreza y/o vulnerabilidad social.

De este modo, a partir del año 2000 y hasta el presente se pueden diferenciar al respecto

dos  escenarios  para  las  organizaciones  asociativas:  el  de  la  crisis  que  siguió  a  la

convertibilidad, en el que se inscribe el fenómeno de las empresas recuperadas, y el de

comienzos  de  2003  en  que  se  implementan  programas  sociales  que  contemplan  al

1 Este trabajo forma parte de los  resultados arrojados durante el  proceso de investigación enmarcado en
el  Proyecto “Trayectorias y diferenciación socio-económica en MIPYMES y trabajadores de la economía
social de José C. Paz. Aportes para gestionar innovando”. Resolución 31/2015. Renovado por Disposición
SCyT01/2017, UNPAZ. Directora Mg. Laura Saavedra; Co-Directora Mg. Lizette Aguirre.  El proyecto
tiene asiento en el Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de la UNPAZ. 
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cooperativismo  de  trabajo  como  herramienta  eficaz  para  favorecer  la  creación  de

empleo y estimular la participación colectiva (Vuotto, 2011).

Ante este marco, se parte del supuesto que el contexto Post convertibilidad favoreció el

desarrollo  y  fortalecimiento  de  experiencias  de  asociatividad  para  el  trabajo  en

Argentina,  si  bien  ello  no  se  ha  dado  con  la  misma  intensidad  en  todas  estas

experiencias  dado  que  la  heterogeneidad  de  la  estructura  productiva,  como  las

características  inherentes  a  la  organización  y  gestión  del  trabajo   y  los  atributos

subjetivos  y  objetivos  de  sus  trabajadores  hacen  a  la  conformación  de  estas

experiencias.

El  objetivo  del  trabajo  es  reflexionar  en  torno  a  los  alcances  y  desafíos  de  las

organizaciones productivas de la economía social y solidaria en el período de la Post

Convertibilidad  e  ilustrar  con  evidencias  empíricas,  a  partir  del  análisis  de

organizaciones  cooperativas  de  José  C  Paz  y  zonas  aledañas.  Asimismo  persigue

plantear avances y retos pendientes acerca de las políticas públicas en la materia.

Para lo cual se plantean como objetivos específicos:

-Caracterizar  las  políticas  públicas  claves  que  acompañaron  la  perdurabilidad  y  el

fortalecimiento de las organizaciones asociativas.

-  Sistematizar avances conceptuales en torno a los factores que moldean, desde una

mirada relacional, las lógicas del trabajo de estas organizaciones y son parte constitutiva

de los procesos de diferenciación socio-económica de las mismas y, por ende,  de la

calidad del empleo de sus trabajadores.

-  Presentar  aproximaciones  empíricas  en  torno  al  estado  de  situación   de  las

organizaciones  para  el  trabajo  en  Argentina  desde  una  mirada  de  procesos  de

diferenciación socioeconómica.

-Presentar avances y desafíos de las principales políticas públicas de promoción de las

organizaciones asociativas.

Finalmente, es importante mencionar que el presente trabajo tiene carácter exploratorio

y descriptivo, y se basa en la comprensión e interpretación de los relatos de entrevistas

realizadas a trabajadores de siete organizaciones asociativas del territorio de José C Paz

y zonas aledañas.

2
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Intervención Social del Estado en la Post Convertibilidad. Un contexto favorable 
para la promoción  y el fortalecimiento de las organizaciones asociativas    

Inicialmente, las formas asociativas emergentes constituyeron respuestas pragmáticas de

los  protagonistas  ante  la  crisis  de  2001.  A este  fenómeno  le  sucedió  un  proceso

complejo de institucionalización de estas experiencias.

A partir del año 2003, comenzaron a cobrar un rol más relevante las políticas socio-

productivas,  destinadas a  la  creación y apoyo de experiencias  de trabajo asociativo,

cooperativo y autogestionado, buscando  promover la integración social y económica de

personas en situación de desempleo, pobreza y/o vulnerabilidad social. 

Así, por ejemplo,  en base a datos del INAES las cooperativas registradas pasaron de

16.059  en  2001  a  28.553  en  2014,  creciendo  un  77,8%.   A su  vez,  del  total  de

cooperativas registradas las únicas que han crecido en el período son las de trabajo,

representando el grupo más significativo (78% del total).  Asimismo se debe mencionar

en  la  evolución del  cooperativismo de trabajo la  institucionalización desde 2001 de

nuevas organizaciones –constituidas a partir de empresas en concurso de acreedores o

en quiebra que fueron recuperadas por sus trabajadores–  que llegaron a conformar un

grupo de algo más de 300 cooperativas en 2014, en su mayoría localizadas en el área

metropolitana de Buenos Aires, en las provincias de Santa Fe y Córdoba y en la ciudad

de Buenos Aires (Vuotto, 2014). 

De esta manera,  desde el año 2000 y hasta el presente se pueden diferenciar al respecto

dos  escenarios  para  las  organizaciones  asociativas:  el  de  la  crisis  que  siguió  a  la

convertibilidad, en el que se inscribe el fenómeno de las empresas recuperadas, y el de

comienzos  de  2003  en  que  se  implementan  programas  sociales  que  contemplan  al

cooperativismo  de  trabajo  como  herramienta  eficaz  para  favorecer  la  creación  de

empleo y estimular la participación colectiva (Vuotto, 2011).

 Una de las políticas socio-productivas en la materia fue la implementación desde el

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación del Plan Nacional de Desarrollo Local y

Economía Social “Manos a la Obra (PMO)”, cuyo propósito fue “constituirse como un

sistema  de  apoyo  a  las  iniciativas  de  desarrollo  socioeconómico  local,  destinado

particularmente a los sectores de bajos recursos” (MDS, 2004). 
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Otro  hito  que  merece  destacarse  es  la  conformación  de  la  Comisión  Nacional  de

Microcréditos (CO. NA. MI) en el año 2006, encargada de la implementación de la Ley

Nº 26.117 de “Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social”.

Asimismo, en el año 2009, el Gobierno Nacional profundizó la propuesta de generación

de  trabajo  asociativo  y  autogestionado  como  política  social,  mediante  la  puesta  en

marcha  –desde  ese  mismo  ministerio-  del  Programa  Ingreso  Social  con  Trabajo

“Argentina Trabaja”.  El propósito del mismo es la generación de trabajo genuino, a

través  de  la  creación  de  cooperativas  de  trabajo,  orientadas  al  mejoramiento  de  la

infraestructura barrial y la calidad de vida de familias vulnerables (MDS, 2009)2.

Si bien estas políticas socio-productivas tienen una fuerte presencia en el Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación, se hace extensiva a otros organismos gubernamentales

por medio de la implementación de distintos programas, planes y políticas públicas.

Algunos  de  ellos  son  el  Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y

Servicios,  donde se desarrolla  el  Programa Federal  de Emergencia Habitacional  por

medio de cooperativas de trabajo con el objetivo de atender el déficit habitacional de

vivienda y servicios  públicos  y generar  trabajo;  el  Instituto Nacional  de  Tecnología

Industrial  (INTI)  que  asiste  a  cooperativas  y  empresas  recuperadas  a  través  de  la

transferencia de tecnologías y herramientas que aporten al proceso productivo de estas

organizaciones;  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agroprecuaria  (INTA)  que

desarrolla capacitación y formación en economía social  para el  sector de agricultura

familiar; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) que desde el

año 2003 desarrolla programas para el fomento de proyectos productivos de carácter

asociativo,  entre  ellos  se  encuentra  el  Programa Trabajo  Autogestionado que  brinda

apoyo técnico, económico y financiero para empresas recuperadas por los trabajadores

en  funcionamiento  o  en  proceso  de  reactivación,  complementando  con  asistencia  a

cooperativas de trabajo, de producción o microempresas asociadas, gestionadas por sus

2 Es importante señalar que un tipo de discusión que plantearon muchas  organizaciones asociativas
tiene  que  ver  con  la  disputa  por  el  sentido  mismo  de  la  organización  cooperativa.  Más  allá  del
reconocimiento y el apoyo de muchas de ellas a una política de Estado que fomente el cooperativismo
como estrategia de abordaje del problema del desempleo, se problematizó el carácter de estas peculiares
cooperativas  que se generan como requisito de acceso a las políticas sociales.  Si  bien los grupos de
trabajadores  asociados  formalmente  se  constituyen  en  cooperativas  de  trabajo,  éstas  no  respetan  la
concepción que funda este tipo de empresas, definidas por la Alianza Cooperativa Internacional en 1995
como "una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas,  sociales y culturales  comunes por medio de una empresa de
propiedad conjunta y democráticamente controlada" (Bertolini, 2009, FACTA, 2009).
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trabajadores en condiciones de alta precariedad laboral. Cabe mencionar que no se han

encontrado aún líneas de trabajo con las experiencias de economía social enmarcadas en

el Ministerio de Economía, dejando de lado la contribución que este sector puede tener

en una estrategia nacional de desarrollo económico

Además,  cabe  resaltar  la  incorporación  de  las  organizaciones  asociativas  como

beneficiarias de algunas de las políticas hacia las MIPYMES. Por ejemplo, el caso de la

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional –SEPyMEyDR-

que apunta a mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas

mediante programas vinculados a  la capacitación, la gestión y acceso al financiamiento,

como programas destinados a fomentar nuevos emprendimientos y sistemas productivos

locales. Entre estos programas se pueden mencionar al PACC-Programa de Acceso al

Crédito y la  Competitividad,  Expertos  PYMES, Crédito  Fiscal  para Capacitación,  y

Grupos de PYMES y Cooperativas: sistemas productivos locales. (Barletta, Koening y

Yoguel, 2014).  Estas intervenciones tienen en gran medida un enfoque  innovador dado

que el territorio adquiere una relevancia especial,  el énfasis pasa de las interacciones

entre empresas que trabajan en red, a las sinergias que se producen no sólo entre las

firmas sino también entre éstas y los otros actores públicos y privados presentes en el

territorio. Si bien, pese a su carácter muy incipiente, los escasos recursos asignados y en

algunos  casos  una  definición  de  cluster  o  cadena  muy  difusa,  estos  programas

constituyen hasta ahora pasos auspiciosos pero de alcance limitado (Sztulwark, 2010)  

Así, la incorporación de las organizaciones asociativas como beneficiarias de la mayoría

de  las  políticas  hacia  las  MIPYMES,  si  bien  tiene  aspectos  positivos,  hace  que  la

heterogeneidad estructural se incremente de modo sensible al aumentar los problemas

asociados a la información necesaria para diseñar las políticas, por la gran cantidad de

organizaciones existentes y por sus características diversas. Según Sztulwark (2010),

este  aspecto  en  el  diseño  de  las  políticas  y  los  instrumentos  no  siempre  se  ha  se

considerado. Por ejemplo, se diseñan instrumentos basados en subsidios a la demanda,

homogéneos para todos los beneficiarios, que no toman en cuenta que hay empresas

muy precarias, que difícilmente están en condiciones de acceder a estos (por falta de

conocimiento, elevados costos de transacción, dificultad de identificar sus necesidades).

Se conformó de esta manera un escenario de renovadas políticas que reconocieron en

Planes y Programas Ministeriales vigentes y de alcance nacional significativo, a estos

nuevos actores colectivos como sujetos de beneficios.  El cual buscó  la construcción
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una nueva  manera  de  hacer  políticas que  apunten  al  desarrollo  de  estrategias

superadoras de la exclusión y la generación de empleo. 

Notas Teóricas  

La intervención social del Estado en la post-convertibilidad favoreció el desarrollo y

fortalecimiento de experiencias de asociatividad para el trabajo en Argentina de acuerdo

a la literatura existente en el tema. Aunque, aquí se considera que no se ha dado con la

misma  intensidad  en  todas  estas  experiencias  dado  que  la  heterogeneidad  de  la

estructura productiva, como las características inherentes a la organización y gestión del

trabajo,  las  redes  de  apoyo territorial   y  los  atributos  subjetivos  y  objetivos  de  sus

trabajadores hacen a la conformación de estas experiencias con sus propias lógicas del

trabajo.

En esta investigación  se pone el acento en la configuración de diferencias sociales y

económicas  basadas en una hipótesis de vieja data: la heterogeneidad estructural. Con

este concepto varios autores aludían  a la coexistencia de sectores, ramas o actividades

donde la  productividad del  trabajo  era  elevada y otros  en que  la  productividad era

mucho menor (Pinto  1976,  Chena 2009).  Esta  situación denota  marcadas  asimetrías

entre segmentos de empresas y trabajadores (CEPAL, 2010). Por ello, las desigualdades

socio-ocupacionales no pueden explicarse sin  entender la desigualdad en la calidad y

productividad de los puestos de trabajo en y entre sectores de la actividad económica

(Chávez Molina, 2013). 

Cabe resaltar que en las lógicas del trabajo de las experiencias asociativas se juega el

grado  de  aprovechamiento  de  las  redes  de  apoyo  -  y  las  relaciones  de  poder

(dominación, explotación y conflicto) según Marañón et.  Al.  (2009)- en el  territorio

como los atributos subjetivos y objetivos de sus trabajadores.

En lo que atañe a las características inherentes a la organización y gestión del trabajo,

cabe  resaltar  que  son  sumamente  importantes  puesto  que   permiten  evidenciar  la

importancia en el manejo de los recursos, la mejora o la invención de procesos e ideas,

así como la especialización en una actividad  organizacional.

Factores como la planeación, organización, coordinación y control de los recursos de la

organización  tienen que ponderarse para facilitar el desarrollo de la mima. Para ello,

resultan significativos también otros aspectos del desarrollo organizacional como ser los
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sistemas  de  comunicación,  capitación  e  incentivos  que  se  van  conformando  en  las

experiencias organizacionales asociativas (Gartner, 1985; Varela, 2001, Werther y Keith,

2008). 

Finalmente, en lo que refiere a los atributos subjetivos y objetivos de los trabajadores

que hacen a la conformación de estas experiencias. Aspectos subjetivos  tales como

fuerzas activas o pasivas de los sujetos, creencias, expectativas, el modo de apropiarse

de los beneficios o estructura de oportunidades que existen a partir de las políticas y el

contexto  territorial  hacen  a  la  distinción  de  las  organizaciones  (Pavitt,  1984,  Leal

Millán, 1991).

Por  su  parte,   factores  objetivos  tales  como  el  capital  social,  la  educación,

conocimientos en general, la experiencia, destrezas y habilidades de los trabajadores se

ponen  en  juego  en  cualquier  organización.  Al  respecto,  para  Sen  (1998),  el  capital

humano  se  concentra  en  el  carácter  de  los  seres  humanos,  que  por  medio  de  sus

habilidades, conocimientos y esfuerzos aumentan las posibilidades de producción. 

Así,  estas  consideraciones  conceptuales,  ponen  de  manifiesto  la  existencia  de  una

multiplicidad y reciprocidad de factores que se ponen  en juego en la conformación y

fortalecimiento de las organizaciones asociativas.   

Notas empíricas acerca de la diferenciación socio-económica de organizaciones de

la economía social

En este apartado se presentan aproximaciones empíricas en torno a los factores que

moldean, desde una mirada relacional, las características y procesos de desarrollo socio-

económicos de 7 organizaciones asociativas de José C Paz y zonas aledañas, que son

fruto de estrategias de sobrevivencia de carácter colectivo y basadas en la solidaridad-

reciprocidad. 

A  partir  de  los  atributos  inherentes  a  estas  experiencias  se  pueden  distinguir  tres

estratos3:  un  estrato  que  se  ha  fortalecido  y  aprovecho  más  las  estructuras  de

oportunidades4 brindadas  por el contexto, que se aproxima al segmento “más moderno”

de  la  economía  pudiendo  compartir  algunas  de  sus  características  (mejor  gestión  y

3 Para el planteo de estratos se toma como base la teoría de segmentación del mercado laboral de Piore, 
M. ,1975.
4 Para el concepto de estructura de oportunidades remitirse a Kaztman, R. y  Filgueira, C. H. ,1999.
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organización del trabajo, mejores calificaciones, salarios, etc.),  otro de “subsistencia”,

más ligado a resolver problemas de ingresos y necesidades básicas de las personas y en

el  medio  uno  de  “transición  o  mixto”  que  comparte  características  de  los  estratos

opuestos.

En el primer estrato “más moderno”, se encuentran  3 organizaciones, una de ellas es

la Mutual Primavera  (40 integrantes) de José C Paz,  que  cuenta con un jardín de

infantes, un comedor comunitario ,un roperito y un posta sanitaria  y organizan jornadas

culturales y el mercado popular entre sus actividades centrales. Otra organización es la

Mutual El Colmenar (10 integrantes) que cuenta  con una  farmacia y con un centro de

apoyo  escolar  asistiendo  a  niños/as  y  adolescentes  de  6  a  18  años  en  diferentes

problemáticas,  como  adicciones,  por  ejemplo.   Finalmente  el  grupo  asociativo

Hidroponia San  Miguel (10 integrantes)  que producen 1000 plantas de frutillas libres

de agroquímicos e insecticidas obteniendo 500 gramos por planta una vez al año. 

Todas  ellas  comparten  una  serie  de   características  que  han  sido  agrupadas  según

dimensiones de análisis. En cuanto a tecnología, los/as entrevistados/as consideran que

las herramientas/maquinarias que poseen son modernas  y  relativamente adecuadas a la

escala productiva o de servicios que brindan. En materia de gestión y organización del

trabajo,  realizan  informalmente  (vía  reuniones  entre  integrantes)  planificación  de

objetivos  a  mediano  plazo,  llevan  un  plan  de  trabajo  y  un  seguimiento  básico  de

actividades   y  presupuesto  (en  word,  excell),  presentan  actividades  básicas  de

comunicación  y  marketing,  como  facebook  y  desarrollo  esporádico  de  carteles  por

actividades puntuales. Sin embargo, tienen demandas de capacitación en estos temas

como  en  comercialización  –distribución/logística-  y  de  información  y  acceso  a

programas de apoyo a la inversión.

En lo que atañe al  capital social acumulado5, todas estas organizaciones asociativas

presentan  un  liderazgo  activo  de  un  grupo/persona  referente  en  el  proceso  de

conformación y desarrollo  de la organización,  con trayectoria de militancia (política

partidaria,  sindical,  religiosa,  barrial)  para  la  resolución  de  problemas/  demandas

sociales del territorio y poseen trayectoria en articulación con organizaciones de la zona.

Además, la mayoría de sus integrantes tienen experiencias previas en organizaciones o

actividades  asociativas.  Por  último,  cuentan  con  una  relación  positiva  –con

acompañamiento consensuado- con el Estado, principalmente municipal. Por ejemplo,

5 Para las nociones de capital social y cultural remitirse a Gutierrez, 1994.
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en  el  caso  de  Hidroponia  San  Miguel  el  Consejo  Deliberante  declaró  de  interés

municipal la hidroponía ante la emergencia alimentaria.        

En  lo  que  refiere  al  capital  cultural (educación  formal  y  no  formal),  estas

organizaciones cuentan entre sus integrantes con profesionales, técnicos especializados

y empleados administrativos. Asimismo, varios de sus integrantes  han participado y

participan en cursos/diplomaturas de economía social,  de género,  de liderazgo, entre

otras,  en universidades  (Universidad Nacional de Quilmes,  Universidad Nacional  de

General Sarmiento, Universidad Nacional de José C Paz y Universidad Nacional de San

Martín).

Finalmente,  en  lo  que  respecta  a  las  apreciaciones de  los  entrevistados/as  sobre

atributos subjetivos de los trabajadores, específicamente las fuerzas activas o pasivas

de los sujetos sociales, consideran que la mayoría de sus integrantes buscan estrategias

resolutivas ante  un problema en la organización (económico, administrativo, falta de

insumos, etc.) y en materia de innovación en la organización.

En  el  estrato  opuesto  “de  subsistencia” se  encuentra  la  empresa  recuperada

ARGYPAZ de José C Paz,  que producen ladrillos huecos entre los 39 trabajadores que

la  integran.   En  cuanto  a  tecnología, el  entrevistado  considera  que  las

herramientas/maquinarias que poseen son poco o nada modernas  y ello impide ampliar

la escala productiva. En relación a la  gestión y organización del trabajo, no realizan

planificación de objetivos a mediano plazo ya que “viven al día, con la maquinaria que

tenemos”,  llevan un plan  de  trabajo y seguimiento  de presupuesto en papel    y  no

presentan  actividades  de  comunicación  y  marketing.  Requieren,  centralmente,

maquinaria  moderna  (y no conocen programas  de  apoyo a la  inversión)  para  luego

pensar en capacitaciones y otras demandas.   

En  materia  de  capital  social  acumulado,  no  presenta  un  liderazgo  activo  de  un

grupo/persona referente en el proceso de  conformación y desarrollo de la organización.

Quien lidera la fábrica es el hijo de un ex operario sin trayectoria de militancia (política

partidaria, sindical, religiosa, barrial), el único con secundario completo. No articulan

con organizaciones de la zona y  la mayoría de sus integrantes no posee experiencia

previa  en  organizaciones  asociativas.  Por  último,  cuentan  con  escasa  relación  con

autoridades municipales y no articulan con programas públicos nacionales. 
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En lo que hace al  capital cultural, como se menciona anteriormente un sola persona

cuenta con secundario completo, ya que muchos son trabajadores de edad avanzada,

aunque si hay operarios calificados. Y no buscan ni demandan capacitaciones. 

Respecto  de  las  apreciaciones del  entrevistado  sobre  atributos  subjetivos  de  los

trabajadores,  específicamente  las  fuerzas  activas  o  pasivas  de  los  sujetos  sociales,

considera que la mayoría de sus integrantes no buscan estrategias resolutivas ante  un

problema en la organización (económico, administrativo, falta de insumos, etc.) y en

materia de innovación en la organización.

Por último, en el estrato “de  transición o mixto”, que comparte características de los

estratos opuestos, se encuentran las cooperativas de trabajo El Cruce de José C Paz con

3 integrantes que han desarrollado “la cadena de producción del transporte social”  ya

que poseen transporte (1 colectivo),  lavadero de autos,  mecánica y  lubricentro y La

Gloriosa de San Miguel con 14 integrantes, que se dedican a la construcción con fin

social  (playones  en  clubes  deportivos,  etc.)  y  son  cooperativistas  del  “Argentina

Trabaja”,  aunque  se  conformaron  en  el  marco  del  programa  “Manos  a  la  Obra”.

También se encuentra un emprendimiento de economía social con 3 integrantes mujeres

dedicadas  al  tejido  de  artesanías  de  objetos  varios  como canastas  decorativas,  posa

pavas, etc. que se ha conformado con el Banco Popular de la Buena Fe en 2006 en el

marco del Plan Manos a la Obra.

En  cuanto  a  tecnología, los/as  entrevistados/as  consideran  que  las

herramientas/maquinarias que poseen son modernas  y  relativamente adecuadas a la

escala productiva o de servicios que brindan. En materia de gestión y organización del

trabajo,  realizan  informalmente  (vía  reuniones  entre  integrantes)  planificación  de

objetivos a mediano plazo, y en el caso de La Gloriosa llevan un plan de trabajo y un

seguimiento básico de actividades  y presupuesto (en Word, excell).  Además, tienen

demandas  de  capacitación  en  estos  temas  como  en  comercialización  –

distribución/logística- y de información y acceso a programas de apoyo a la inversión y

no presentan actividades básicas de comunicación y marketing.

En lo que atañe al capital social acumulado,  estas organizaciones asociativas presentan

un liderazgo activo  con trayectoria de militancia, centralmente de un integrante, y en

articulación con organizaciones de la zona.  La mayoría de sus integrantes no tienen

experiencias previas en organizaciones o actividades asociativas. Por último, cuentan
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con  una  relación  positiva  –  con  acompañamiento  consensuado-  con  el  Estado,

principalmente municipal. 

En lo que refiere al capital cultural (educación formal y no formal),  los integrantes de

la  cooperativa  El  Cruce  poseen  primerio  o  secundario  incompleto  y  no  realizan

actividades  de  capacitación,  mientras  la  cooperativa  La  Gloriosa  cuenta  con  una

profesional,  técnicos  especializados,  varios  poseen  secundario  completo  y  quien  la

lidera realiza una diplomatura en Liderazgo de la Universidad Nacional de San Martín

que auspician autoridades municipales en San Miguel.   En el caso del emprendimiento

femenino de tejido  de artesanías tienen primario completo y han realizado actividades

de capacitación en educación popular, co-escucha y gestión de proyectos mediante el

Manos a la Obra. 

Respecto de las  apreciaciones de los/as entrevistados/as sobre  atributos subjetivos de

los trabajadores, específicamente las fuerzas activas o pasivas de los sujetos sociales,

consideran  que  algunos  de  sus  integrantes  buscan  estrategias  resolutivas  ante   un

problema en la organización (económico, administrativo, falta de insumos, etc.) y en

materia de innovación en la organización.

Conclusiones

A partir  del  año 2003,  en  Argentina  comenzaron a  cobrar  un  rol  más relevante  las

políticas  socio-productivas  destinadas  a  la  promoción  y  fortalecimiento  de  las

organizaciones  asociativas,  buscándose  la  construcción  una nueva  manera  de  hacer

políticas que  apunte  al  desarrollo  de  estrategias  superadoras  de  la  exclusión  y  la

generación de empleo. 

Un ejemplo de ello  lo constituye  la  incorporación –limitada- de las organizaciones

asociativas como destinatarias, de la mayoría de las políticas hacia las MIPYMES, que

si  bien  es  positivo,  hace  que  la  heterogeneidad  estructural  se  incremente  de  modo

sensible al aumentar los problemas asociados a la información necesaria para diseñar las

políticas,  por  la  gran cantidad de organizaciones existentes  y por  sus  características

diversas. Este aspecto de la heterogeneidad estructural en el diseño de las políticas y los

instrumentos  no  siempre  se  ha  considerado.  Muchas  veces  se  diseñan  instrumentos

basados en subsidios a la demanda, homogéneos para todos los beneficiarios, que no

toman  en  cuenta  que  hay  empresas   muy  precarias,  que  difícilmente  están  en
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condiciones  de  acceder  a  estos  (por  falta  de  conocimiento,  elevados  costos  de

transacción,  dificultad  de  identificar  sus  necesidades)  Sztulwark  (2010).  Así,  esta

problemática constituye un desafío pendiente a considerar en los objetivos de política

pública para las organizaciones asociativas.

Otro  desafío  de  política  pública  es  promover  la  existencia  de  líneas  de  trabajo   de

economía social enmarcadas en el Ministerio de Economía, ya que este sector  puede

contribuir  en una estrategia nacional de desarrollo económico.

Finalmente, se ha visto a partir del análisis exploratorio de experiencias que se pueden

distinguir tres estratos: un estrato que se ha fortalecido y aprovecho más las estructuras

de  oportunidades  brindadas   por  el  contexto,  que  se  aproxima  al  segmento  “más

moderno”  de la economía pudiendo compartir  algunas de sus características (mejor

gestión  y  organización  del  trabajo,  mejores  calificaciones,  salarios,  etc.),   otro  de

“subsistencia”, más ligado a resolver problemas de ingresos y necesidades básicas de las

personas y en el medio uno de “transición o mixto” que comparte características de los

estratos  opuestos.  Estos  estratos  en  los  cuales  se  clasifican  las  organizaciones

asociativas y los factores que moldean sus características ubicándolas en los mismos

deben considerarse a la hora de planificar políticas públicas para este sector.  
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Tema específico: Políticas Públicas
Título  do  Resumo:  O  conselho  estadual  de  economia  solidária  da  Bahia  e  a
participação. 

Gil Tomas Santos Brito1

Introdução

O  objetivo  do  trabalho  é  analisar  a  participação  do  movimento  de  economia
solidária na implementação da política de economia solidária da Bahia no período de
2012 a 2016 no Conselho Estadual de Economia Solidária. A análise parte de um contexto
sociopolítico de chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo estadual, em tese um
partido com mais aproximação com a sociedade civil  do que a tradição carlista  e da
criação  do  marco  legal  de  fomento  as  práticas  de  economia  solidária.  As  ações
promovidas pelo poder executivo do Estado que visam atender aos empreendimentos de
economia solidária iniciaram no ano de 2007 com o programa Bahia Solidária, instalado
pelo  então  governador  e  ex-ministro  do  Trabalho  Jaques  Wagner  do  Partido  dos
trabalhadores. A perspectiva de inclusão da economia solidária na agenda do governo já
estava no Programa de governo da “Coligação A Bahia de Todos Nós” de 2006. Já no ano
de 2007, a partir da manifestação do Fórum Baiano de Economia Solidária, criou-se na
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) uma Superintendência de
Economia Solidária (Sesol) com o objetivo de ser a via institucional para implementar uma
política  estadual  de  economia  solidária.  Inicialmente  estas  ações,  no  entanto,  não
estavam institucionalizadas como uma política pública acompanhada de um marco legal.

A  partir  dessas  problemáticas,  este  trabalho  se  questiona  como  acontece  a
interação na arena do conselho de economia solidária entre o Estado e o movimento de
economia solidária que já nasce se associando com sindicatos, com a igreja católica, com
ONGs e com o movimento social que também são as bases eleitorais do Partido dos
Trabalhadores? Como acontece a participação do movimento de economia solidária no
conselho estadual?

 A metodologia utilizada consiste em análise documental  das atas do Conselho
Estadual  de Economia Solidária e em entrevistas com membros desse conselho e do
movimento  de  economia  solidária.  O  principal  resultado  do  trabalho  consiste  na
problematização da participação da sociedade civil na construção de modelos e projetos
de  desenvolvimento  qualificados  como  alternativos,  com  ênfase  na  relação  entre  o
movimento de economia solidária e o governo do estado da Bahia. O trabalho adota uma
perspectiva de análise crítica do processo de incorporação do movimento de economia
solidária  no  Conselho  Estadual,  utilizando-se  de  referências  teóricas  e  conceitos  no
campo da politica pública, economia solidaria, sociedade civil e participação. 

1 Bolsista no CNPQ e  Mestrando em Administração do Núcleo de Pós-graduação em Administração da
UFBA. E-mail: gilbrito.adm@gmail.com

1122



A  participação  e  a  sociedade  civil:  contexto  de  chegada  do  partido  dos
trabalhadores ao poder

No  cenário  do  processo  de  transição  democrática  do  Brasil  contra  o  governo
ditadura militar no final da década de 1980, emergiram alguns movimentos sociais que
tinham em seu projeto de democracia o aumento da participação da sociedade civil na
decisão sobre políticas públicas. Um marco desse movimento foi a constituição de 1988
onde foi institucionalizada a participação da sociedade civil em alguns espaços do Estado.
Esse  movimento  gerou  a  construção  e  implementação  de  espaços  de  participação
institucional  como os Orçamentos Participativos  e os  Conselhos gestores de políticas
públicas  onde  em  tese  haveria  um  aprofundamento  da  democracia  já  que  seria  um
instrumento de ação conjunta do Estado e da Sociedade civil. No entanto, alguns autores
como Dagnino (2004) fazem ressalvas ao funcionamento desses conselhos, pois podem
servir  como  um instrumento  de  cooptação  dos  movimentos  sociais  as  demandas  do
Estado, já que mesmo que a sociedade civil  participe desses espaços, eles ainda são
identificados pelo poder  dos especialistas em detrimento dos debates políticos e pela
presença de organizações em detrimento de representantes autônomos.

O  processo  de  aprofundamento  de  espaços  de  participação  institucionais,  no
entanto, não se deu de forma uniforme em todas as regiões e Estados brasileiros. Alguns
estudos como o de Avritzer (2006) sobre a participação no Nordeste apontam que a Bahia
se diferencia de outros Estados da região pela presença forte de oligarquias regionais
intraestaduais  na  organização  política  do  Estado  e  o  fraco  peso  político  da  capital
Salvador.  Outra característica que diferencia a Bahia, segundo este autor,  é a aliança
entre  grupos  oligárquicos  agrários  e  urbanos,  reestabelecida  desde  1920,  o  que
possibilitou  pouca modernização social.  Nesse sentido,  por  essa modernização social
atrasada não conseguiu dar origem a um processo de urbanização e a um novo padrão
de vida cultural com consequências na participação desde o final do século XIX. Somente
nos  anos  1970,  para  Avritzer  (2006),  é  que  o  Estado  passou  por  um  processo  de
modernização  conservadora  realizada  pelo  grupo  ligado  ao  político  Antônio  Carlos
Magalhães2 

O  Carlismo,  mesmo sendo um arranjo  regional,  não deixa  de se  articular  com
aspectos  da  política  brasileira  em  sua  esfera  nacional  como  o  personalismo  e  a
resistência a inclusão da população mais pobre nas arenas institucionais. Nesse sentido,
articulou-se com as elites baianas na perseguição da modernização que consideravam
conflito social um complicador, já que não contribuía para a construção da identidade de
uma Bahia una e cordial, o que teve reflexos nesse Estado no sacrifício do pluralismo
político. Com isso, desde meados da década de 1970, o carlismo foi capaz de estratégias
de coação e cooptação de seus adversários apoiadas pelos governos militares em função
de um projeto modernizante, mesmo que conservador, na Bahia (Dantas Neto,2001)

2Alguns autores  como Dantas  Neto  (2003)  denominam o grupo político  liderado pelo  político
Antônio Carlos Magalhães de carlismo

1123



Algumas das características do grupo político ligado a Antônio Carlos Magalhães,
construídas ao longo da história, serão também percebidas da implementação de espaços
de  participação  institucional.  Esses  traços,  conforme  Mota  (2006),  de  caráter
antiparticipativos  podem ser  percebidos na condução  da construção do Plano Diretor
Municipal e do Conselho de saúde da cidade de Salvador. Os espaços de participação
institucionais garantidos por regulamentação da esfera do poder federal, surgem na Bahia
no mesmo período histórico em que se predomina o carlismo na esfera do Estado. Nesse
momento,  de  acordo  com  Mota  (2006)  o  grupo  carlista  foi  resistente  em  implantar
efetivamente políticas participativas. Dessa maneira, para essa autora, a participação no
Estado  aconteceu  por  meio  de  cidades  de  oposição  ao  carlismo  como  Vitória  da
Conquista e Alagoinhas que tinham como legenda naquele momento histórico prefeituras
ligadas ao Partido dos Trabalhadores. 

Alguns  estudos  concentram-se  em  compreender  a  realidade  dos  conselhos
gestores nesse tecido social marcado pelo “autoritarismo carlista” como os estudos de
Guimarães (2000) na área da saúde pública estadual e os de Cunha (2006) sobre os
conselhos municipais  de  saúde e de crianças e  do adolescente.  Entretanto  ainda ha
poucos  trabalhos  que  avançam  em  compreender  os  sentidos  da  participação  da
sociedade civil na Bahia da nova conjuntura política a partir do ano de 2007. 

Em um contexto antiparticipativo (AVRITZER, 2006,MOTA 2006, MILANI, 2006),a
partir do ano de 2007, o Partido dos trabalhadores que se caracteriza, segundo Souza
(2013) como um partido com fortes vínculos com a sociedade civil,  conquista o poder
executivo estadual. Este partido tem em seu histórico uma aproximação principalmente
em sua origem com segmentos da sociedade civil como o sindicalismo, grupos católicos e
alguns grupos da esquerda organizada composta em parte por intelectuais paulistanos
como Paul Singer (Ribeiro, 2008). O movimento de economia solidária também tem forte
ligação  com  o  partido  desde  a  primeira  experiência  de  política  pública  para  esse
segmento no Estado do Rio Grande do Sul (Sarria Icaza, 2010; Oliveira e Silva, 2011) até
a implementação de ações para a economia solidária a nível federal com a criação da
Secretaria  Nacional  de  Economia  Solidária  (SENAES).  Nesse  sentido,  tanto  pela
aproximação participativa do Partido dos trabalhadores com a sociedade civil de forma
ampla,  quanto  pela  aproximação  do  Partido  dos  trabalhadores  com  a  temática  da
economia solidária de forma específica para a análise desse artigo, surge a necessidade
da reflexão sobre as configurações da interação do movimento de economia solidária com
o governo do Estado da Bahia. Para a compreensão dessas configurações, este trabalho
concentra-se em entender a participação do movimento de economia solidária no espaço
institucional  do  Conselho Estadual  de  Economia  Solidária  (CEES)  baiano.  A partir  da
análise das atas do CEES, buscamos problematizar essa duas aproximações, pois elas
podem  nos  levar  a  mistificações  simplistas  dos  espaços  de  participação  social
institucionais  da  relação  do  Estado  com  o  movimento  de  economia  solidária  sendo
interpretadas unicamente como uma forma de “estatalização” dos movimentos sociais da
forma que problematiza ou interpretadas como representantes de transformações sociais
genuínas. 

“uma matriz da participação política no Brasil”

“Escassez de infra-estrutura cívica e cidadã”
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O movimento de economia solidária na Bahia: os empreendimentos de economia
solidária (EES), suas associações e as entidades de apoio e fomento (EAF)

A  economia  solidária  é  um  movimento  formado  por  diversos  sujeitos  e
organizações que tem como princípios a solidariedade, a cooperação e a autogestão nas
relações de produção, comercialização, consumo e troca. As formas de organização são
diversas  e  abrangem  empresas  recuperadas  por  trabalhadores,  cooperativas,
associações,  grupos  informais,  redes,  etc..  Por  estar  conectada  a  estes  princípios,  a
economia  solidária  pretende  ser  uma  forma  de  produção  alternativa  ao  trabalho
assalariado e ao capitalismo, propondo, assim, um novo modelo de desenvolvimento.

Os  contornos  das  práticas  de  economia  solidária  adquirem  especificidades  de
acordo com a história do território. Assim, em um país como o Brasil onde há diferentes
construções  históricas,  de  grandes  diferenças  regionais  relacionadas  à  renda,  a
concentração da riqueza, a forma de ocupação da população e também a forma como
esse território se relaciona com as atividades de caráter coletivo e solidário denominadas
de economia solidária. 

O movimento da economia solidária começa a desenhar seus contornos no final da
década de 1980 e em toda a década de 1990 no Brasil. Este período histórico, segundo
Singer (2006), pós-ditadura militar, caracterizou-se pela adoção de políticas neoliberais
como a abertura do mercado interno às exportações, com o aumento da taxa de juros que
geraram uma grande crise social e o aumento do desemprego, ou seja, uma diminuição
no número de trabalhadores formais do mercado de trabalho. A partir do cenário de crise
do  mercado  de  trabalho  formal,  surgem  algumas  iniciativas  de  caráter  solidário  e
cooperativo em resposta à crise (SINGER, 2006)

As experiências de caráter coletivista na história do Brasil têm grande importância na
compreensão  das  experiências  de  economia  solidária.  Ao  estudar  a  trajetória  do
cooperativismo no Brasil desde sua vertente de controle estatal até a sua vertente de
promoção  de  desenvolvimento  territorial,  Velloso  (2016)  chama  a  atenção  para  as
distinções regionais  do  processo  histórico.  A autora  argumenta,  dessa  forma,  que  as
diferenças regionais são responsáveis por lutas de questões específicas da trajetória do
cooperativismo no território.

No Nordeste, com a predominância de cooperativas agropecuárias, o cooperativismo
foi construído principalmente a partir de uma visão liberal como instrumento de controle
estatal. Já na região do Centro-sul do Brasil, o movimento cooperativista teve influência
em  seu  surgimento  de  imigrantes  europeus  e  suas  aproximações  com  experiências
associativistas. Estes percursos históricos, para Velloso (2016), são uma das causas da
descrença do cooperativismo até mesmo em setores progressistas, pois essa forma de
organização também foi colonizada pelas classes dominantes como forma de manter as
desigualdades.

Antes de tornar-se parte das ações do governo do Estado, a economia solidária já
tinha começado a desenhar seus contornos e já se articular a partir da sociedade civil
com uma diversidade de organizações de apoio e fomento (EAF) como a igreja católica,
com o movimento sindical, com ONGs e com a Universidade. O início desse movimento
no Brasil conforme Singer (2006) ocorreu em meados da década de 1980 quando surgem
algumas iniciativas de caráter solidário e cooperativo em resposta à crise do mercado de
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trabalho formal. Para este autor, já a partir do final dos anos 1980 essas iniciativas se
materializam com a  criação  de  Projetos  Alternativos  Comunitários  (PACs)  da  Cáritas
(Organismo  de  atuação  social  ligada  a  Conferência  Nacional  dos  Bispos  do  Brasil-
CNBB). Essa iniciativa foi seguida por algumas outras que atuaram em locais de pobreza
e  de  várias  maneiras  contribuíram  no  avanço  do  estabelecimento  de  relações  mais
democráticas e solidárias em contraponto com as relações estabelecidas no contexto do
modelo  de  desenvolvimento  instituído  durante  os  governos  militares.  Esta  realidade
encontrada no Brasil como um todo ocorre também no Estado da Bahia. 

Na Bahia, as ações dos PACs são de responsabilidade do Regional Nordeste III da
Cáritas Brasileira desde 1984 como forma de apoio as iniciativas comunitárias. A Regional
Nordeste  III  tem suas ações vinculadas aos estados da Bahia  e  de Sergipe  com 23
dioceses sendo 20 na Bahia e 3 em Sergipe, sendo que destas 19 são membros da
Cáritas Brasileira e em todas existem PACs. As dioceses que tem mais destaque dentro
do território  baiano são a de Senhor do Bomfim, Ruy Barbosa,  Barra,  Livramento de
Nossa Senhora e Bom Jesus da Lapa. Dentre esses PACs, há destaque para o projeto de
apicultura, ovino-caprinocultura e agricultura familiar.(BERTUCCI e SILVA, 2003). 

O  movimento  sindical  também  esteve  presente  nesse  processo  e  começou  a
estimular  alternativas  de  emprego  para  os  trabalhadores  para  além  do  mercado  de
trabalho  formal.  Nesse  sentido, a  Central  Única  dos  Trabalhadores  (CUT)  começa  a
debater  quais ações podem ser  adotadas no cenário  de  crise  do emprego formal  de
meados  da  década  de  1990  no  Brasil  e  cria  a  Agência  de  Desenvolvimento
Solidário(ADS). As ações da ADS na Bahia estão na região metropolitana de Salvador,
Região Metropolitana, no Oeste, na Serra Geral, na Chapada Diamantina e no Sub Médio
São Francisco e Norte com 60 empreendimentos sendo acompanhados entre os anos de
2006 a 2008. (SILVA, 2016)

A partir de 2003, o fórum baiano de economia solidária passa a cumprir um papel
de representação, articulação e discussão sobre as questões da economia solidária. Esse
Fórum é um dos grandes articuladores do movimento na Bahia e foi ele que reivindicou,
através de uma carta,  ações de economia solidária,  assim como um marco legal  e a
criação de centros públicos no estado. Segundo o levantamento de dados realizado entre
2009 e 2013 pelo Sistema de Informações em Economia Solidária (SIES), existem na
Bahia cerca 1.452 empreendimentos de economia solidária no Estado.

Outras organizações de fomento também estiveram presentes na construção do
movimento de economia solidária da Bahia e tem presença inclusive nos encontros do
conselho estadual de economia solidária como a Unisol, a Unicafs além de instituições
ligadas a Universidade como Rede Unitrabalho e a Rede ITCP. 

Na  Bahia,  o  Perfil  do  Empreendimento  de  Economia  solidário  foi  traçado  no
segundo  mapeamento  nacional  de  economia  solidária  que  catalogou  1452
empreendimentos de economia solidária em 222 municípios com 93.509 sócios e sócias.
No que diz respeito a área de atuação, os EES da Bahia são predominantemente rurais
com  79%  dos  empreendimentos.  No  Brasil,  também  há  predominância  de
empreendimentos em áreas rurais como pode ser notado na Tabela I, no entanto, a Bahia
possui uma porcentagem mais expressiva de empreendimentos rurais. Este dado também
é importante se quisermos avaliar a política pública de economia solidária na Bahia que
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de  forma  contraditória  esta  concentrada,  segundo  Vasconcelos  (2015),  em
empreendimentos na zona urbana. 

Tabela I- Área de atuação do empreendimento por localidade

Variável Indicador 
Bahia Brasil

Total % Total %

Área de atuação
do empreendimen-

to

Rural 1153 79 10.793 55
Urbana 190 13 6.856 35

Rural e urba-
na 

109 8 2.058 10

Total  1452 100 19.707 100
Fonte: Sistema de informação em Economia Solidária (SIES) (2013)

Na  forma  de  organização  dos  EES  da  Bahia,  73%  foram  catalogados  como
Associações,  20%  como  grupo  informal,  6%  como  cooperativa  e  apenas  1%  como
sociedade mercantil  como pode ser  observado na Tabela II.  A ordem das formas de
organização se repete no Brasil com 60% de associações, 31% de grupos informais, 9%
de cooperativas e 1% de sociedade mercantil.  Assim, este indicador revela que ainda
existem um percentual significativo de empreendimentos que não são formalizados, o que
tem impactos no acesso a crédito, na comercialização com entes privados e até mesmo
com o próprio Estado. O percentual dos grupos informais continua o mesmo do primeiro
mapeamento com 20% das respostas na Bahia, o que indica que os empreendimentos
ainda precisam avançar nesse sentido.

Tabela II- Formas de organização dos Empreendimentos
de Economia Solidária por localidade.

Formas de organi-
zação

Localidade
Bahia Brasil

Total % Total %
Grupo informal 294 20% 6.018 31%
Associação 1.057 73% 11.823 60%
Cooperativa 93 6% 1.740 9%
Sociedade mercan-
til

8 1% 127 1%

Total 1.452 100 19.708 100
Fonte: Sistema de informação em Economia Solidária (SIES) (2013)

A política pública e o conselho gestor

As ações voltadas para a economia solidária na Bahia tiveram um reforço com a
aprovação  da  Política  Estadual  da  Economia  Solidária  e  o  Conselho  Estadual  de

1127



Economia Solidária na Assembleia legislativa que transformaram as ações do Estado em
lei.  O próprio  poder  executivo é o autor da Lei  nº  12.368 de dezembro de 2011 que
caracteriza  a  economia  solidária  como  estratégia  de  desenvolvimento  sustentável
democrático, includente e socialmente justo.  A partir de 2012, a Secretaria do Trabalho,
Emprego, Renda e Esporte (SETRE) passa a divulgar uma série de editais com o objetivo
de implementar e manter a política dos Centros Públicos de Economia Solidária (Cesol)
por meio de Contratos de Gestão com Organizações Sociais. No entanto, a ação do poder
executivo de criação da política foi antecedida de uma série de debates capitaneados pelo
poder legislativo.

O Conselho Estadual de Economia Solidária da Bahia é fruto da criação de uma lei
do poder executivo. Legalmente, o conselho é um órgão colegiado, com função consultiva
e deliberativo, sendo de sua competência acompanhar a política estadual de fomento a
economia solidária. Nele, também de acordo com a lei, estão presentes representações
de oito secretarias e órgãos do Estado, de três representantes de entidades de apoio e
fomento,  de  um  representante  do  fórum  baiano  de  economia  solidária  e  de  quatro
representantes de empreendimentos de economia solidária. 

Considerações sobre o Conselho Estadual de Economia Solidária

Para  a  análise  da  participação  do  movimento  de  economia  solidária  na
implementação da política de economia solidária da Bahia, este trabalho analisou as atas
de reunião do Conselho Estadual de Economia Solidária entre os anos de 2013 a 2017.
Ente  conselho  foi  escolhido  como  lócus  da  análise  por  ser  a  via  institucional  de
acompanhamento da política pela sociedade civil. Para tanto, este artigo trabalha com
três  categorias  de  análise,  sendo  elas  a  composição desse  conselho,  quais  são  os
grupos  de  trabalho formados  a  partir  do  conselho  e  quais  as  principais  ações
desenvolvidas pelo conselho. 

As atas analisadas somaram um total de 24 reuniões, sendo 7 do ano de 2013, 6
em 2014,  6  em 2015,  3  em 2016 e  1  em 2017.  A periodicidade e  a  quantidade de
encontros das reuniões do conselho estadual de economia solidária (CEES) quase não
cumpriu as programações realizadas no início de cada ano. Essa tendência foi mais forte
no ano de 2016, quando só foi realizada uma reunião em março e duas em maio, mesmo
com uma programação de seis reuniões ao longo desse ano.

Em relação a composição, o CEES a partir do decreto nº 16.954 de 11 de agosto
de 2016  ficou configurado por  representantes  do Estado sendo:  um  representante  da
Secretaria  do  Trabalho,  Emprego,  Renda  e  Esporte/SETRE,  que  o  presidirá;  um
representante  Secretaria  de  Justiça,  Direitos  Humanos  e  Desenvolvimento  Social/
SJDHDS  (Antiga  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Pobreza);  um
representante  Secretaria  da  Agricultura,  Pecuária,  Irrigação,  Pesca  e  Aquicultura/
SEAGRI;  um  representante  da  Secretaria  da  Educação/  SEC;  um  representante  da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação/ SECTI;  um representante da Agência de
Fomento  do  Estado  da  Bahia  S/A  /  DESEMBAHIA;  um  representante  da  Diretoria
Executiva do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza do Estado da Bahia/

1128



FUNCEP; e  um representante da Superintendência Regional  do Trabalho e Emprego/
SRTE-BA. 

Dos  oito  representações  do  Estado,  quatro  têm  frequência  mais  constante  na
reunião do CEES: a SETRE,  a Desembahia, o FUNCEP e a STRE/BA, sendo que a
Desenbahia  na  ata  da  reunião  de  maio  de  2017  registrou  seu  interesse  em sair  da
composição do conselho. As secretarias que compõe o CEES, mas são menos presentes
nas  reuniões  foram  tiveram  a  seguinte  assiduidade  nos  23  encontros  analisados:  a
SJDHDS/  SEDES  esteve  presente  em  7  encontros,  a  SEAGRI-SUAF/  SDR  também
esteve presente em 6 encontros, a SECTI em 5 reuniões e a  SEC em 2 reuniões. Essa
composição  e  frequência  aponta  que  a  Política  Estadual  de  Economia  Solidária
concentra-se na sua secretaria coordenadora ( SETRE) e não possibilita, pelo menos no
espaço do conselho, impulsionar a promoção da integração, interação e intersetorialidade
da burocracia estatal responsável por fomentar a economia solidária. 

A sociedade civil também tem 8 representantes no CEES que são escolhidos pelo
Fórum  Baiano  de  Economia  Solidária  (FBES),  sendo  composto  por  4  (quatro)
representantes  de  Empreendimentos  de  Economia  Solidária;  um  representante  da
Coordenação do FBES; três representantes de Entidades de Assessoria e Fomento a
empreendimentos  e  Redes  de  Economia  Solidária  e  de  Comércio  Justo  e  Solidário.
Dentre as entidades de Assessoria e fomento destaca-se a atuação do movimento de
atuação  comunitária/  MOC,  da  rede ITCPs,  da  rede  Unitrabalho  e  da  Cáritas.  Essas
entidades têm sua trajetória ligada a igreja católica e as Universidades, o que coincide
com entidades ligadas em parte com a própria trajetória do Partido dos Trabalhadores,
que  é  o  partido  responsável  que  esteve  no  estado  da  Bahia  desde  2007.  Entre  os
empreendimentos de economia solidária que são titulares na representação do conselho
é interessante notar a ligação de alguns deles com duas entidades de representação: a
União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes)
e a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol). 

Entre os 23 atas analisadas, apenas no encontro de abril de 2015 houve paridade
entre  o  número  de  representantes  vinculados  ao  movimento  de  economia  solidária
(Empreendimentos  de  economia  solidária,  fórum  baiano  de  economia  solidária  e
entidades de apoio e fomento) e o Estado, sendo que essa análise considerou a presença
de  representantes  titulares,  suplentes  e  convidados.  Entretanto,  se  considerarmos  a
totalidade dos encontros houve equilíbrio na distribuição entre o movimento de economia
solidária que foi maioria em 11 encontros e o estado que foi majoritário também em 11
encontros. 

Durante os anos de 2013 a 2017, o CEES compôs uma diversidade de grupos de
trabalhos (Gts) documentados nas atas de reunião como: o GT de certificação, o GT de
Reciclagem, GT de formação e difusão, o GT de Legislação, o GT de Finanças solidárias
GT de comercialização, GT de elaboração do edital de empreendedorismo negro, GT de
Tributação,GT de fomento, GT projeto SENAES/SETRE e o GT de avaliação dos Cesol’s.
Esses grupos de trabalho se reuniram, discutiram e/ou propuseram ações vinculadas a
temática  do  grupo  de  acordo  com  a  necessidade  do  conselho  em  dado  momento
histórico,  nesse  sentido,  nem todos  os  Gts  tiveram ações  regulares  ou  continuadas..
Esses grupos de trabalhos são parte integrantes do conselho e como argumento Avritzer
(2006) são essenciais na transformação do papel dos conselhos de meros controladores
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em elaboradores da política. Dentre esses grupos de trabalho presentes no CEES, o mais
se aproximou do que propõe Avritzer (2006) no sentido de elaborar propostas foi o GT de
Finanças  Solidárias,  que  é  frequentemente  registrado  nas  atas  dentro  do  espaço  do
conselho. Nesse sentido, vale ressaltar que a falta dessa presença mais ativa dos outros
grupos de trabalho no espaço do CEES tem desdobramentos no perfil  da deliberação
desse conselho, porém as ações dos grupos de trabalho como os de certificação que era
mais ativo no ano de 2013,  tornaram-se mais difusas com o passar  do tempo.  Essa
realidade foi registrada por alguns membros na ata de reunião em fevereiro de 2015 do
próprio conselho que sugeriram: “Repensar os grupos de trabalho que se se perderam ao
longo do tempo”, ainda refletiram sobre a falta de continuidade dessas ações e a falta de
formação continuada  sobre  princípios  e  conceitos  da  economia  solidária  e  passam a
sugerir  espaços  de  intercâmbio  e  sistematização  das  ações  desenvolvidas  em  cada
grupo. 

Outro elemento analisado nas atas, foram as principais ações desenvolvidas pelo
CEES  a  partir  de  três  categorias:  ações  informativas,  ações  propositivas  e  ações
deliberativas.  Na  análise,  observou-se  que  o  conselho  desenvolveu  poucas  ações
deliberativas e muitas ações informativas. Nesse sentido, o CEES funciona pouco como
elaborador da política, o que é reflexo também da configuração e das ações dos grupos
de trabalho mais propositivos. A partir dessa análise, consideramos que a participação do
movimento  de economia solidária  no  espaço do CEES não consegue nem exercer  o
controle  da  política,  em  questões  como  a  escolha  dos  locais  onde  a  recurso  será
destinado, nem na elaboração de fato da política de economia solidária. 
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RESUMO 

O planejamento urbano e regional no Município de Santo Amaro da Imperatriz 

é o objeto desta pesquisa, que tem como objetivo geral analisar os desafios da 

ruralidade dentro da construção do plano diretor participativo. Para tanto foram 

analisadas as diretrizes legais para o planejamento rural dentro do 

planejamento urbano e regional. O estudo desenvolvido tem sua 

fundamentação teórica e metodológica orientada pela categoria de formação 

socioespacial. A hipótese apresentada nessa pesquisa indica que a elaboração 

do Plano Diretor de Santo Amaro da Imperatriz foi insuficiente no que tangem 

as diretrizes legais ligadas as questões da ruralidade na elaboração do 

planejamento urbano e regional. 

Palavras-chave: planejamento urbano e regional; plano diretor participativo; 

ruralidade. 

 

 

ABSTRACT 

The urban and regional planning in the Municipality of Santo Amaro da 

Imperatriz is the object of this research, whose general objective is to analyze 

the challenges of rurality within the construction of the participative master plan. 

For that, the guidelines for rural planning within urban and regional planning 

were analyzed. The study developed has its theoretical and methodological 
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foundation orientated the category of socio-spatial formation. The hypothesis 

presented in this research indicates that the drafting of the Master Plan of Santo 

Amaro da Imperatriz was insufficient in what touched the legal guidelines linked 

to rurality issues in the elaboration of the urban and regional planning. 

Keywords: urban and regional planning; participative master plan; rurality. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de discutir o planejamento urbano e regional é necessário 

entender o contexto que se desenvolve todo o aparato teórico e legal que 

aportará qualquer perspectiva de intervenção em dada realidade. Nesse intuito 

procura-se elucidar a consolidação do movimento pela reforma urbana dentro 

do contexto de redemocratização do Brasil, a promulgação do Estatuto das 

Cidades e seu principal instrumento discutido, o Plano Diretor, além da criação 

do Ministério das Cidades. Será abordado também o processo de 

estabelecimento das forças rurais no Brasil até dias atuais, com o intuito de 

entender como se desenrolam os dilemas rurais nos dias de hoje, com enfoque 

que tange a requalificação do ambiente rural dentro de uma região 

metropolitana. 

No governo de João Goulart, entre os anos 1961 e 1964 foi proposta a 

reforma de base, que abarcava praticamente todos os segmentos da sociedade 

com interesses comuns de base popular.  

Durante a Ditadura Militar todos os planos de reformas que estavam 

alinhados com as agendas internacionais foram posto de lado e muito de seus 

idealizadores sujeitos às ferramentas de repressão da época. A reforma 

fundiária é abarcada pelos planos desenvolvimentistas, centralizadores e 

tecnocráticos, alinhados com políticas emanadas do centro econômico mundial, 

contribuindo para consolidar o capital de empresas que apresentavam 

elevados lucros, em detrimento do atendimento aos interesses da população, 

sob a gestão do Banco Nacional de Habitação e do Sistema Financeiro de 

Habitação.  

Com a redemocratização no Brasil, a administração municipal de algumas 

das grandes cidades, como Porto Alegre, ganha impulso na construção 

intelectual e política participativa. Um somatório de esforços leva a criação da 

Emenda Constitucional em 1987. Pela primeira vez os temas “cidade e sua 

função social”, bem como “a função social da propriedade” são incorporados na 

legislação brasileira Em 2001, foi promulgado o Estatuto da Cidade (LF 

10257/01), que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 

1988, tendo como principal ferramenta a gestão participativa do Plano Diretor, 

firmando as ideias de participação popular, sendo um importante marco legal 

dos direitos populares adquiridos. O Plano Diretor de São Paulo da década de 

1980 é marco importante a nível nacional para a discussão e construção em 

diversas esferas, das muitas imposições proposta inicialmente por ele. Os 
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grandes desafios que se colocam ao processo de democratização e politização 

da gestão urbana na década de 1990 são a democratização e a politização do 

planejamento urbano1. 

O Estatuto abre uma nova possibilidade de prática, apresentando uma 

nova concepção de planejamento urbano, mas depende fundamentalmente do 

uso que dele fizerem as cidades. Grande parte dos instrumentos depende dos 

planos diretores ou de legislação municipal específica que aplique o dispositivo 

na cidade. Os cidadãos têm, no entanto, o direito e o dever de cobrar que seus 

governantes encarem o desafio de intervir, concretamente, sobre o território, na 

perspectiva de construir cidades mais justas2. 

 Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades. Um ministério maduro, pois 

ele é fruto de um longo processo de discussão participativa estimulada a partir 

das ações do Fórum Nacional pela Reforma Urbana. Entretanto, nasce sob a 

mira de criticas devido à resistência contra cortes orçamentários. Essas 

barreiras impostas, vindas de muitos ministérios, tinham seus cargos 

distribuídos entre os aliados, que por sua vez também defendiam seus 

interesses3  

O Plano Diretor é um instrumento aplicável aos municípios. Tem como 

objetivo assegurar principalmente a função social da cidade. Muitas vezes é 

fetichizado na perspectiva de solução imediata para os problemas dos 

municípios e subjugado quanto a sua capacidade. Todavia, temos muitas 

forças econômicas politizadas ligadas a produção do espaço que se distanciam 

do ideário da Reforma Urbana. No entanto, fica claro que temos uma 

empregabilidade crescente do plano diretor e das ferramentas ao longo dos 

anos. 

Desde o século XIX temos uma ressignificação acelerada dos espaços 

modificando algumas relações. Assim, estimasse que fossem necessários 70 

trabalhadores rurais para alimentar 1 trabalhador urbano. Na década de 1970 

esta relação se estabelece com 1 trabalhador rural para alimentar 10 

trabalhadores urbanos.  

Principalmente na metade do século passado, a agricultura brasileira se 

beneficia dos progressos científicos e tecnológicos. Além dos importantes 

incrementos na produção bruta, o corrente quadro deflagra uma condição de 

trabalhador agrícola sem condição de reação frente à nova tendência 

produtivista econômica, representada pela classe ascendente da economia 

nacional, o capitalista latifundiário.  

No início do século XXI são identificados de modo grosseiro dois 

ambientes, regiões urbanas e regiões agrícolas, que assumiam papéis 

diferentes. Um deles está associado às áreas agrícolas que contém cidades 

adaptadas as suas demandas. No outro ambiente há áreas rurais adaptadas a 

demandas das cidades ou regiões metropolitanas, marcadas por atividades 

                                                 
1
 Villaça (2012). 

2
 Rolnik (2012). 

3
 Maricato (2011). 
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agrícolas frequentemente modernas e em sua maioria destinadas ao consumo 

da respectiva população. Essas se fariam em áreas dentro das aglomerações 

ou em suas proximidades, a exemplo do Município de Santo Amaro da 

Imperatriz.  

Santo Amaro da Imperatriz é um município incluído na concentração 

urbana de Florianópolis, seguindo critérios de integração que avaliam 

principalmente movimentos pendulares para estudo e trabalho na contiguidade 

urbana que integra os municípios da região.  

A população de Santo Amaro da Imperatriz em 2010, segundo senso do 

IBGE é de 19.823 habitantes, com uma área total de 344,049. A densidade 

demográfica é de 57,62 habitantes/Km² e o IDH municipal é 0,781, ficando 

atrás somente de Florianópolis (0,847) e São José (0,809) na região 

metropolitana.  

As atividades econômicas que mais geram empregos formais no 

município são ligadas ao comércio, indústria de transformação, construção civil 

e administração pública, responsáveis por 28,06%, 17,78%, 11,97% e 11,86% 

respectivamente.  

Constam aproximadamente 430 estabelecimentos agropecuários e em 

sua grande maioria pertencem a proprietário individual e sexo masculino, 

sendo a agricultura responsável por de 4% do PIB do município, a indústria é 

responsável por cerca de 50% desse indicador.  

Desde 2001, houve três tentativas de elaboração do Plano Diretor do 

Município de Santo Amaro da Imperatriz.  A última, no ano de 2014, resultou 

em um projeto proposto em quatro reuniões por algumas comunidades do 

município. Esta última versão propõe conselhos, conferencias e departamentos 

para revisão e consolidação das diretrizes do Plano Diretor, o processo foi 

caçado junto ao Ministério Público Federal por ferir princípios de participação 

exigidos no Estatuto das Cidades. 

No tocante deste trabalho, já podemos constatar o interesse de atividades 

ligadas ao turismo para estruturação econômica no meio rural e propostas para 

regularização fundiária. Contudo este não foi levado adiante, nem sendo 

discutido na câmara de vereadores.  

A hipótese apresentada nessa pesquisa indica que a elaboração do Plano 

Diretor de Santo Amaro da Imperatriz foi insuficiente no que tangem as 

diretrizes legais ligadas as questões da ruralidade na elaboração do 

planejamento urbano e regional. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as diretrizes legais para o 

planejamento das questões ligadas a ruralidade na elaboração do Plano Diretor 

Participativo do Município de Santo Amaro da Imperatriz. 
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Buscando alcançar o objetivo geral serão analisados como objetivos 

específicos as relações entre as representações comunitárias e setoriais 

ligadas a ruralidade, suas participações no planejamento do município, 

sobretudo na leitura socioterritorial para definição da zona rural. 

Este estudo apoia-se na categoria de formação socioespacial4 como 

teoria e como método, porque possibilita compreender a ruralidade de Santo 

Amaro da Imperatriz dentro do processo de planejamento urbano e regional 

proposto pela construção do plano diretor participativo do município. 

A formação socioespacial possibilita compreender como território político 

administrativo ou território geográfico muitas vezes são confundidos com o 

espaço. Eles não são a mesma coisa. O espaço passa ser tomado como a 

interação indissociável formada entre sistemas de objetos e sistemas de ações. 

Os objetos, funcionais ou simbólicos, muitas vezes artificiais e nunca dotados 

de sentidos se tomados separadamente, são obrigatórios para que existam os 

sistemas de ação e esse por sua vez modifica o sistema de objetos. A ação 

define o objeto dando sentido a este. Colocado isso em uma perspectiva 

temporal temos a interação se modificando dialeticamente5, o espaço se 

metamorfoseando no tempo. 

Como o espaço é uma construção histórica e assim sendo a sua herança 

nos dá possibilidades e limita as prospecções de futuras intervenções.  

Compreendemos que grande fragmentação das terras pela política de 

povoamento instaurada no Sul do Brasil entre os séculos XVIII e XIX é a 

gênese da estrutura fundiária na nossa região6.  

A pequena produção mercantil que se instala a partir dessa colonização 

agravada pela ainda maior fragmentação do território por consequência de 

heranças não são suficientes para gerar excedentes e impulsionar a 

industrialização da área que viria a ser a Região da Grande Florianópolis7.  

Esta pesquisa orientou-se por revisão bibliográfica, análise de dados 

estatísticos, de mapas, de imagens de satélite e de levantamentos 

aerofotogramétricos, além de entrevistas semiestruturadas com integrantes do 

Núcleo Gestor, responsáveis por representar o poder público e a sociedade 

civil na elaboração do Plano Diretor do Município de Santo Amaro da Imperatriz 

e representantes comunitários ligados a zona rural do município. 

 Analisando a utilização da política urbana brasileira na elaboração do 

plano diretor de Santo Amaro da Imperatriz. Uma vez que esse se emprega 

obrigatoriamente ao município por pertencer a Região da Grande Florianópolis. 

Cabe aqui ressaltar que, a política não limita apenas a área urbana, mas 

sim todo ao território municipal tendo indicações para o planejamento a nível 

regional. 

                                                 
4
 Santos (1977). 

5
 Santos (2002). 

6
 Prado Junior (1994). 

7
 Pereira (2003). 
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Com o objetivo de realizar uma adequada leitura socioterritorial da zona 

rural, foram adotadas as seguintes diretrizes do macrozoneamento rural, 

indicadas pelo Ministério das Cidades para superação dos desafios das 

questões ligadas à ruralidade na elaboração participativa dos planos diretores 

pelos municípios e cidadãos: 1) A estrutura das propriedades imobiliárias rurais 

com atividades agropecuárias, de extração vegetal e exploração mineral, 

caracterizadas quanto ao preço da terra, grau de concentração fundiária e perfil 

de arrendamento; 2) As tendências de evolução e transformação na produção 

agropecuária, extração vegetal e exploração mineral, dependendo da situação; 

3) As principais destinações e formas de transporte dos produtos 

agropecuários, da extração vegetal e exploração mineral; 4) As áreas com 

importantes recursos naturais preservados; 5) As áreas com importantes 

recursos naturais preservados e com capacidade de recuperação; 6) O passivo 

ambiental; 7) O perfil do solo do ponto de vista geotécnico e da produção 

agrícola; 8) O perfil socioeconômico e a organização territorial dos núcleos-

sede dos distritos rurais; 9) Os loteamentos clandestinos classificados segundo 

sua estrutura fundiária, condições urbanísticas e perfil socioeconômico; 10) Os 

condomínios residenciais fechados, formais e clandestinos; 11) A presença ou 

não de indústrias poluidoras; 12) As compatibilidades e incompatibilidades 

entre as atividades agropecuárias, extrativistas, de exploração mineral e os 

núcleos de moradias, formais e clandestinos; 13) O perfil dos bens e imóveis 

de interesse histórico, arquitetônico e cultural como, por exemplo, fazendas 

antigas que guardam patrimônio de períodos econômicos anteriores8. 

Questionando a leitura socioterritorial na zona rural do Município de Santo 

Amaro da Imperatriz e região, aplicada na construção do plano diretor 

participativo do município, foram realizadas 4 entrevistas semiestruturadas. 

José Idival de Souza, ex-presidente da Unisuldorio, assessor parlamentar 

da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, foi entrevistado em 25 

de junho de 2017 na ALESC. 

Antônio Carlos Campos, engenheiro civil, Secretário de Obras da 

Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz, foi entrevistado no dia 07 de julho de 

2017 na Secretaria Municipal de Obras.  

Edson Ricardo Rachadel, agricultor, Presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Santo Amaro da Imperatriz, foi entrevistado em 04 de 

agosto de 2017 no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Amaro da 

Imperatriz. 

Gerson Luiz Gessener, técnico agrícola extensionista da Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, foi entrevistado no 

dia 04 de agosto de 2017 no escritório da Epagri. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

                                                 
8
 Brasil (2004). 
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Em 2015 foi embargado pelo Ministério Público Federal, por meio de uma 

ação civil pública movida pela União, após denúncia de três das principais 

associações de moradores do município. A denúncia junto ao órgão público é 

legitimada com base na obrigatoriedade da publicidade do processo de 

elaboração do PDP bem como a participação popular, exigindo principalmente 

a formação de um Núcleo Gestor composto de poder público e sociedade civil. 

O engenheiro civil Antônio Carlos Campos, responsável pela elaboração 

do Plano Diretor, vê como utópica a discussão do planejamento urbano por 

vias que incorporem a participação popular9.  

Lembra José Idival de Souza, ex-Presidente da Associação de Moradores 

do Bairro Sul do Rio (UNISULDORIO) que o poder público tem que forçar o 

processo de discussão da cidade, em torno de questões e a maior dificuldade é 

se estabelecer o diálogo sobre o plano10. 

A forma como foi elaborada a versão o Plano Diretor Participativo de 2015 

proposto para o município, segue a mesma linha de planejamento reproduzidos 

por diversos municípios do Brasil. O modo tecnocrático não é muito distante da 

realidade local, como vemos nos Planos Diretores de munícipios como 

Florianópolis11. Infringindo as premissas do Estatuto da Cidade (LF 10.257 

jun/01) principalmente no que se refere a gestão democrática da cidade12. 

O Município de Santo Amaro da Imperatriz encontra-se em fase de 

reelaboração do Plano Diretor Participativo (PDP). Após contato com número 

algumas representações civis, não divulgado número, e vereadores inicia-se o 

processo de constituição do Núcleo Gestor. Após quatro reuniões entre os 

representantes iniciadas no dia 14 de agosto de 2017 foram discutidos 

basicamente os mapas previamente formulados. Foi decido que no dia 04 de 

setembro de 2017 será reconhecido por meio de decreto municipal o Núcleo 

Gestor. Primeiro passo, conforme indicações do Ministério das Cidades, para o 

desenvolvimento do Plano Diretor Participativo13. 

 Vemos que no cenário atual são intimamente ligadas as problemáticas 

do desenvolvimento e da ampliação de áreas urbanas. Ao passo que tal 

fenômeno se da no primeiro caso dentro da própria cidade, mas não 

exclusivamente, pois, nas duas formas podem ser vistas em detrimento de 

áreas rurais com a ampliação visível da área urbana que acontece de forma 

espraiada e em pontos dispersos formando ilhas de urbanização, muitas vezes 

sem acesso a transporte público e recaindo sobre a iniciativa pública o 

suprimento de serviços a esses locais ocupados irregularmente. No município 

de Santo Amaro da Imperatriz podemos ver pela figura 1 que grande parte da 

ocupação recente do território ocorre sobre áreas de baixada ou terço inferior.  

                                                 
9
 Entrevista com Antônio Carlos Campos realizada em 07 de julho de 2017. 

10
 Entrevista com José Idival de Souza realizada em 25 de julho de 2017. 

11
 Pereira (2010). 

12
 Brasil (2001). 

13
 Brasil (2004). 
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 Essa situação evidencia o relato de Edson Ricardo Rachadel, Presidente 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município que chama a atenção para 

disputa travada entre a valorização das propriedades localizadas em ambientes 

rurais para fins de urbanização muitas vezes na forma de condomínios 

clandestinos e a manutenção de atividades agropecuárias comerciais ou 

mesmo domésticas14. 

O aproveitamento das áreas agrícolas para fins imobiliários converge com 

o processo de êxodo rural. Ao passo que o parcelamento das áreas torna-se 

mais rentável e seguro do que a atividade agrícola. Aqui a questão do 

Macrozoneamento exigido no Plano Diretor aguça muitos interesses, ao passo 

que a incorporação de áreas rurais pelas áreas urbanas significaria um grande 

estimulo para regularização de loteamentos clandestinos novos e já existentes.  

Como pode ser visto na Figura 1, os loteamentos legais no município se 

deram principalmente em áreas de atividades agropecuárias consolidadas, fora 

do centro do município. 

 

 
Figura 1. Macrozoneamento discutido para o novo Plano Diretor de Santo Amaro da Imperatriz 

e mapeamento de ocupação urbana no município divida em decênios a partir de 1970.  

Fonte: Secretaria de Obras do Município de Santo Amaro da Imperatriz (2017). 

 

 Sobre o parcelamento do solo outrora usado pela atividade agrícola é 

resinificado através da criação de núcleos urbanos isolados. No meio rural 

cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

determinar a área mínima para o parcelamento do solo rural através do Módulo 

Fiscal15. Para Santo Amaro da Imperatriz o Módulo Fiscal é de 2 ha16.  

O Código Florestal (Lei Federal 12.651) rejeita a hipótese de 

regularização de áreas de que configurem Área de Preservação Permanente 

(APP), se enquadrando principalmente ocupações em encostas de morro 

também recorrente no município17. 

                                                 
14

 Entrevista com Edson Ricardo Rachadel realizada em 04 de agosto de 2017. 
15

 Brasil (1980). 
16

 Brasil (2013). 
17

 Brasil (2012). 
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Ainda sobre o ambiente natural recai o quarto eixo a ser discutido como 

desafio para ruralidade do município em questão que são as atividades ligadas 

a o turismo e prática de esportes radicais. As águas termais já reconhecidas 

pelo potencial turístico desde o século XVIII com o reconhecimento das termas 

de Cubatão do Sul e do Norte. Importantes hotéis se desenvolveram nas 

localidades das termas, atividades de captação e envase de água é outra 

atividade incidente na região.  

Segundo o extensionista da Epagri, Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural Santa Catarina, Gerson Luiz Gessener, o grande produtor local 

cultiva na região em torno do município, acompanhando a sazonalidade das 

olerícolas principalmente. Alternando entre zonas rurais de municípios da serra 

e do litoral.  Ainda segundo Gerson, nos últimos anos muitas das 386 famílias 

agricultoras cadastradas como produtoras agrícolas não renovaram suas 

DAP’s (Declaração de aptidão ao PRONAF), Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar18.  

Os riscos apresentados pela agricultura e o preço da renda terra 

agricultável no município, são fatores que afastam as atividades agrícolas do 

cenário onde ela costumava acontecer. Isso claro, somado ao apelo imobiliário 

que sofrem essas áreas. Vê-se um esforço a nível estadual no sentido redução 

do uso de agrotóxicos na atividade agrícola por meio de um sistema público de 

rastreabilidade e aumento no número de analises de resíduos de agrotóxicos.  

Tanto a liderança do sindicato dos trabalhadores rurais do Município de 

Santo Amaro da Imperatriz, quanto a Epagri vê no cultivo protegido, que 

permite maior adensamento, maior produtividade e maior controle das 

intempéries, uma alternativa para agricultura local em um quadro futuro. A 

pecuária ainda representa uma fatia importante dos recursos gerados pelo 

meio rural do município, representando algo em torno de 70% da renda 

agrícola. Entre tanto cabe ressaltar que ambas as atividades realizadas estão 

localizadas em áreas de preservação permanente protegidas por legislação 

federal19. 

Outro serviço intimamente ligado à ruralidade santoamarense é o 

abastecimento de água. Em 2008 cerca de 650.000 habitantes da região da 

grande Florianópolis eram supridos de água potável oriunda do sistema 

integrado Cubatão e Pilões20.  

Isso corresponde a 77% dos habitantes dos cinco municípios mais 

populosos da região, Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e Santo Amaro 

da Imperatriz. Ressalta aqui a centralidade da captação e distribuição de água 

para toda a região identificada.  

A Lei Federal 9433/97 dispõe sobre a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e tem como instrumento principal o Plano de Recursos Hídricos que 

poderia ser usado para melhor argumentação da situação da água. Contudo 

                                                 
18

 Entrevista com Gerson Luiz Gessener realizada em 04 de agosto de 2017. 
19

 Brasil (2012). 
20

 Santa Catarina (2001). 
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esse ainda não existe para a bacia. Apesar do comitê já ser instituído desde 

setembro de 2001. 

Recai sobre o município a importante função de suprimento de água para 

significativa parte da região metropolitana de Florianópolis. Isso por si só exige 

destaque para ruralidade local quanto ao planejamento a nível regional, tendo 

em vista que legislação para o fim em seu artigo 8° determina o planejamento 

em nível de bacia hidrográfica. O pagamento pela manutenção de serviços 

ecossistêmicos poderia ser apreciado, como o ICMS ecológico. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades de produção e serviços ligados a ruralidade continuam 

sendo variados no município, desde habitação de luxo, esportes de aventura e 

atividades agrícolas. 

A elaboração do novo Plano Diretor de Santo Amaro da Imperatriz 

mantém os moldes dos planos passados, que foram embargados pelo 

Ministério Publico Federal por apresentar insuficiência na participação popular 

para sua elaboração. O que vai de encontro com muitos exemplos da literatura, 

de planos feitos de modo tecnocrático excluindo a participação dos munícipes 

de decisões importantes como os rumos do município. 

Os desafios da ruralidade frente ao planejamento do município passam 

pelo modo arcaico de se planejar que vai à contramão da legislação 

vanguardista utilizada para tal fim.  Santo Amaro da Imperatriz encara desafios 

que são comprometedores para sua manutenção em uma perspectiva breve.  

Esses desafios se mostram principalmente nos conflitos de regularização 

fundiária, agricultura sustentável, atividades agropecuárias realizadas próximas 

aos adensamentos urbanos, atividades turísticas ligadas a ambientes naturais 

preservados e a questão da água como um bem dotado de valor econômico. 

A não sistematização prévia de dados sobre o município torna a execução 

destes de forma individual um trabalho árduo. Entretanto evidencia a inovação 

do trabalho chamando a atenção para pontos altamente relevantes no 

planejamento do município numa perspectiva regional.  

A elaboração do plano diretor participativo em Santo Amaro da Imperatriz, 

por motivação dos envolvidos se propõe a maior abertura a participação com a 

criação de um grupo para constituição do núcleo gestor por meio de decreto 

municipal. 

Vêm-se limitações legais e ideológicas quanto à expansão da área urbana 

sobre áreas rurais impondo grandes incertezas no que tange o planejamento 

do município de acordo com as diversas legislações incidentes e na 

participação popular incipiente na apropriação das questões ligadas à 

ruralidade. 
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RESUMO 

 

As políticas públicas como incentivo para a agricultura familiar podem servir 

como estratégia para o desenvolvimento no campo. As famílias que se apropriam de 

ações e programas propostos pelas políticas públicas, em via de regra, conseguem 

melhorar a cadeia produtiva e se adequando as necessidades das demandadas pelo 

mercado. Ocorre que a fragmentação das políticas públicas dificulta o desenvolvimento 

territorial e local, uma vez que a sociedade, por diversos motivos não tem conhecimento 

e acesso às informações. Neste contexto a ITCP/UFPR está trabalhando há oito anos 

com a Associação de Produtores de Tunas do Paraná – APROTUNAS, esta relação 

estabelecida com a Associação permitiu visualizar as dificuldades enfrentadas pelos 

agricultores familiares, e ao mesmo tempo, desenvolver em conjunto com produtores, 

poder público e sociedade civil, possíveis soluções para enfrentar as adversidades. 

Como estratégia para aplicação dos procedimentos metodológicos, foram elaboradas 

reuniões de planejamento com a equipe da ITCP, reuniões com os associados da 

APROTUNAS, visitas a propriedades rurais, reuniões e visitas a equipamentos públicos 

e conselhos municipais em Tunas do Paraná e Cerro Azul. Produtores e agentes 

públicos de municípios pertencentes ao Vale do Ribeira ao tomarem conhecimento do 

trabalho realizado pela APROTUNAS e os benefícios adquiridos através do programa 

PAA, solicitaram apoio técnico para elaboração de propostas para o Programa de 

Aquisição de alimentos - PAA e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar - 

PNAE. O Território da Cidadania no Vale do Ribeira apresenta uma repleta 

possibilidade de implantação de políticas públicas no apoio ao desenvolvimento 

regional.  

 

 

ASTRACT 

 

 

Public policies as an incentive for family agriculture can serve as a strategy for 

development in the countryside. Families that own the actions and programs proposed 

by public policies, as a rule, are able to improve the productive chain and adapt the 

needs of the demanded by the market. It happens that the fragmentation of public 

policies hinders territorial and local development, since society, for various reasons, has 
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no knowledge and access to information. In this context, ITCP / UFPR has been 

working for eight years with the Association of Tuna Producers of Paraná - 

APROTUNAS, this relationship established with the Association has made it possible 

to visualize the difficulties faced by family farmers, and at the same time, public and 

civil society, possible solutions to face adversities. As a strategy for applying 

methodological procedures, planning meetings were held with the ITCP team, meetings 

with APROTUNAS members, visits to rural properties, meetings and visits to public 

facilities and municipal councils in Tunas do Paraná and Cerro Azul. Producers and 

public agents of municipalities belonging to Vale do Ribeira, when they became aware 

of the work done by APROTUNAS and the benefits acquired through the PAA 

program, requested technical support to prepare proposals for the Food Acquisition 

Program (PAA) and the National Program for School Feeding - PNAE. The Territory of 

Citizenship in the Ribeira Valley presents a full possibility of implementation of public 

policies in support of regional development. 

 

INTRODUÇÃO  

 

 O estudo busca demonstrar de que forma o trabalho de ITCP/UFPR por meio de 

apoio ao acesso as políticas públicas possibilitou o avanço de agricultores familiares, 

respeitando as condições geográficas, econômicas, sociais e culturais no Vale do 

Ribeira, Estado do Paraná.  

O processo hegemônico de desenvolvimento no Vale do Ribeira e caracterizado 

pela depredação dos recursos naturais, gerador de exclusão social e concentração de 

riquezas, necessitando, portanto, uma atuação do poder público e sociedade civil para 

promover as mudanças necessárias. Esta região do Estado apresenta entraves por falta 

de infraestrutura, reflorestamento desordenado, leis ambientais restritas e sem políticas 

compensatórias e educativas, além de tecnologias e pesquisas insuficientes e 

inadequadas a realidade e especificidade local, bem como, poucos investimentos em 

políticas sociais inclusivas nos Territórios da Cidadania.  

O Governo Federal lançou, em 2008, o Programa Territórios da Cidadania, o 

qual tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar 

programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento 

territorial sustentável. A participação social e a integração de ações entre Governo 

Federal, estados e municípios são fundamentais para a construção dessa estratégia. 

O Programa Territórios da Cidadania é coordenado diretamente pela Casa 

Civil da Presidência da República e gerido por um Comitê Gestor Nacional, cuja 

composição inclui diferentes órgãos e ministérios, como por exemplo, Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; Desenvolvimento Agrário; Meio Ambiente; 
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Integração Nacional; Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Saúde; Educação; 

Cultura; Trabalho e Emprego; Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre outros 

(BRASIL. Decreto de 25/02/2008, Art. 6º), denotando a intenção de operacionalizar a 

integração entre as diversas áreas de atenção ao desenvolvimento integral dos espaços e 

populações rurais. Destacamos o importante apoio do governo federal na construção 

desta política pública. Do debate sobre as concepções de desenvolvimento ao apoio 

financeiro para as famílias que participaram de projetos, vários ministérios e, em 

especial, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, estiveram presentes nas ações 

territoriais. 

O Território Vale Do Ribeira – Paraná, abrange uma área de 6.079,30 Km² e é 

composto por 7 municípios: Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor 

Ulysses, Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná. A população total do 

território é de 100.880 habitantes, dos quais 43.131 vivem na área rural, o que 

corresponde a 42,75% do total. Possui 5.596 agricultores familiares, 0 famílias 

assentadas e 12 comunidades quilombolas. Seu IDH médio é 0,69 (MDA, 2015). 

MAPA 1 – Vale do Ribeira 

 

FONTE: SEBRAE1 

 

 O território tem como objetivo o apoio a organização e a consolidação de 

iniciativas territoriais, bem como ao seu reconhecimento junto aos conselhos estadual e 

federal. Apoio à proposta de desvinculação do reconhecimento do território dos recursos 

orçamentários, além de capacitação dos extensionistas rurais, responsáveis pela área de 

desenvolvimento territorial nas regiões. Planejamento anual, com estes extensionistas, 

                                            
1 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
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da capacitação dos Colegiados Territoriais. Esta ação tem como objetivo fortalecer a 

gestão social dos territórios, por meio de ações junto aos conselhos municipais e agentes 

de desenvolvimento, zelando pela representatividade municipal nos colegiados 

territoriais. Debate sobre a composição do IDH e sobre as ações para elevação deste 

índice nos municípios que compõem o território. 

 O Brasil de dedica boa parte da sua arrecadação para o pagamento de dívidas, 

folha de pagamento, e outras despesas administrativas, e mesmo com uma quantia 

razoável de recursos, o Estado não consegue direcionar de uma quantidade significativa 

para investimentos em políticas públicas, limitando a capacidade de planejamento e 

execução.   

 O conceito de “políticas” não se confunde como conceito de poder político. Há 

dois sentidos principais no conceito de política: um mais geral, que se refere aos temas 

clássicos da política, como por exemplo, eleições, partidos, governos, etc. E há um 

sentido mais restrito, referente às ações do Estado em relação ás demandas e às variadas 

necessidades de uma sociedade (PEREIRA, 2008, p.87). Nesta perspectiva, as políticas 

públicas podem ser entendidas como um “(...) conjunto de medidas agilizadas e 

sistematizadas pelo governo para atuar, com maior eficiência, nos mecanismos de 

produção, distribuição e consumo de bens já instituídos ou em constante renovação. ” 

(NAGEL, 2001, p. 99). 

No Vale do Ribeira o Estado disponibiliza uma série de políticas públicas 

através de órgãos de governo,  dentre eles, Ministério do Desenvolvimento Social 

(MDS), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), O Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo 

Nacional de Meio Ambiente (FNMA), Nova Política Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (PNATER), Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar 

(PRONAF), Secretária Nacional de Economia solidária (SENAES), e PRO-RURAL- 

Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial. As ofertas destas políticas 

possibilitam a elaboração de projetos individuais e coletivos os quais têm objetivos de 

desenvolvimento territorial sustentável com a organização coletiva e financeira dos 

agricultores familiares.  

A fragmentação das políticas públicas dificulta o desenvolvimento territorial e 

local, uma vez que a sociedade, por diversos motivos não tem conhecimento e acesso às 

informações, e por outro lado, há um poder público que na maioria das vezes não 
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consegue implementar os programas de governo  por falta de recursos de infraestrutura, 

física, financeira, humanos e até mesmo por falta de interesse, Graziano da Silva (2001) 

ressalta que “Porém, o desejo de contribuir requer um mínimo de recursos, bem como, 

de conhecimento, que leva algum tempo para ser desenvolvido”.   

No ano de 2007 a ITCP/UFPR foi desafiada a aproximar o tema da economia 

solidária da agricultura familiar, executando um Projeto pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP). Na proposta apresentada pela ITCP/UFPR foram previstas ações a 

serem desenvolvidas em Tunas do Paraná. Estas propostas, agregadas à experiência na 

incubação de empreendimentos de Economia Solidária, bem como os princípios que 

regem a filosofia de ação da ITCP/UFPR, foram a base da proposta elaborada para a 

execução do projeto, com os seguintes objetivos: (i) elaboração do Diagnóstico dos 

Empreendimentos de Economia Solidária na Cadeia Produtiva; (ii) constituição e 

formação de uma equipe de incubação local; (iii) incubação de empreendimento de 

economia solidária na cadeia produtiva da agricultura familiar e (iv) sistematização e 

divulgação dos resultados do projeto. Neste contexto, a ITCP/UFPR está trabalhando há 

oito anos com a APROTUNAS, sendo que atualmente o projeto é financiado com 

recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. 

A ITCP/UFPR trabalha com um arcabouço teórico e 

metodológico da Economia Solidária (SINGER, SOUZA, 2003), do Desenvolvimento 

Local (PREVOST, 2011) e com as Tecnologias Sociais (DAGNINO, 2011). Integra o 

Programa ITCP/UFPR vinte bolsistas extensionistas de diferentes áreas - educação, 

arquitetura, medicina veterinária, engenharia agronomica, biologia, zootecnia, geografia, 

engenharia ambiental, jornalismo, farmácia, economia, turismo, dentre outros -, dois 

professores, três técnicos da UFPR e professores colaboradores internos e externos a 

Universidade. 

Neste contexto a ITCP/UFPR está trabalhando há nove anos com a Associação 

de Produtores de Tunas do Paraná – APROTUNAS, a qual surgiu através da 

organização comunitária, apoiada por princípios de Economia Solidária. Trata-se de 

uma associação de produtores rurais que enfrentam diversas dificuldades, dentre elas, a 

elaboração e aprovação de seus projetos no Programa de Aquisição de Alimentos - 

PAA. Está relação estabelecida com a Associação permitiu visualizar as dificuldades 

enfrentadas pelos agricultores familiares, e ao mesmo tempo, desenvolver em conjunto 

com produtores, poder público e sociedade civil possíveis soluções para enfrentar as 
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adversidades, priorizando a implantação de projetos de economia solidaria, através de 

ação articulada com diferentes níveis de governo e sociedade civil. Dentre as várias 

ações desenvolvidas em parceria com a APROTUNAS, e Instituto Paranaense de 

Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER a ITCP/UFPR utilizou o Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA como fio condutor para promover a qualidade de vida, 

garantir a geração de oportunidades   de trabalho, emprego e renda, apoiar e fortalecer 

agricultura familiar e economia solidária.   

O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA – foi 

criado a partir de uma articulação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSEA) com o Governo Federal, sendo constituído como uma ação 

estruturante no contexto da proposta do “Fome Zero”. Para o MDS (2010), o programa 

PPA é uma política de assistência social aos agricultores familiares, embora, seja 

conduzida como uma política comercial. Através deste programa adquirem-se os 

alimentos produzidos pelas famílias camponeses, com isenção de licitação, com preços 

médios compatíveis com os praticados nos mercados regionais. Conforme Ribeiro e 

Dias (2013). 

Dessa forma, o PAA que insere a agricultura camponesa no mercado de forma 

diferente por causas da ação direta do Estado como comprador, também 

possibilita condições concretas de reprodução fiscal e social do campesinato, 

especialmente dos assentamentos, além de demarcar o seu reconhecimento 

político como agente econômico. Por isso especialmente políticas públicas que 

incentivem a produção de alimentos são aceitas e requeridas pelas famílias 

camponesas, mesmo que seu desenvolvimento seja permeado de conflitos. 

 

A modalidade de acesso ao PAA e a relação entre CONAB, beneficiários 

fornecedores (no caso, APROTUNAS) e secretarias municipais ocorre de maneira 

concomitante.  Primeiramente, existe a necessidade da organização comunitária ter uma 

Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP – de modo que este documento declara que 

indivíduos ou organizações coletivas correspondem às características da agricultura 

familiar e podem ter acesso à políticas públicas, linhas de financiamento e créditos e 

programas, como é o caso do PAA. A DAP pode ser emitida individualmente, para um 

único agricultor ou para organizações coletivas, que no caso recebem o título de DAP 

Jurídica, sendo esta pré-requisito para o acesso ao PAA na modalidade de Compra com 

Doação Simultânea. Ou seja, nesta modalidade, há a exigência de que os agricultores 

estejam organizados em associações ou cooperativas para acessá-la. Com a finalidade de 

diminuir fraudes e irregularidades, a transparência pública é uma ferramenta que a 
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CONAB exige que seja usada pelos envolvidos no PAA, em suas diversas esferas, e 

toma medidas legais para que ela seja posta em prática. 

De acordo com as diretrizes do PAA na modalidade de compra com doação 

simultânea é necessária a organização dos produtores na forma de associação ou 

cooperativa, sendo a APROTUNAS uma associação que por sua vez, utiliza de 

princípios de autogestão para seu desenvolvimento. 

 O PAA promove o acesso das populações em situação de insegurança alimentar 

a alimentos gerando inclusão social e econômica no campo, bem como o fortalecimento 

da agricultura familiar. Nos aspectos estruturais do PAA classificam-se como 

beneficiários fornecedores povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma 

agrária e agricultores familiares, sendo sua execução praticada em âmbito nacional pela 

Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB e de forma descentralizada através de 

parcerias com governos estadual, distrital e municipal, estes integrados com as políticas 

de desenvolvimento agrícola e social. Para Graziano da Silva (2001), “O 

desenvolvimento local deve ser acima de tudo um processo de reconstrução social, que 

se se processe “de baixo para cima”, com a participação efetiva dos atores sociais”.   

Partindo dessa premissa, este estudo tem por objetivo descrever a importância 

das políticas públicas promovidas pelo Estado e suas interações com a agricultura 

familiar. A experiência foi desenvolvida no Munícipio de Tunas do Paraná, Cerro Azul, 

Bocaiuva do Sul e Dr. Ulisses, todos pertencentes ao Vale do Ribeira, um Território de 

Cidadania considerado como uma das regiões mais pobres economicamente do Estado 

do Paraná (IPARDES 2003).  

 

METODOLOGIA 

Para o presente trabalho utilizou-se a metodologia da pesquisa-ação na 

elaboração do diagnóstico, que segundo Thiollent (2008: 21) “pela pesquisa-ação é 

possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e 

tomadas de consciência que ocorrem entre os agentes durante o processo de 

transformação da situação”. Trata-se de um estudo de caso, que segundo Yin (2001), 

permite o estudo da compreensão e investigação de fenômenos complexos individuais e 

grupais. Como estratégia para aplicação dos procedimentos metodológicos, foram 

elaboradas reuniões de planejamento com a equipe executora do projeto, reuniões com 

os associados da APROTUNAS e produtores colaboradores, visitas a propriedades 
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rurais, oficinas de produção de mudas, estudos de logísticas para escoamento da 

produção, planejamento do que plantar e quando plantar, reuniões e visitas a 

equipamentos públicos e conselhos municipais em Tunas do Paraná e Cerro Azul. Para 

o desenvolvimento da ação, pontos importantes foram efetuados, como:  a capacitação 

dos conselheiros municipais foi essencial para a compreensão da importância do 

programa para o desenvolvimento economia local, economia dos gastos públicos, 

geração de renda aos agricultores familiares, além da melhoria da qualidade de vida; a 

articulação com os  profissionais responsáveis pelo serviço  nutricional municipal 

também foi relevante, pois assim foi possível ordenar as demandas de produtos paras as  

escolar municipais com a quantidade e período de produção de frutas,  e olerícolas2.   Na 

sua atuação a ITCP/UFPR considera como focos de atuação a família e a propriedade, 

economia e a comunidade, a partir da inclusão das dimensões humanas, econômicas, 

ambientais e sociais.  

RESULTADOS 

Os resultados apontam que o desafio de promover o desenvolvimento territorial 

no Vale do Ribeira deve a promoção da melhoria da qualidade de vida para toda a 

população local, aumentando a autoestima e as expectativas na implantação de política 

que possibilite a segurança alimentar, educação, saúde, moradia, etc, com inclusão 

social e combate à pobreza. Incentivar a participação de governanças locais também 

estão entre os desafios do Território do Vale do Ribeira. A elaboração do PPA com a 

APROTUNAS, outras ações puderam ser implementadas, uma vez que, para apresentar 

a proposta a CONAB3, foram trabalhadas ações de mobilização, articulação, 

negociação, pactuação e a gestão do projeto, garantido assim a participação de todos 

agentes envolvidos no processo decisório.  

Ações como: capacitação dos conselheiros municipais, melhoria nas técnicas de 

produção e comercialização, produção de ração, manejo do solo, promoção de 

caminhadas ecológicas, auxiliaram na melhoria forma de vida dos produtores locais. 

Participar das discussões e decisões do coletivo, ao qual está associado, conscientiza e 

educa, aumentando a autoestima e confiança, neste sentido, empenha-se em desenvolver 

                                            
2 Plantas cultivadas para fins de consumo, na forma de saladas principalmente. São as hortaliças. A 

prática do cultivo de olerícolas é a olericultura. Exemplo: alface, repolho, couve-flor etc. 
3 Conab - Companhia Nacional de Abastecimento 
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a prática coletiva e individual na economia solidária, distribuído socialmente e trabalho 

(SINGER, 2002).  

A transparência4 de uma política governamental é fundamental para a gestão de 

um programa de política pública e será assegurada mediante liberação ao pleno 

conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária, organizacional e financeira, e a 

sociedade, por sua vez, realizar a fiscalização das ações governamentais. A ação do 

cidadão participante sobre os serviços públicos, ou seja: da sociedade sobre o estado 

confere à democracia caráter mais participativo. (EVANGELISTA, 2010). 

Não resta somente aplicar o conceito da transferência e implantar estas novas 

atividades. É necessário que essa relação venha acompanhada de todo um conjunto de 

mecanismos que promovam realmente o bem-estar do morador rural, principalmente o 

pequeno produtor. Não podemos assistir novamente o privilégio que as políticas 

públicas sempre deram para o grande produtor, pois é necessário estar promovendo um 

campo um pouco mais justo. As ocupações agrícolas são as que geram menor renda; e 

que o número de famílias agrícolas está diminuindo, pois elas não conseguem 

sobreviver apenas de rendas agrícolas. Nem mesmo o número das famílias pluriativas5, 

nas quais seus membros combinam atividades agrícolas e não-agrícolas, vem 

aumentando. Neste contexto, a transparência e o controle social por meio dos conselhos 

municipais são extremamente importantes.  

Os Conselhos Municipais são responsáveis pela verificação e aplicação dos 

recursos públicos. A primeira referência ao poder de fiscalização dos conselhos 

municipais se faz presente na Lei 8.742, de 7.12.1993, Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), através do § 2º do art. 9º que dispõe que cabe ao Conselho Municipal de 

Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização 

das entidades e organizações de assistência social. (EVANGELISTA, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

                                            
4 A Lei Complementar 131, de 27 de maio de 2009, alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovando ao determinar a disponibilização, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 
5 O que é pluriativo: Entendida como a expressão de inúmeras formas de trabalho, sobretudo 

combinações entre trabalhos agrícolas  
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Este processo democrático e participativo despertou interesse de outras 

comunidades rurais pertencentes a municípios vizinhos, como Cerro Azul, Bocaiuva do 

Sul e Dr. Ulisses em desenvolver os métodos utilizados pela ITCP/UFPR na 

implantação de políticas públicas no Vale do Ribeira,  A implantação de projetos de 

economia solidaria, através de ação com os diferentes níveis de governo e sociedade 

civil, incentivando e fortalecendo o associativismo e cooperativismo solidário, 

proporcionou que a APROTUNAS se tornasse referência na execução do PAA como 

política pública de desenvolvimento na agricultura familiar e na autogestão, utilizando 

princípios da economia solidaria e a organização comunitária como protagonista no 

processo de desenvolvimento local.   

Produtores e agentes públicos de municípios pertencente são Vale do Ribeira ao 

tomarem conhecimento do trabalho realizado pela APROTUNAS e os benefícios 

adquiridos através do programa PAA solicitaram apoio técnico para elaboração de 

proposta de PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, onde oferece 

alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as 

etapas da educação básica pública. Como ressalta Graziano da Silva (1999) “Nas áreas 

rurais mais pobres do país os municípios também são pobres e dispões de menores 

capacidades institucionais e profissionais, inclusive para possibilitar o seu acesso aos 

programas e planos das esferas administrativas públicas”. Neste contexto Amorim 

(2007) destaca que:  

A participação da sociedade civil constitui um pressuposto decisivo para o 

fortalecimento das instituições públicas e das organizações sociais, uma vez 

que favorece a competência cívica e a eficácia política, conceitos que se 

referem à capacidade do indivíduo de influenciar o processo decisório, 

contribuindo para a construção de uma cidadania plena e de uma cultura 

política democrática.   

 

O Território da Cidadania no Vale do Ribeira apresenta uma repleta 

possibilidade de implantação de políticas públicas no apoio ao desenvolvimento 

regional, portando, diante do exposto, pode-se concluir que ainda há muito que fazer, 

pensar, pesquisar, discutir e debater sobre a importância dessas políticas no Vale do 

Ribeira.  

A falta de diálogo entre os representantes dos órgãos públicos e conselhos 

municipais responsáveis pelo funcionamento do programa com os associados, agravam as 

dificuldades e interferem no desenvolvimento do trabalho. 
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Embora o grupo de associados se proponha a dar continuidade nas 

ações de reorganização do trabalho e administrativas, o papel de equipes de 

assessoramento ainda é premente, e como não há a consolidação de um processo de 

autogestão, muitas contribuições poderão ser apresentadas e implementadas na 

APROTUNAS. 

Concluindo, observou-se que a implementação dos programas e ações para 

promoção do desenvolvimento rural em seu sentido mais amplo conseguem ser 

incorporadas pelas práticas institucionais e pelas políticas públicas. Resta aprofundar os 

estudos para compreender o alcance e os limites das políticas de desenvolvimento rural 

ora em execução. 
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RESUMO 

 

Nosso intuito neste trabalho é refletir sobre desafios e avanços no desenvolvimento da 

política pública de economia solidária no município de Lages, Santa Catarina. Em 

tempos em que o modo de produção capitalista tornou-se hegemônico em âmbito 

global, criando novos mecanismos de exploração do trabalho e crescente acumulação de 

bens e riqueza, é relevante pensar a economia solidária enquanto uma alternativa ao 

sistema do capital, demonstrando-a como um paradigma de desenvolvimento 

sustentável. Ainda que os últimos acontecimentos no Brasil, materializados na crise 

política e econômica, venham apontar a relatividade de uma política de Estado, os 

atores coletivos do movimento social da economia solidária do campo empírico deste 

estudo – empreendimentos econômicos, entidades apoiadoras, fórum regional de 

economia solidária e algumas forças políticas no interior do Estado - apostam na 

consolidação da economia solidária, quando este Estado torna-se o principal indutor. 

Nesse artigo, contextualizamos o desenvolvimento desta economia em Lages, 

apontando desafios e avanços rumo à concretude de uma política pública, dando ênfase 

à criação do fórum regional de economia solidária, a Lei nº 4075 de 2014 de Fomento à 

Economia Solidária e Agricultura Familiar, à consolidação da Feira Municipal e à 

constituição de uma cooperativa de trabalho de catadores de materiais recicláveis do 

                                                 
1
 Universidade do Planalto Catarinense. 

2
 Universidade do Estado de Santa Catarina. 
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município (COOPERLAGES). Trata-se de uma pesquisa qualitativa e explicativa como 

apresenta Gil (2008). Caracteriza-se também por uma pesquisa participativa, pois seus 

autores encontram-se envolvidos diretamente com o objeto de estudo. Neste sentido 

afirmamos o compromisso e nossa abordagem teórica voltada para a emancipação social 

e a transformação da realidade, conforme Adams e Moretti (2011). A análise realizada 

permite afirmar que a economia solidária, se engendra a partir de determinadas 

condições históricas alcançadas pelos empreendimentos econômicos solidários e 

entidades apoiadoras que, em um determinado momento, encontraram uma maior 

permeabilidade no Estado, o que possibilitou o desenvolvimento da política pública. 

Nesse trabalho o Estado é compreendido na perspectiva Poulantziana, como espaço 

onde se condensa a disputa de classes, interesses em movimentos antagônicos e 

contraditórios (NEVES; PRONKO, 2010). Concluímos que quando as classes populares 

obtêm algum avanço no interior do Estado, vigilância, protagonismo contínuo, 

mobilização, formação política e controle social, são mecanismos indispensáveis para a 

garantida de direitos de cidadania, como refletem Pedrini; Adams; Silva (2007). Fica 

evidenciado que se o Estado não exercer seu papel indutor também nesta política, a 

economia solidária permanece vulnerável, com dificuldades para avançar e se 

consolidar. 

Palavras-chave: Economia solidária. Política Pública. Movimento Social.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre desafios e avanços no desenvolvimento 

da política pública de economia solidária no município de Lages, Santa Catarina. Em 

tempos em que o modo de produção capitalista tornou-se hegemônico em âmbito 

global, as custa de criação de novos mecanismos de exploração do trabalho e crescente 

acumulação de bens e riqueza, torna-se relevante pensar a economia solidária enquanto 

uma alternativa ao capitalismo, demonstrando-a como um paradigma de 

desenvolvimento sustentável. Ainda que os últimos acontecimentos no Brasil, 

materializados na crise política e econômica, venham apontar para a relatividade de uma 

política de Estado, os atores coletivos do movimento da economia solidária do campo 

empírico deste estudo – empreendimentos econômicos, entidades apoiadoras, fórum 

regional de economia solidária e algumas forças políticas com atuação no espaço do 

estado -, apostam na consolidação da economia solidária, quando o poder público torna-

se o seu principal indutor. 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, descritiva e participativa. De acordo 

com Gil (2008), as pesquisas descritivas possuem como objetivo a descrição das 

características de uma população, fenômeno ou de uma experiência. A condição de 

envolvimento com o objeto de estudo permite apontar para a abordagem de uma 

pesquisa participativa.  Neste sentido, conforme refletem Adams e Moretti (2011), 
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afirmamos o papel do pesquisador enquanto animador social e sua pesquisa como 

serviço à emancipação humana e à transformação social; que pesquisadores e 

pesquisandos apresentam conhecimentos parciais e complementares; que ao pesquisador 

cabe a tarefa especial da leitura crítica do contexto e no seu esforço de pesquisa 

constata, intervém, educa e se educa, refletem; finalmente, que o pesquisador assume o 

compromisso e participação com os projetos de luta dos sujeitos-pesquisandos. 

A pesquisa participativa ocorre porque os autores deste trabalho constituem-se 

em sujeitos que atuam em diversos espaços influentes na construção da política pública 

de economia solidária no município, ou seja, na Incubadora Tecnológica de 

Cooperativas Populares da Universidade do Planalto Catarinense (ITCP Uniplac); no 

Fórum Regional de Economia Solidária; Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca; 

Conselho Municipal de Economia Solidária ou em um Empreendimento Solidário; 

Trata-se ainda de um estudo de caso, pois como anuncia Triviños (2013), nesta 

perspectiva tomamos para investigação uma parte de um universo mais amplo 

relacionado ao objeto de estudo, pois em outros municípios de Santa Catarina 

encontram-se em processos similares ao caso analisado, embora entre os 295 

municípios catarinenses, somente Palhoça, Balneário Camboriú, Itajaí e mais 

recentemente Lages, são os municípios que possuem o marco legal de economia 

solidária. Os referenciais teóricos utilizados são de autores que refletem os campos de 

conhecimento da economia solidária, política pública e controle social, concepção de 

Estado como, Pedrini; Adams; Silva (2007),  Schiochet (2009), Neves e Pronko (2010); 

Arcanjo e Oliveira (2017), entre outros. 

Espera-se que com este trabalho possamos ampliar a visibilidade do movimento 

de economia solidária, demonstrar alguns avanços significativos relacionados à 

constituição do fórum regional, aprovação de seu marco legal, consolidação da feira de 

economia solidária e a constituição de uma cooperativa de trabalho de catadores de 

materiais recicláveis. Isto sem desconhecer os desafios a serem enfrentados por todos os 

sujeitos envolvidos neste campo em disputa, seja por desconhecimento, ingenuidade ou 

mesmo por posição ideológica na qual se encontram seus atores.  

 

 

2. CONTEXTO SÓCIO-POLÍTICO DO OBJETO DE PESQUISA 

 

Com a descrição deste contexto buscamos evidenciar a complexidade do 

processo sócio-político-econômico e cultural onde a mobilização de atores e as forças 

em lutas, estão em jogo para se criar condições históricas favoráveis ao 

desenvolvimento desta “outra economia”. Demonstramos, sobremaneira, que para 

consolidar um marco legal relativo à política pública de economia solidária implicou em 

percorrer um longo caminho: construção da legislação, apresentação, tramitação, 

aprovação e, posteriormente, sua regulamentação e implementação de fato. 

Organizamos a reflexão em dois períodos tendo como base o ano 2000 que é um 

marco referencial para situar e refletir a origem e o desenvolvimento do movimento e da 

política pública de economia solidária em Lages e na região do Planalto Catarinense. 
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2.1 Primeiro período (1980-2000) 

 

 Com o propósito de caracterizar o nascedouro da economia solidária colocamos 

em cena quatro atores institucionais, considerados mais influentes e estimulares do 

empreendedorismo social: a Administração Pública, conhecida pelo slogan “A Força do 

Povo” (1977-1982), o Centro Vianei de Educação Popular (1983...), a Diocese de Lages 

e a Caritas Diocesana de Lages. Não é necessário afirmar que os fatos narrados abaixo 

não se encontram isolados, pois a economia solidária é um fenômeno de âmbito 

nacional e internacional, inclusive, muitas das entidades apoiadoras historicamente 

atuam em âmbito nacional, como é o caso da Cáritas Brasileira, movimentos sociais 

urbanos e rurais, organizações não governamentais como o Instituto de Políticas 

Alternativas para o Cone Sul (PACS), o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE) e setores de Universidades. Antes de atingir o status de política 

pública em 2003, no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a sociedade civil organizada 

construía a economia solidária por mecanismo tais como, fóruns e conselhos locais, 

regionais e nacional, o que potencializava o movimento em abrangência municipal, 

mesmo na ausência de política pública. 

 Diferentemente de outras regiões, na gênese deste período histórico em análise, 

o despertar de segmentos sociais populares para a participação, a organização sociais 

solidárias, o interesse pelas políticas públicas, ocorreu por indução do Estado local. A 

administração “A Força do Povo” obteve reconhecimento nacional por estimular a 

“participação popular” nas ações do governo e por desenvolver políticas públicas 

inovadoras  voltadas para segmentos sociais populares com utilização de metodologias 

referenciadas em princípios da educação popular. Seu legado é identificado nas políticas 

de educação, habitação, saúde, assistência social, cultura, na formação de associações de 

moradores de bairro e de agricultores familiares; foi uma experiência instauradora de 

um modo diferente de governar, como relata Alves (1988). 

Este governo marcado pela “participação popular” e práticas de “educação 

popular”, em pleno regime militar, angariou resistências políticas internas e externas, 

que ao aliarem-se conseguiram reverter o poder nas eleições de 1982. A equipe da 

administração “A Força do Povo” entrou em diáspora, alguns se dirigiram para outros 

municípios ou Estados do sul, ocupando espaços em esferas de governo. Alguns destes 

ex-integrantes da administração aliaram-se com agentes religiosos cuja atuação 

inspirava-se na Teologia da Libertação e constituíram o Centro Vianei de Educação, 

Popular em 1983. Esta ONG que atua por mais de três décadas na região, exerceu forte 

influência na mobilização, formação e organização de movimentos sociais populares, 

como Movimento de Atingidos por Barragens (MAB), Movimento de Mulheres 

Campesinas (MMC), Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, (MST), 

mobilização de oposições e fundação de Sindicatos de Trabalhadores Rurais, fundação 

de Associações e Cooperativas, conforme descreve Munarim (1990). A Coletânea 

Pixurum (2004) apresenta de modo condensado dados, informações, notícias, 

programações de atividades, eventos registrados no informativo do “Boletim Pixurum”, 

editado pelo Centro Vianei de Educação Popular no período de uma década (1989-

2000). Neste contexto, eram lançadas também sementes do movimento da economia 
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solidária. 

Convém lembrar que neste período sob a efervescência da Teologia da 

Libertação latino americana multiplicavam-se as comunidades eclesiais de base (CEBs) 

como demonstra Locks (2008). São “grupos de família” que se reúnem movidos pela 

reflexão bíblica com finalidade de intervir na realidade e reivindicar direitos sociais e 

econômicos como moradia, transporte, educação, políticas agrícolas, educação, 

trabalho, saúde, seguridade social, enfim, cidadania e democracia. Pelo país afora, 

multiplicaram-se milhares de lideranças de CEBs, que mais tarde com o processo de 

democratização do Estado brasileiro iriam militar em outras trincheiras, como sindicatos 

de trabalhadores, movimentos sociais, partidos políticos classistas e populares, 

associações, cooperativas e conselhos gestores. 

Neste contexto, identificamos outra vertente do movimento social da economia 

solidária emergindo no bojo das pastorais socais implementado por setores da Igreja 

Católica, como a Comissão Pastoral Operária (CPO), A Pastoral da Terra (CPT) e a 

Pastoral da Juventude. Por meio da educação popular estimularam no meio urbano 

grupos não formais, o associativismo e o cooperativismo em vista da geração de 

trabalho e renda e no meio rural o fortalecimento da agricultura familiar à luz do 

paradigma da agroecologia. Tribute-se, sobretudo, à Caritas Diocesana de Lages a 

disseminação da economia solidária por meio do desenvolvimento de projetos 

alternativos, associado à formação de sujeitos estimulou a constituição de 

empreendimentos econômicos solidários formais ou não formais.  

No caldo desta cultura de participação popular, solidariedade, diversidade 

cultural, engajamento político e exercício de cidadania, em Lages e região desenvolve-

se a economia solidária visibilizada na concretude dos empreendimentos econômicos 

solidários. A rigor, segundo Arcanjo e Oliveira (2017, p. 232) citando a SENAES 

(2016),  

a) Economia Solidária (ES): o conjunto de atividades econômicas [...] – 

organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores/as sob a forma 

coletiva e autogestionária. Este conceito geral explicita os valores e 

princípios fundamentais da ES: cooperação, autogestão, solidariedade e 

dimensão econômica. 

[...] 

b) Empreendimentos Econômicos Solidários (EES): são aquelas organizações 

coletivas [...] tais como: associações, cooperativas, empresas 

autogestionárias, grupos de produção, clubes de trocas, redes etc.; [...] 

permanentes, [...] que disponham ou não de registro legal, prevalecendo a 

existência real e que realizam atividades econômicas de produção de bens, de 

prestação de serviços, de fundos de crédito [...], de comercialização [...] e de 

consumo solidário. 

 [...] c) Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento à Economia Solidária 

(EAF): Foram definidas enquanto aquelas organizações que desenvolvem 

ações nas várias modalidades de apoio direto junto aos empreendimentos 

econômicos solidários [...]. 

 

Agregando à concepção de economia solidária e dos critérios de definição de um 

empreendimento econômico solidário, a SENAES, no apontamento do item (c) explicita 

outros atores indispensáveis no desenvolvimento desta “outra economia”, como 

1160



pudemos descrever acima, a atuação de Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento à 

Economia Solidária.  

São significativos os empreendimentos surgidos neste período. Tomemos alguns 

casos para indicar o cenário urbano e rural de onde emergem os principais 

protagonistas. Um caso emblemático foram os trabalhadores desempregados ou 

subempregados no setor da construção civil. O empreendimento econômico solidário, 

“Operária Construção Civil” de Lages, por quase uma década conseguiu manter seus 

trabalhadores organizados, tornando-se uma referência para outros grupos. Estes 

trabalhadores abandonaram a condição de trabalhadores contratados por grandes 

construtoras, juntaram-se e com pouco recurso externo, construíram um barracão para 

abrigar ferramentas e outros equipamentos e pela autogestão, o trabalho coletivo, e a 

distribuição equitativa da renda conquistar melhores condições de vida.  

Outro caso exemplar para se identificar a luta contra pobreza e por mais 

igualdade social foi o protagonismo dos agricultores familiares da localidade de 

Cruzeirinho, município de Campo Belo do Sul. Quinze famílias se organizaram em uma 

associação, que, por meio do acesso a um arado do tipo tração animal, passaram a 

ocupar, produzir produtos agrícolas agroecológicos para sua subsistência e 

comercializando o excedente para o mercado local. A Associação dos Agricultores 

Familiares Agroecológicas de Otacílio Costa (AFAOC), resistindo à ocupação 

desenfreada da monocultura do Pinus eliottis sob a lógica do capital no município e 

região, cercados por todos os lados, mantém sua produção de hortaliças agroecológica 

comercializando-os por meio de uma feira semanal na sede do município há vinte e 

cinco quilômetros de distância. Este empreendimento teve forte influência no 

desenvolvimento da economia solidária por sua organização e práticas agroecológicas 

tendo, uma de suas integrantes, participado da Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável Rio+20 em 2012. 

Em síntese, deve-se assinalar que o contexto originário e do desenvolvimento da 

economia solidária neste primeiro período em Lages e no Planalto Catarinense, se 

alicerça na participação de diferentes atores sociais e institucionais em diferentes 

tempos históricos. Se na sua gênese evidenciamos a participação do Estado local por 

meio da administração “A Força do Povo” na criação de organizações que tiveram por 

base a solidariedade. Posteriormente, após 1982, ocorre a total ausência do poder 

público municipal em ações voltadas à economia solidária. O fio condutor deste 

movimento social foi mantido pela presença de empreendimentos, de atores apoiadores 

institucionais e de organizações sociais populares não formais.  

Ao mesmo tempo em que caracterizamos uma trajetória marcada por tensões, 

interrupções, identificamos contradições inerentes às relações entre capital e trabalho 

geradoras de resistências e insurgências de trabalhadores e trabalhadoras materializados 

em movimentos sociais, organizações populares, incluindo-se a economia solidária. No 

período de 1980 a 2015,ou seja, englobando os dois períodos em análise, conforme 

pesquisa realizado por Moura (2016), 34 empreendimentos solidários de Lages e região 

figuravam no Cadastro Nacional de Economia Solidária realizado pela SENAES. A 

pesquisa de Moura demonstrou que esses empreendimentos têm vivido diferentes 

estágios ou conjunturas de instabilidade e de resistência. Alguns deles não 

1161



sobreviveram. Metamorfosearam-se na medida em que seus membros criaram seu 

próprio empreendimento ou subsumiram na correnteza da economia de mercado. Outros 

paralisaram suas atividades ficando em situação da latência e novos empreendimentos 

surgiram no meio urbano e rural. E, certo número dele resiste como organização formal 

ou na informalidade. 

Podemos inferir que o que assegurou e energizou o movimento da economia 

solidária em Lages e no Planalto Catarinense neste período, foi a articulação com outras 

instâncias do movimento em níveis regional, estadual e nacional por meio dos fóruns e 

conselhos, nos quais participavam efetivamente representantes de empreendimentos e 

de entidades apoiadoras. Neste estágio, apesar dos percalços vividos, algumas condições 

históricas foram construídas para que ocorresse a organização de um evento que seria 

decisivo para o futuro dessa economia na região. 

 

 

2.2 Segundo período (2001-2017) 

São inúmeros os fatores de confluíram para o desenvolvimento da política 

pública de economia solidária neste período. Destacamos o surgimento do fórum 

regional; a elaboração e aprovação do marco legal de economia solidária; a organização 

da feira municipal de economia solidária e a constituição da cooperativa de trabalho de 

catadores de materiais recicláveis do município (COOPERLAGES).  

Em 2001, Lages sediou a 1ª Feira Estadual de Economia Solidária. Foi um 

evento-laboratório de práticas socioeconômicas solidárias. Aliou-se à produção 

artesanal e agrícola com momentos de conferência, debates, estudos confrontando 

paradigmas de desenvolvimento em disputa no meio rural, a saber, o agronegócio e a 

agricultura familiar baseada na agroecologia. O resgate de sementes crioulas foi um dos 

pontos de debate e trocas altamente positivos desses dois dias de atividades, como 

descreve Moura (2016).  

A partir deste evento, foi se estruturando com mais consistência o movimento 

regional de economia solidária. A constituição do fórum regional que aglutinou 

representantes de empreendimentos econômicos solidários, de entidades apoiadoras e da 

tímida representação do poder público passou a ser estratégico na sustentação do 

movimento. A ideia de uma incubadora de economia solidária na universidade passou a 

ser ventilada pelo fato de já existir uma delas, a primeira em Santa Catarina, na 

Universidade Regional de Blumenau (FURB). Fato que veio ocorrer em 2014, 

emblematicamente no mesmo ano da aprovação da lei municipal da economia solidária. 

O fórum passou a se constituir num espaço aberto com finalidade de articular, 

mobilizar, discutir as ações de organização e formação, enfim, apontar os rumos da 

economia solidária na região. Participariam efetivamente representantes de 

empreendimentos econômicos solidários e representantes do poder público. 

Questionava-se frequentemente a ausência de representação do poder público, pois 

havia consciência neste espaço coletivo de que o Estado não poderia eximir-se desta 

responsabilidade compartilhada. 
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O fórum passaria a desenvolver inúmeras ações, não obstante seu número 

mínimo de representações. Iniciativas de apoio técnico e formação aos 

empreendimentos; participação nas conferências regionais, estaduais e nacionais dado 

que é neste período, mais precisamente em 2003 que tem início a política pública 

nacional de economia solidária; mapeamento e cadastramento nacional dos 

empreendimentos da região; e, a realização anual de uma feira de economia solidária.  

Um debate recorrente no fórum consistia na necessidade de avançar na política 

pública da economia solidária. Não seria mais possível manter-se sem ou tímida 

participação do poder público. Mas, qual a ferramenta para este convencimento, 

sabendo-se que se tratava de uma política de governo e não de Estado tanto em nível de 

município como de governo federal? É sabido que a política de governo navega na 

vontade política dos que exercem o poder de governança. Enquanto que a política de 

Estado cria a obrigatoriedade efetiva do envolvimento e participação do poder público 

mediado pelos direitos reivindicados pela sociedade (SCHIOCHET, 2009).  

Pressupomos que aqui se encontre o maior gargalo da economia solidária no 

Brasil, pois ainda se encontra no limite da política de governo. O marco normativo da 

política de Estado encontra-se emperrada no Congresso Nacional que, resiste em 

aprovar e mantem represado o Projeto de Lei Nacional de Economia Solidária (PL n
o
 

4.685/2012), tendo inúmeros obstáculos pela frente.  

A partir de 2012 mudanças substantivas ocorrem no campo da economia 

solidária em Lages que apontarão novos caminhos. Fazemos rápida digressão para 

demonstrar a relevância deste marco legal desta política. Dois vereadores, um em 

exercício e o outro suplente, procuraram representantes de entidades apoiadoras do 

movimento com o propósito de encaminhar uma lei municipal de economia solidária. O 

fórum regional vinha estudando um Projeto de Lei Municipal inspirado no paradigma 

do Projeto de Lei em trâmite no Congresso Nacional. Dado o interesse dos dois 

vereadores, lhes foi entregue o Projeto de Lei que, infelizmente, permaneceu por quase 

dois anos sem nenhum encaminhamento na Câmara Municipal. 

Mais tarde, evidenciar-se-ia o equívoco cometido pelos integrantes do fórum. O 

Projeto de Lei que resulta em aporte de recursos públicos necessariamente deve ter 

origem no poder Executivo. Desse modo, só posteriormente o processo foi transferido 

do poder Legislativo para o Executivo, que após análise do setor jurídico, foi 

reapresentado à Câmara de Vereadores. Uma audiência pública, encaminhada pelos 

vereadores antecedendo a sessão de aprovação da lei, foi motivo de mobilização e 

participação dos sujeitos envolvidos, especialmente dos integrantes de 

empreendimentos econômicos solidários. No dia 11 de dezembro de 2014, por 

unanimidade, foi aprovada a Lei Municipal nº 4.075 de fomento à economia solidária, 

que posteriormente foi sancionada pelo prefeito. 

A Lei institui o Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária e prevê a 

criação do Conselho Municipal de Economia Solidária, cuja constituição ocorreu no 

primeiro semestre de 2015. O desafio está na previsão orçamentária de recursos 

destinados às ações do governo municipal (2017-2020) Por determinação da Lei, o 

Conselho abriga-se na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho 

e Renda. 
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Segundo a lei municipal, o Conselho é tripartite, construído legalmente pela 

participação de cinco representantes de Secretarias do poder público (Desenvolvimento 

Econômico, Educação, Assistência Social, Agricultura e Pesca e Meio Ambiente), cinco 

representantes de entidades de apoio e de cinco representantes de empreendimentos 

econômicos solidários. Observe-se que do ponto de vista da relação sociedade civil e 

poder público, aquela encontra-se majoritariamente representada, o que em nosso 

entendimento pode significar um avanço político no protagonismo da sociedade 

organizada no desenvolvimento da economia solidária municipal. Sabe-se, porém, que 

essa matemática não é tudo: outros ingredientes tais como conjuntura política, 

correlação de forças econômicas e políticas, formação de conselheiros, influenciam a 

capacidade de deliberação de qualquer conselho gestor.  

 O primeiro impacto das ações do Conselho foi possível identificar o 

fortalecimento da feira municipal de economia solidária, que ocorria esporadicamente e 

passou a ser realizada semanalmente. O significado deste fato para os empreendimentos 

está sendo extremamente relevante, pois os mantêm mobilizados, com oportunidade de 

realizar um de seus principais objetivos, que é a geração de trabalho e renda. Trata-se de 

uma ação que a partir da Lei envolve todos os sujeitos do campo da economia solidária, 

ou seja, das entidades apoiadoras, do poder público e dos empreendimentos, 

obviamente. A Secretaria de Agricultura e Pesca teve no início da feira papel 

fundamental na iniciativa da Feira, pois desenvolve uma política comprometida junto 

aos agricultores familiares do município, ao fortalecer as atividades de organização da 

produção e de comercialização. 

A feira tornou-se um espaço de trocas de bens materiais (produção econômica), 

bens políticos (participação, organização, representação) e bens simbólicos 

(reconhecimento, autoestima, visibilidade, vínculos interpessoais e grupais). Em Lages, 

ela acontece num espaço público culturalmente importante, na Praça Vidal Ramos 

Sênior, mais conhecida como “Praça do Mercado Público”. Historicamente foi o 

primeiro entreposto comercial de produtos do campo transportados em carroças ou 

carros movidos por tração animal, muares ou bovinos oriundos de toda a região do 

planalto catarinense. A escolha do local pretende trazer à memória a importância 

material e imaterial deste espaço, hoje em grande parte ocupada pelo terminal urbano 

rodoviário.  

Por último, mas não menos importante, vemos que a feira municipal de 

economia solidária aponta para o projeto societário buscado pelo movimento da 

economia solidária, indicando a utopia presente. Em nossa compreensão epistemológica 

e prática metodológica vemos a mística política capaz de mover sujeitos, forças sociais 

e políticas na constituição de um projeto contra-hegemônico ao sistema do capital 

(Mészáros, 2007). 

A utopia parte do real vivido na direção do real pensado, de um pensamento 

radicalmente crítico do presente. Nesse sentido, a feira empodera seus participantes e a 

própria política de economia solidária, cuja pretensão é construir um projeto alternativo 

à economia de mercado. Não é mais necessário observar que a partir da aprovação da lei 

municipal mudou substancialmente o cenário da economia solidária em Lages. Entre 

outros aspectos, podemos destacar a presença mais efetiva do poder público, devendo-se 
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ao marco legal que apontou para a obrigatoriedade do poder público local junto a 

economia solidária numa política de Estado ainda que limitada ao âmbito municipal. 

Desse modo o movimento da economia solidária vem conquistando mais visibilidade 

por meio dos veículos de comunicação e da atuação do Conselho Municipal. A 

tematização da economia solidária passa a se constituir em agenda pública, não mais 

exclusivamente da sociedade civil.  

Por último, na medida em que a política pública de economia solidária se 

desenvolve em Lages vem se caracterizam pela transversalidade com outras políticas 

como, por exemplo, à geração de trabalho e renda, conexão com políticas de meio 

ambiente (resíduos sólidos/catadores), agricultura (agroecologia/agricultura familiar), 

assistência social (segurança alimentar). Esta constatação se materializou na 

constituição da COOPERLAGES. 

Sendo a coleta seletiva de resíduos sólidos de responsabilidade do município, em 

meados de 2015, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente aproximou-se da ITCP 

UNIPLAC solicitando a incubação de uma cooperativa de catadores. Em parceria com o 

Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense (CISAMA) que desenvolve o Programa 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS), em âmbito de 

dezoito municípios e por meio de um plano de trabalho de mobilização, organização e 

formação, em dezembro de 2015, é constituída a cooperativa. Em março de 2016 a 

Prefeitura e a COOPERLAGES assinam um contrato de prestação de serviço cujo 

objeto é a coleta seletiva dos bairros da cidade. Devemos destacar que além da 

cooperativa enquadrar-se na legislação nacional, ela foi constituída e registra em seus 

Estatutos Sociais os princípios e valores da economia solidária. As implicações desta 

política são de enorme complexidade para a gestão interna da cooperativa e da coleta 

seletiva. As fases de pré-incubação e de incubação da cooperativa é que demandam 

transversalmente a efetivação de outras políticas como enumeramos acima: educação 

ambiental, assistencial social, soberania alimentar, educação, separação e destinação 

correta dos resíduos sólidos inspirado na Lei 12.305/2010, geração de trabalho e renda. 

É que os sujeitos que compõem este empreendimento vivem numa situação de 

vulnerabilidade social, a tal ponto de Bauman denominar de “refugos humanos” (2005). 

A sociedade e o Estado detém uma dívida impagável com estes sujeitos que, da 

condição de refugos e trabalhando como profissionais catadores e recicladores de 

produtos refugados pela sociedade agora buscam ressarcir seus direitos para garantir sua 

dignidade humana e emancipação social (SCARIOT, 2017). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho buscamos descrever o contexto da origem e desenvolvimento da 

economia solidária em Lages e na região do Planalto Catarinense. Ao longo desta 

trajetória de mais de três décadas identificamos desafios e avanços relativos à 

construção da política pública desta “outra economia” no município. Na descrição de 

fatos, dos quais muitos somos testemunhas ou protagonistas, verificou-se que a 

economia solidária se engendrou a partir de determinadas condições históricas 
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alcançadas pelos empreendimentos econômicos solidários e aliados apoiadores num 

processo de tensões, resistência, persistência e no contexto das contradições inerentes às 

relações entre capital e trabalho. A participação do Estado local no primeiro período 

analisado caracterizou-se inicialmente por políticas públicas de “participação popular” 

em áreas de habitação, saúde, agricultura, educação, indiretamente disseminando 

valores que posteriormente iriam se consubstanciar no movimento de economia 

solidária. 

 Foi no segundo período, com a constituição do fórum regional de economia 

solidária que no acúmulo de mais forças sociais e políticas, o movimento encontra 

maior permeabilidade no Estado, o que possibilitou a constituição dessa política pública 

compreendida numa junção de fatores: a atuação dos empreendimentos, o apoio de 

instituições apoiadoras, a aprovação da Lei Municipal de Economia Solidária e 

Fomento à Agricultura Familiar, tendo como corolários a constituição do Conselho 

Municipal e a criação do Fundo Municipal de Economia Solidário. 

 Entre os inúmeros desafios que persistem relativos ao movimento da economia 

solidária, certamente a atuação efetiva do Estado é o mais significativo deles a ser 

enfrentado. Uma estratégia que vem se mostrando eficaz na conquista de adesão do 

Estado é a evidencia de transversalidade e efetividade com outras políticas em vista do 

fortalecimento da economia solidária, a exemplo do que se constatou com a 

COOPERLAGES, incluindo a feira municipal que se articula também com as políticas 

de agricultura (agricultura familiar/agroecologia). As evidencias demonstram que este 

processo de intersetorialidade/transversalidade de algumas políticas públicas está apenas 

começando. 

Finalmente, nossa inserção por meio do estudo, da pesquisa e da extensão 

acadêmica indica que quando as classes populares obtêm algum avanço no interior do 

Estado, protagonismo contínuo, mobilização, vigilância, formação política e controle 

social, são mecanismos indispensáveis para a garantia de direitos de cidadania. Fica 

evidenciado que se o Estado não exercer seu papel indutor também nesta política, a 

economia solidária permanece vulnerável, com dificuldades para avançar e se 

consolidar. 
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RESUMO 

Os conflitos socioambientais envolvendo o Costão do Santinho 

Empreendimentos Turísticos em Florianópolis/SC são objeto desta pesquisa, 

que tem como objetivo geral analisar a efetividade das políticas para resolução 

de conflitos socioambientais no Brasil. Para tanto, foram analisadas as 

legislações ambiental e urbanística no Brasil aplicáveis ao caso estudado. A 

legislação ambiental e a legislação urbanística do Brasil muitas vezes são 

afrontadas, evidenciando as relações de grandes empreendimentos turísticos 

em Florianópolis com o Poder Público. 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; conflitos socioambientais; 

grandes empreendimentos turísticos. 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento sustentável é fundamentado na harmonização de 

objetivos sociais, ambientais e econômicos e não se alterou desde o encontro 

de Estocolmo em 1972 até as Conferências do Rio de Janeiro em 1992, e o autor 

acredita que ela ainda seja válida, na recomendação da utilização de oitos 

critérios de sustentabilidade, sendo eles os critérios social, cultural, ecológico, 

ambiental, territorial, econômico, político nacional, político internacional1. 

                                                           
1 (SACHS, 2009). 
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Historicamente os recursos naturais sempre estiveram ligados ao 

desenvolvimento econômico global, servindo de combustível para sustentar esse 

crescimento. É preciso equilibrar a relação entre a utilização dos recursos 

naturais e desenvolvimento econômico para que as próximas gerações não 

paguem até mesmo com a vida pelos erros decorrentes do mau uso de tais 

recursos. 

Muitas alterações no Plano Diretor de Florianópolis beneficiaram 

diretamente grandes empreendimentos turísticos. Os empreendimentos em 

questão mostram que a efetivação da legislação ambiental e da legislação 

urbanística muitas vezes não acontece. A fiscalização realizada pelos órgãos 

competentes muitas vezes é falha, necessitando que se discutam os pontos 

falhos na fiscalização da aplicação de nossa legislação ambiental e urbanística, 

para que crimes contra o meio ambiente não aconteçam.  

Nos casos em questão é nítida a falta de fiscalização do Plano Diretor 

Municipal, adequando-se a interesses do empreendimento, alterando o 

zoneamento em detrimento do capital privado. Os Planos Diretores acabam 

muitas vezes não garantindo a preservação dos recursos naturais.  

Além da falha de fiscalização algumas leis são pouco eficazes, como a a a 

aplicação dos instrumentos da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e o 

Estatuto da Cidade. No caso de danos ambientais irreversíveis é impossível 

reparar os danos ao meio ambiente. As punições previstas são multas que 

representam um percentual irrisório frente o capital do empreendedor, além de 

penas leves que dificilmente se concretizam. 

Nesse sentido, vale apresentar o que Acselrad2 expõe em alerta para o uso 

deturpado das questões ambientais nos discursos políticos, pois "um tal discurso 

estará, por certo, frequentemente integrado a uma política de marketing de 

cidades, concomitante a práticas de flexibilização das legislações urbanas e 

ambientais" para, por exemplo, implantação de empresas multinacionais que se 

inserem em áreas que deveriam atender aos interesses públicos e não privados. 

A hipótese defendida nesta pesquisa é que há uma tendência a efetivação 

dos interesses dos grandes empreendimentos turísticos em Florianópolis, a 

exemplo dos empreendimentos do Costão do Santinho Empreendimentos 

Turísticos, que tem seus interesses atendidos, afrontando a legislação ambiental 

e a legislação urbanística no Brasil, provocando impactos ambientais negativos, 

muitas vezes irreversíveis.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a efetividade das políticas para 

resolução de conflitos socioambientais no Brasil. Foram analisadas a legislação 

ambiental e a legislação urbanística frente a resolução de conflitos 

socioambientais envolvendo grandes empreendimentos turísticos em 

Florianópolis, evidenciando apropriação dos recursos naturais e dos 

                                                           
2 (ACSELRAD, 2007). 
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investimentos públicos, transformando a organização espacial de acordo com os 

seus interesses, mesmo com elevado controle exercido pela participação 

comunitária.  

Como objetivos específicos desta pesquisa, visando desvendar o objetivo 

geral destacam-se as análises do papel da participação comunitária frente à 

resolução dos conflitos socioambientais relacionados aos grandes 

empreendimentos turísticos em Florianópolis, além do papel do Poder Público, 

e do Ministério Público Federal. Foram analisadas as contribuições das 

conferências internacionais sobre meio ambiente, as políticas públicas 

ambientais e urbanas no Brasil, e a legislação ambiental e urbanística brasileira, 

no contexto da resolução de conflitos socioambientais envolvendo grandes 

empreendimentos turísticos em Florianópolis. 

O estudo proposto requer um referencial teórico que possibilite a 

compreensão das relações socioambientais, responsáveis pelas políticas 

públicas que determinam na prática a garantia da preservação e distribuição 

equitativa dos recursos naturais para as próximas gerações.  

Para tanto foi adotado o referencial teórico do desenvolvimento 

sustentável3, por orientar a doutrina do direito ambiental e urbanístico, no Brasil 

e no mundo. 

Os princípios ambientais são norteadores do ordenamento jurídico. No 

artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 encontram-

se expressos alguns dos princípios norteadores do Direito Ambiental e 

Urbanístico, como o do desenvolvimento sustentável e da participação. 

Podemos identificar princípios de Política Nacional do Meio Ambiente e 

princípios relativos a uma Política Global do Meio Ambiente. Os princípios da 

Política Global do Meio Ambiente são princípios genéricos e diretores aplicáveis 

à proteção do meio ambiente, foram formulados inicialmente na Conferência de 

Estocolmo de 1972 e ampliados na Rio 92. Já os princípios da Política Nacional 

do Meio Ambiente são a efetivação desses princípios globais, adaptados à 

realidade cultural e social de cada país4.  

A Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente colocou a dimensão do meio 

ambiente na agenda internacional. Ela foi precedida pelo encontro Founex em 

1971, e desenvolvida pelos organizadores da Conferência de Estocolmo para 

discutir pela primeira vez as dependências entre o desenvolvimento e o meio 

ambiente, e foi seguida de uma série de encontros e relatórios internacionais, 

que culminaram vinte anos depois com o Encontro da Terra no Rio de Janeiro5. 

Mesmo aqueles dentre nós que consideram que o crescimento, 

devidamente reformulado em relação a modalidades e usos, é condição 

necessária para o desenvolvimento, aprenderam a distinguir entre os padrões 

de aproveitamento de recursos e o crescimento que leva ao verdadeiro 

desenvolvimento, ao contrário daqueles que sustentam o mau desenvolvimento 

                                                           
3 (SACHS, 1993). 
4 (ANTUNES, 2006). 
5 (SACHS, 2009). 
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ou até mesmo, em casos extremos, o retrocesso. De maior importância, pelo 

lado positivo, foi a intensa reflexão sobre as estratégias de economia de recursos 

(urbanos e rurais) e sobre o potencial para a implementação de atividades 

direcionadas para a ecoeficiência e para a produtividade dos recursos 

(reciclagem, aproveitamento do lixo, conservação de energia, água e recursos, 

manutenção de equipamentos, infraestruturas e edifícios visando à extensão de 

seu ciclo de vida6. 

O método dedutivo7 foi utilizado nesta pesquisa, pois a partir de uma 

imersão teórica aprofundada foram retiradas as dimensões que sustentaram a 

busca de dados, tendo nos estudos de casos a possibilidade de comprovação 

das relações analisadas teoricamente.  

Analisando a efetividade da legislação ambiental e urbanística frente a 

resolução dos conflitos socioambientais relacionados aos grandes 

empreendimentos turísticos em Florianópolis, além do papel do Poder Público e 

do MPF, das contribuições das conferências internacionais sobre meio ambiente, 

das políticas públicas ambientais e urbanas no Brasil, e da legislação ambiental 

e urbanística brasileira, culmina-se para uma hipótese específica, que é a falta 

de efetividade da legislação ambiental e urbanística frente a resolução dos 

conflitos socioambientais envolvendo os interesses dos grandes 

empreendimentos turísticos em Florianópolis, mesmo quando há elevada 

participação comunitária.  

A pesquisa foi orientada por análise da revisão bibliográfica, dos dados 

estatísticos, de entrevistas com os atores envolvidos no caso, de imagens de 

satélite e mapas, dos pareceres do Estudo de Impacto Ambiental e dos 

Relatórios de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA), bem como em Ações Civis 

Públicas impetradas pelo Ministério Público Federal (MPF). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           A participação popular encontra abrigo na Constituição Federal de 1988 

quando estabelece que "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes..." (art. 1°). E de forma específica quanto ao meio ambiente, 

dispõe que é dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações (art.225). 

        Na esfera administrativa, temos como exemplo de participação efetiva da 

sociedade, as audiências públicas, um processo aberto à população, para que 

possa ser consultada sobre assunto de seu interesse. No que tange ao meio 

ambiente, as audiências públicas foram tratadas pela primeira vez na Resolução 

001 expedida pela CONAMA em 23/01/86. Hoje, além das resoluções, temos as 

leis, como é o caso do Estatuto da Cidade8. Já na esfera jurídica, a participação 

ocorre através de ações judiciais propostas por grupos sociais ou pelo próprio 

                                                           
6 (SACHS, 2009). 
7 (ECO, 2008). 
8 (REVEILLEAU, 2009). 
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cidadão em defesa do meio ambiente, como por exemplo as Ações Civis 

Públicas. 

         O Ministério Público Federal (MPF), impetrou em dezembro de 1996 uma 

Ação Cautelar Preparatória da Ação Civil Pública (ACP). Assim, apresentou 

pedido de liminar contra Santinho Empreendimentos Turísticos. Também foi 

processado o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis, além da FATMA, Fundação de Amparo ao Meio Ambiente. 

Os envolvidos foram citados por uma série de ilegalidades. Pode-se destacar o 

fato de o complexo turístico do Costão do Santinho, ocupar uma enorme área na 

região norte da Ilha de Santa Catarina, incluindo inúmeros terrenos de marinha. 

A empresa, através dos anos, foi reunindo posses e propriedades na região, 

projetando um empreendimento que contempla hotelaria, vilas residenciais e 

outros equipamentos9. 

        O Costão do Santinho Resort está localizado no extremo nordeste da Ilha 

de Santa Catarina, Distrito de Ingleses do Rio Vermelho, na Praia do Santinho. 

O empreendimento está situado no Morro das Aranhas, em uma parte 

relativamente plana do promontório. A área do empreendimento é separada por 

um canal natural, com vales pronunciados e vegetação arbórea. A drenagem 

segue em curso paralelo ao canal, situando-se em cotas mais elevadas, com 

vales pouco diferenciados e com vegetação predominantemente arbustiva e 

próxima ao oceano10. 

        As obras da empresa iniciaram sem qualquer pedido de licenciamento 

ambiental. Advertido, o empreendedor obteve da FATMA, órgão licenciador 

estadual, em 1989, a Licença Ambiental Prévia (LAP), sem exigência de 

EIA/RIMA. Agindo o órgão em desrespeito à lei e com completa 

irresponsabilidade, frente a esta área, com ocorrência de ecossistema bastante 

frágil, rico em biodiversidade (dunas, restinga, mata atlântica e promontório)11. 

        Os documentos da FATMA são claros no que tange o reconhecimento da 

fragilidade do ecossistema. Continuando em seu desapego às normas pelas 

quais deveria zelar, determinou o órgão, por sua Diretoria à época, a análise de 

cada uma das etapas do empreendimento como obra autônoma, sem 

considerações maiores pelo impacto total. Assim, desde 1989, várias foram as 

Licenças Ambientais de Instalação deferidas, omitindo-se o órgão acerca da 

perda da validade da LAP original, e da ausência de EIA/RIMA. 

        Para dar início às obras do Hotel, que não possui LAP, foi tentada 

terraplanagem e erguida pequena edificação, com supressão de vegetação de 

preservação permanente, o que foi suficiente para alarmar a população local e 

os turistas, que realizaram abaixo-assinado contra a execução do projeto. Em 

janeiro de 1989 chegou ao conhecimento da Procuradoria o início efetivo da 

ocupação inadequada e ilegal. Foram determinadas vistorias pela FATMA, 

IBAMA e Polícia de Proteção Ambiental, o que resultou em embargo 

                                                           
9 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA n° 96.0007478-0/SC, 1996). 
10 (EIA/RIMA, 1995). 
11 (LOPES, 2015). 
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administrativo dos órgãos estadual e federal, impedindo temporariamente os 

avanços da ré. Quanto ao destacamento militar de proteção ambiental, teve a 

ousadia o representante da empresa no local, de apresentar ao policial uma 

cópia de licença ambiental de uma das Vilas Residenciais em construção fora da 

área do promontório, como se a mesma fosse a do hotel12. 

        As vistorias geraram auto de infração do IBAMA, encaminhado ao Ministério 

Público Estadual, versando sobre supressão de mata ciliar e de mata atlântica. 

Do laudo do IBAMA assinado por um engenheiro agrônomo e um biólogo, 

destaca-se que, em vistoria realizada em 03 de janeiro de 1996, uma equipe 

técnica constatou o corte de vegetação nativa em parte do terreno onde agora 

está construído o mirante. O que motivou a notificação nº 051258-B solicitando 

a apresentação dos documentos do licenciamento ambiental pertinentes. 

        Apresentados esses documentos, constata-se que não havia a necessária 

autorização de desmatamento para a construção do mirante, ficando 

comprovado, portanto, que o empreendedor descumpriu a legislação em vigor.        

No tocante ao licenciamento ambiental do empreendimento, foi anexada a cópia 

da autuação efetuada pela FATMA, em 28 de janeiro de 1996, cuja infração é 

descrita como uma construção em área de preservação permanente sem prévia 

autorização. Ou seja, não há licenciamento ambiental com validade que permita 

a implantação do empreendimento, e nem poderá haver, posto que a construção 

do mesmo signifique a destruição de considerável parcela de área de 

preservação permanente13. 

        Considerando os resultados da vistoria, concluiu-se que o empreendimento  

não reuniria condições legais para prosperar. Foi constatado pelos órgãos 

ambientais que a empresa construíra um mirante ou local de visitação para 

clientes, localizado na parte alta do terreno. Para tanto, além da alteração do 

local pela construção, foi queimada e cortada parte da vegetação do entorno. 

Inclusive do curso d'água. Existe, ainda, cercamento de parte do acesso ao 

promontório e ao sítio arqueológico do Costão do Santinho. O obstáculo 

supracitado já era objeto de notificação da autoridade municipal, como se 

comprova documentalmente. Infelizmente, mais uma vez a atuação dos órgãos 

ambientais não é suficiente para afastar o risco para o patrimônio natural e 

turístico da Ilha de Santa Catarina. 

        Em 04 de dezembro de 1996, diversos telefonemas foram recebidos na 

Procuradoria e no Comando de Polícia Ambiental, denunciando o recomeço de 

atividades no local, mais precisamente com a presença de máquinas pesadas e 

alterações no promontório. Foram abertas valas em frente à área projetada para 

o Hotel, aproximadamente há 15 metros das pedras que contornam aquele 

acidente geográfico14. 

                                                           
12 (LOPES, 2015). 
13 (LOPES, 2015). 
14 (LOPES, 2015). 
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        Em relação ao promontório, à vegetação ainda existente ou em estágio 

deregeneração, às consequências para todo o ecossistema e o procedimento de 

licenciamento irregular, preferiu o IBAMA (órgão central/coordenador do 

SISNAMA, conforme Lei 6.938/81) "lavar as mãos", omitindo-se e pedindo a 

atuação da FATMA. Quanto à FATMA, também foi descoberto pelo MPF que 

fora expedida LAP para o Hotel, já em setembro de 1996. Ou seja, uma nova 

LAP foi expedida apenas para o hotel, em manobra evidente para evitar a 

discussão da nulidade da LAP anterior, do licenciamento sem EIA/RIMA e o 

prejuízo de áreas de preservação permanente. Em 27 de novembro de 1996, 

dois meses após a assinatura da LAP referida, o Diretor-Geral substituto da 

FATMA garantiu ao MPF que, nenhuma nova licença ambiental foi expedida, e 

que o embargo anterior estava no CONSEMA (Conselho Estadual do Meio 

Ambiente), para apreciação de recurso administrativo. Respondendo aos ofícios 

da Procuradoria de forma a ocultar a verdade, já que a nova LAP tinha sido 

deferida, sem dúvida cometeu o funcionário público ato irregular, cuja 

investigação foi objeto de encaminhamento à Unidade Criminal do MPF. 

        Muitas são, portanto, as irregularidades relacionadas ao empreendimento, 

fazendo-se necessária a atuação ministerial no sentido de enquadrá-lo na 

legislação de regência, objetivando a defesa do patrimônio natural de toda a 

sociedade, o respeito às leis e a penalização de seus infratores. Quando do início 

das obras no Santinho, já havia sido promulgada a Carta Constitucional de 1988, 

a qual consagrou a exigência do estudo de impacto como dever do Poder Público 

(art. 225, § 1°, IV). Tal preceito, como todos os demais em matéria ambiental, 

insere-se no objetivo maior do ramo jurídico, qual seja a proteção do meio 

ambiente, finalidade que determina a validade das normas legais respectivas e 

a regularidade da atuação da Administração, em seus diversos níveis. 

       Quanto à legislação estadual, além dos regramentos da Constituição de 

Santa Catarina/89, especialmente o Capítulo VI- Do Meio ambiente, há que citar 

o Decreto 14.250/81, que regulamentou os dispositivos da Lei Estadual 5.793/81. 

Este decreto considera áreas de proteção especial os promontórios, as ilhas 

fluviais, as ilhas costeiras e oceânicas, estas quando cedidas pelo Governo 

Federal, as áreas de formações vegetais defensivas à erosão de encostas e de 

ambientes de grande circulação biológica, especialmente os mangues, os sítios 

de interesse recreativo, cultural e científico. Considera-se promontório a 

elevação costeira florestada ou não que compõe a paisagem litorânea do 

continente ou de ilhas, e área de formação defensiva à erosão de encostas e de 

ambientes de grande circulação biológica à região sensível ao desgaste natural 

onde a cobertura vegetal preserva permanentemente o solo15. 

        Pelo exposto, exigia o MPF a decisão judicial para imediata paralisação do 

procedimento de Iicenciamento irregular em tramitação na FATMA. Além de 

continuar suspenso o cancelamento do embargo do IBAMA, abster-se o 

empreendedor de efetuar qualquer alteração no promontório das Aranhas, salvo 

                                                           
15 (LOPES, 2015). 
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o que se faça necessário no decorrer do processo para proteção do ecossistema 

e do patrimônio cultural lá existente, especialmente no que diz respeito à 

supressão de vegetação, alteração de cursos d'água e colocação de obstáculos 

físicos ao acesso da população ao promontório, retirar os mourões de cerca 

existentes no local, e abster-se da publicidade em tomo do lançamento do Hotel, 

haja vista a possibilidade de tal fato criar prejuízos para terceiros, conforme o 

direito do consumidor. Vale destacar que o restaurante e o centro de eventos 

construídos sobre o promontório não obedeceram ao termo de ajustamento de 

conduta proposto pelo MPF. Atualmente, o empreendimento opera de forma 

irregular, enquanto o processo tramita na Justiça Federal. 

       Outro empreendimento que também sofreu uma ACP foi o Condomínio 

Residencial Costão Golf. A União Florianopolitana das Entidades Comunitárias 

encaminhou ao Procon em 26 de janeiro de 2005 um documento versando sobre 

o risco que a construção e a operação de um empreendimento com um campo 

de golfe empregam ao Aquífero Ingleses. Esse documento foi assinado pela 

Aliança Nativa, Associação Caeté Cultura e Natureza, Associação de Moradores 

da Praia do Forte, Associação de Moradores de Canasvieiras, Associação de 

Moradores do Rio Vermelho, Conselho Comunitário de Ingleses, Fórum da 

Cidade, Fundação Lagoa, Movimento Ilhativa e União Florianopolitana das 

Entidades Comunitárias. Através da participação da sociedade o MPF tomou 

conhecimento do risco que o Condomínio, de propriedade do mesmo 

empreendedor do Costão do Santinho Resort, representava para a qualidade de 

vida da população florianopolitana16.  

        Em parecer assinado por um Professor Doutor em Geologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina, destacou-se a utilização de 

aproximadamente 30 mil quilos de agrotóxicos por ano na manutenção do campo 

de golfe, que está sobre o Sistema Aquífero Sedimentar Freático Ingleses, um 

aquífero tipo poroso, freático não confinado e desprovido de uma camada 

impermeabilizante, e tem uma área total de 20,47 quilômetros quadrados17.           

        Mesmo que as lagoas do campo de golfe sejam impermeabilizadas, a água 

seja reaproveitada e o esgoto seja tratado e despejado em local propício, 

qualquer acidente pode contaminar o aquífero, que, por ser sedimentar e 

superficial, faz que a infiltração ocorra de forma direta, podendo comprometer o 

abastecimento de água do norte de Florianópolis, pois o Aquífero Ingleses, 

segundo a Companhia de Abastecimento e Saneamento de Santa Catarina 

(Casan) abastece de água 130 mil pessoas, além do risco de contaminação por 

substâncias carcinogênicas que compõem os agrotóxicos18. 

         O Condomínio está associado a um campo de golfe profissional com nove 

buracos, formado por 181 unidades residenciais e 124 apartamentos de dois e 

três dormitórios, numa área contígua que será interligada por um túnel 

subterrâneo para veículos, cruzando a Rodovia Estadual SC-406. Está situado 

                                                           
16 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 2005.72.00.002978-8/SC, 2003). 
17 (EIA/RIMA, 2004). 
18 (LOPES E PERES, 2010). 
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na localidade do Sítio Capivari, Distrito de Ingleses, no norte da ilha de Santa 

Catarina. 

        No projeto inicial, o Condomínio estaria integrado ao Costão do Santinho 

Resort por meio de um teleférico, que cruzará as dunas que ligam as praias do 

Moçambique e ingleses. A “integração” é uma marca nos empreendimentos 

Costão Ville. Além do Condomínio Residencial Costão Golf e do Costão do 

Santinho Resort, a empresa possui a Marina do Costão, o Condomínio 

Residencial Vilas do Santinho e o Condomínio Residencial Costão das Gaivotas. 

Todos os empreendimentos estão localizados nos bairros Ingleses e Santinho. 

A intenção do empreendedor é que os hóspedes tenham acesso livre a todos os 

equipamentos desses empreendimentos. 

        Apesar dos exaustivos debates no Instituto de Planejamento Urbano de 

Florianópolis (IPUF) e de duas sessões públicas na Câmara Municipal, foi 

aprovado, de forma negligente, em dezembro de 2003, o Projeto de Lei 

Complementar 513 que prevê a construção do Condomínio sobre o Aquífero 

Ingleses, concedendo também todos os alvarás municipais necessários. 

        Em 2003, o Condomínio Residencial Costão Golf entrou com pedido da 

LAP, junto à FATMA, sendo deferida a LAP número 225 em novembro de 2004. 

Para deferir a LAP, a FATMA aceitou um EIA/RIMA que mais parece uma 

propaganda do empreendimento. E o pior é que é feito por uma empresa 

aparentemente respeitada na cidade, a Caruso Jr. Estudos Ambientais. É 

inadmissível o fato de o empreendedor poder contratar a empresa que desejar 

para realizar o estudo e a FATMA deferir a LAP com um EIA/RIMA nesses 

termos. 

        Ainda em 2004, o Costão Golf entrou com o pedido da LAI. A LAI número 

083 foi deferida também em dezembro também de 2004, após analisar o projeto 

de todas as medidas mitigadoras e compensatórias exigidas pela FATMA, que é 

negligente ante a possibilidade de contaminação irreversível do aquífero. Em 

abril de 2005, sob os cuidados da procuradora da República Analúcia Hartmann, 

foi impetrada ACP, visando à paralisação imediata da construção do 

Condomínio, argumentando-se possíveis danos ao meio ambiente, mais 

especificamente ao aquífero, pela manutenção do gramado do campo de golfe, 

que utilizaria agrotóxicos, como pesticidas, herbicidas e inseticidas19. 

        A ACP também destaca a afronta à legislação na alteração do zoneamento 

da área, onde seria construído o condomínio. Isso comprova a íntima relação do 

empreendedor com o poder público, que trata com descaso a possibilidade de 

impactos socioambientais perversos. Essa ação responsabiliza o empreendedor, 

o ex-presidente da FATMA, e o prefeito de Florianópolis à época20. 

         No mês de junho de 2005 foram paralisadas as obras por determinação do 

MPF, mesmo com o parecer de dois agrônomos, professores doutores da 

Universidade Federal de Santa Catarina, em química dos solos e fitopatologia, 

                                                           
19 (LOPES E PERES, 2010). 
20 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 2005.72.00.002978-8/SC, 2003). 
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que concluem, que a manutenção do campo de golfe não colocará em risco o 

Aquífero Ingleses. Em dezembro de 2005, por determinação da Justiça Federal, 

o MPF exigiu um trabalho científico em hidrologia, com modelagem matemática, 

para avaliar o risco toxicológico que a aplicação de agrotóxicos representaria 

para o aquífero. Para tanto, foi contratada uma empresa que constatou que a 

utilização de agrotóxicos em níveis máximos no campo de golfe não oferecia 

risco de contaminação do aquífero. 

        O plantio da grama do campo de golfe foi autorizado pela Justiça Federal 

em abril de 2006, modificando completamente a paisagem local, retirando a 

cobertura vegetal e modificando o solo com aterros e terraplanagem. No ano 

corrente foram novamente paralisadas as obras a pedido da Justiça Federal. 

        Em dezembro de 2007, uma articulação política, repercutiu no Estado 

catarinense, quando a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, 

ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Santa Catarina, 

reconheceu, por intermédio de dois de seus três membros, a incompetência do 

Foro da Justiça Federal para processar e julgar os assuntos inerentes ao Costão 

Golf, declarando que a competência é da Justiça do Estado de Santa Catarina. 

        A Carta Magna atual também é afrontada em seu artigo 225, pois sendo a 

água um bem vital, o poder público e a coletividade têm a obrigação de preservar 

o Aquífero Ingleses para as presentes e futuras gerações. A Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente de 1981 é afrontada, também, com o licenciamento 

da obra. Essa lei já garantia o direito ao meio ambiente, ecologicamente 

equilibrado, além de estabelecer a preservação e a restauração dos recursos 

ambientais, mediante a difusão do manejo racional. O manejo do gramado do 

campo de golf em questão provocará um desequilíbrio ecológico irreversível em 

um recurso ambiental, vital e raro que é a água doce potável. 

        O Artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias da 

Constituição do Estado de Santa Catarina, de 1989, proíbe os municípios a 

instituírem normas menos restritivas sobre o uso do solo e das águas na orla 

marítima até a promulgação do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. 

Dessa maneira, a Legislação Estadual é afrontada pelo empreendimento que 

conseguiu aprovar uma Lei Municipal, autorizando-se a construção do 

condomínio/teleférico/campo de golfe, em uma área que era classificada de 

forma mais restritiva. 

        O Projeto de Lei Complementar 513 de 2003 alterou o zoneamento de áreas 

no distrito de Ingleses do Rio Vermelho para favorecer a construção do teleférico 

(que vai retirar a cobertura da restinga fixadora do cordão dunário) e do campo 

de golfe (que vai contaminar de forma irreversível o aquífero), associados ao 

Condomínio. Áreas, que eram de uso residencial exclusivo, tiveram o 

zoneamento alterado para uso residencial predominante, ou seja, 

recategorizando, de forma menos restritiva, o uso do solo, e afrontando 

diretamente o Artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias da 

Constituição de Santa Catarina. 
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        Dessa forma, o empreendedor do Condomínio, com seu campo de golfe e 

teleférico, utiliza o seu poder político junto ao poder público e às comunidades, 

onde se encontram os seus empreendimentos. Sua ação acumula terras, explora 

a mão de obra local e barata, e consequentemente acumula capital, afrontando 

a Legislação Ambiental nos âmbitos federal, estadual e municipal, projetando 

perversos danos ambientais irreversíveis a Florianópolis. 

 

CONCLUSÕES 

É evidente a falta de fiscalização do Plano Diretor Municipal de 

Florianópolis, por adequar-se aos interesses dos empreendimentos e alterando 

o zoneamento em detrimento do capital privado. Os Planos Diretores acabam, 

muitas vezes, não garantindo a preservação dos recursos naturais. Além da falha 

de fiscalização, algumas leis são pouco eficazes, como são os casos da 

aplicação dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente e do Estatuto 

da Cidade. 

Os danos ambientais irreversíveis e as punições previstas são multas que 

representam um percentual irrisório frente ao capital do empreendedor, além de 

penas leves que dificilmente se concretizam.  

Verificou-se que muitas alterações efetuadas no Plano Diretor de 

Florianópolis beneficiaram diretamente grandes empreendimentos turísticos 

como o Costão do Santinho Resort e o Condomínio Residencial Costão Golf. 

Ambos os empreendimentos, mesmo sendo objeto de ações civis públicas, e 

tendo sido embargados pela Justiça Federal por algum tempo, acabaram tendo 

as licenças ambientais concedidas e operam normalmente, sem restrições, 

enquanto as ações tramitam no judiciário. 

Há uma contradição entre a apropriação do capital e o domínio do espaço, 

em relação à preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 

socioeconômico das populações locais, que correm o risco também de serem 

exploradas ainda como mão de obra barata. Tal contradição leva a temáticas 

mais gerais, como relacionada à questão da impossibilidade de conciliar o 

desenvolvimento sustentável, que é um princípio do direito ambiental, com o 

desenvolvimento econômico orientado por fundamentos liberais e capitalistas. 

Assim conclui-se que: 1) a legislação ambiental e a urbanística no Brasil 

encontram-se historicamente na vanguarda jurídica mundial com a inserção de 

princípios do direito ambiental e do direito urbanístico em suas normas antes 

mesmo de eles se popularizarem no debate internacional, porém muitas vezes 

esbarram em interesses políticos e econômicos minimizando a sua efetividade; 

2) importantes instrumentos como o licenciamento ambiental e o EIA/RIMA, 

objetivando garantir a preservação ambiental e cultural, estão consagrados na 

Política Nacional do Meio Ambiente; 3) o MPF, com o advento da Lei da Ação 

Civil Pública, apresenta-se como um importante ator social na fiscalização e 

preservação dos recursos patrimoniais ambientais e culturais; 4) a partir do ano 

2000 ocorre na Região Metropolitana uma explosão imobiliária, que tem como 

característica fundamental a participação de construtoras de outros estados, 
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assim os padrões de concorrência e competitividade elevam-se, forçando 

inovações tecnológicas e estratégias empresariais mais refinadas; 5) existe uma 

tendência à efetivação dos interesses dos grandes empreendimentos turísticos 

na capital catarinense, como são os casos do Costão do Santinho Resort e do 

Condomínio Residencial Costão Golf, afrontando princípios do direito ambiental, 

as legislações ambiental e urbanística, impactando de forma irreversível o meio 

ambiente; 6) nem sempre os interesses dos grandes empreendimentos turísticos 

são efetivados, por conta de forte atuação dos movimentos ambientalistas e do 

MPF na Ilha de Santa Catarina; 7) os grandes empreendimentos turísticos 

ocupam áreas protegidas com a legitimação do Poder Público; 8) com a cidade 

almejada por parte dos empresários da construção civil e do Poder Público, a 

Ilha de Santa Catarina segue em seu acelerado processo de degradação 

ambiental, descaracterização dos modos de vida tradicionais e segregação 

socioespacial. 
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Políticas Públicas de Economia Social e Solidária no Brasil e os Problemas do 

Pacto Federativo 

 

Daniel Francisco Nagao Menezes1 

 

 

Resumo 

 

O artigo analisará a formulação de políticas públicas em Economia Social e Solidária no 

Brasil. O texto analisará as políticas públicas em seus três níveis (Federal, Estadual e 

Municipal), as competências de cada um desses níveis e, as formas como elas se 

relacionam, buscando apontar medidas para o aperfeiçoamento das políticas públicas no 

Brasil. Será abordado um viés crítico à estrutura das políticas públicas de ESS no Brasil 

as quais, não são integradas entre as várias instituições públicas o que acaba por torna-las 

ineficazes especialmente pelo fato de buscarem somente a geração de trabalho e renda e 

não se tornarem instrumentos de mudanças estruturais.  

 

Palavras Chaves: Políticas Públicas; Economia Solidária; Pacto Federativo.  

 

 

1. Introdução 

 

O Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988, é um país composto por uma 

federação de estado e, também municípios, que compõe a União. Trata-se do único caso 

no mundo em que é reconhecida autonomia política e econômicas aos municípios, 

transformando-os em entes federativos, assim como os Estados.  

 

  Isto resulta que no país existentes três níveis federais, União, Estado e Municípios, 

completamente autônomos e independentes entre si. Isto é, não existe hierarquia entre o 

poder federal, o estadual e o municipal.  A fim de evitar a existência de conflito entre os 

                                                           
1 Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especializações em 
Direito Constitucional e Direito Processual Civil ambos pela PUC-Campinas, Especialização em Didática e 
Prática Pedagógica no Ensino Superior pelo Centro Universitário Padre Anchieta, Mestre e Doutor em 
Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor do Programa de Pós-
Graduação em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Pós doutorando pela Universidade São Paulo. Membro do CIRIEC-Brasil. 
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entes federados e promover a cooperação entre os três níveis, a Constituição Federal 

estabeleceu o que chama de regras de competência que, nada mais é do que a definição 

do que cada ente federado tem a obrigação de realizar.  

 

  Surge aqui o problema de pesquisa, qual seja: As políticas públicas de promoção 

e regulação da Economia Social e Solidária são de competência material e legislativa de 

qual ente federado? 

 

  A hipótese a ser investigada é que por existir uma completa ausência de definição 

de conceitos teóricos usados na Economia Social e Solidária existe uma dificuldade, até 

hoje não superada pelo poder público, de compreender o que é Economia Social e 

Solidária. Sem compreender claramente o significado, não há como classificar a 

Economia Social e Solidária dentre as regras rígidas de divisão de competência da 

Constituição Federal.  

 

  Com isso, surge a dúvida se a obrigação de regular a Economia Social e Solidária 

é da União, dos Estados e dos Municípios ou ainda, se é comum a todos eles.  

 

  O problema é encontrado na prática ao observar a inexistência de legislação 

federal sobre o tema, nos Estados somente serem encontradas legislações genéricas sobre 

o assunto e, nos municípios não passarem de 200 leis municipais sobre a questão, em um 

contexto de mais de seis mil municípios e, sendo a maior de natureza genérica. 

 

  O texto, buscará contextualizar o problema de pesquisa, via revisão bibliográfica 

e, apontar qual ente federado (União, Estado e Municípios) é o responsável por legislar e 

executar as políticas públicas de Economia Social e Solidária.  

 

 

2. As Regras jurídicas de competência 

 

 

  No Brasil a federação originou-se da determinação do governo central, oriundo 

das exigências das elites locais, a muito cerceadas pela concentração de forças do regime 

monárquico. A formação implantada de cima para baixo, modelo de desfragmentação, 
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dotou-se de estrutura organizacional já conhecida pela classe política: estados dotados de 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário próprios; Constituições estaduais e poder de 

regulamentação própria. Ocorreu uma verdadeira descentralização, devido à dificuldade 

em se governar unitariamente, dividiu-se o país, fato distinto do que ocorreu na América 

do Norte, especialmente Estados Unidos, onde houve uma agregação entre os Estados, 

visando compor uma nação. 

 

  O Brasil tem como forma de Estado o federalismo, que consiste a distribuição 

interna em entes autônomos, mas não independentes, sendo regidos pela constituição 

pátria. Entre a União, os Estados e Municípios existem separação de competências, tanto 

administrativas quanto legislativas. 

 

  Quanto a moderação de poderes entre os entes federados, os constituintes criaram 

técnicas para separar as funções de cada ente federado, havendo, não rara às vezes, 

confusão acerca dos assuntos que cabem a cada membro da República Federativa do 

Brasil. Isto faz com que inúmeras ações cheguem, ao guardião da constituição visando à 

declaração de inconstitucionalidade de determinadas leis. 

 

  Os entes federados têm, como princípios básicos, o princípio da autonomia e o 

princípio do equilíbrio entre as pessoas políticas de Direito Público Interno. O art.18 da 

Constituição Federal prega que “A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

todos autônomos, nos termos desta Constituição”.  

 

  Esse princípio é resultado da forma de Estado adotada no Brasil, o chamado 

Federalismo, princípio esse que promove a descentralização política por meio da 

repartição de competências previstas na Constituição. Deste modo temos um poder 

central (União) dotado de poderes, os entes federativos típicos (Estados-membros) de 

igual modo com suas atribuições e os entes federativos atípicos (Municípios e Distrito 

Federal) com outras competências. 

 

  O Pacto federativo pode ser definido como a união dos entes federados dotados 

de autonomia e submetidos ao poder central e soberano. Assim, há uma clara cooperação 
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entre os entes formadores do Estado, visto que a união promove, dentro da autonomia de 

cada ente federativo, o desenvolvimento através da descentralização. 

 

  A Constituição brasileira de 1988 traz a liberdade para criação normativa, porém, 

desde que se enquadrem nas matérias elencadas do próprio texto constitucional e é claro, 

não vão contra a própria Carta Magna, respeitando a hierarquia legal. A autonomia entre 

tais entes é baseada na não invasão entre as competências, evitando assim que interesses 

locais possam ser justificativos para legislar assuntos de interesse geral. 

 

  Em síntese cada ente possui suas competências, não podendo um invadir a alçada 

do outro, para que não haja assim a inconstitucionalidade dos atos de cada um destes 

entes, lembrando que todos devem se submeter ao que reza a Constituição, que resguarda 

a separação de competências. Mostrando dessa maneira um claro respeito ao princípio 

supracitado do equilíbrio entre as pessoas políticas de Direito Público Interno. 

 

  As competências federativas são parcelas atribuídas, pela soberania do Estado 

Federal, aos entes políticos, permitindo-lhes tomar decisões, no exercício regular de suas 

atividades, dentro do círculo pré-traçado pela Constituição da República. O exercício 

harmônico dessas atribuições é responsável pela manutenção do pacto federativo, pois 

entidade não pode adentrar o campo reservado à outra, praticando invasão de 

competências. 

 

  A competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade ou a um 

órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões e realizar suas funções. A 

repartição na Constituição brasileira de 1988 aborda as competências legislativas (para 

legislar) e as materiais (de ordem administrativa). 

 

  A Competência material pode assim ser dividida:  

 

a) Competência exclusiva (art. 21da CF); • Competência geral da União (vedada a 

delegação para qualquer outro ente da Federação). É consideravelmente ampla, 

abrange temas que envolvem o exercício de poderes do Estado soberano, ou que, 

por razões de segurança e eficiência, devem ser objeto de atenção do governo 

central. Exemplo desse tipo de competência: Atribui-se à União a função de 
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manter relações com Estados estrangeiros, emitir moeda, administrar a reserva 

cambial, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, manter e explorar 

serviços de telecomunicações, organizar, manter e executar a inspeção do 

trabalho, conceder anistia, entre outros. 

 

b) Competência comum (também chamada de cumulativa ou paralela) (art. 23 da 

(CF). Compartilhada entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os 

Municípios (trata de atividades e serviços). A finalidade da competência comum 

é conjugar esforços, coordenando-se as ações das pessoas políticas com vistas à 

obtenção dos fins determinados pela CF de forma mais satisfatória. Exemplo: 

Proteção do meio ambiente e combate à poluição, melhora das condições 

habitacionais e de saneamento básico, proteção de obras de arte, sítios 

arqueológicos, paisagens naturais notáveis e monumentos, etc. 

 

    Já a competência de legislar assim se divide: 

 

a) Competência privativa (art. 22 da CF); da União (autorizada a delegação aos 

Estados-membros e Distrito Federal em questões específicas – parágrafo único) 

Exemplo: Regime dos portos e navegação, desapropriação, diretrizes e bases da 

educação, comércio exterior e interestadual etc; 

 

b) Competência concorrente (art. 24 e parágrafos da CF). É compartida entre a 

União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios (A União elabora 

as normas gerais e os demais entes federados as normas especiais). Também é 

chamada de condomínio legislativo, abrange matérias como o direito tributário e 

financeiro, previdenciário e urbanístico, assistência jurídica, defensoria pública, 

etc. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrária. Exemplo: Florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição 

 

c) Competência suplementar (art. 24, §2º da CF). Garante a harmonia do pacto 

federativo na medida em que a inércia da União não impede que os Estados e o 

Distrito Federal exerçam suas prerrogativas constitucionais, legislando sobre 
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normas gerais e especiais, preenchendo os claros e as lacunas legais. Exemplo: 

proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

 

d) Competência reservada, remanescente ou residual (art. 25 e parágrafos da CF). 

Atribuiu-se aos Estados o poder de auto-organização. São reservadas aos Estados 

as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal. Exemplo: 

A competência residual do Estado abrange matérias orçamentárias, criação, 

extinção e fixação de cargos públicos estaduais, autorizações para alienação de 

imóveis, organização administrativa, judiciária e do Ministério Público, da 

Defensoria e da Procuradoria-Geral do Estado. 

 

  Há também a Competência exclusiva e suplementar do Município (art. 30 da CF). 

A essência da competência legislativa do Município está na possibilidade de auto 

organizar-se por meio da Lei Orgânica e caracteriza-se pelo princípio da predominância 

do interesse local. Exemplo: Exploração da atividade de estabelecimento comercial, 

expedindo alvarás ou licenças para regular seu funcionamento. Exemplo: Instituir e 

arrecadar tributos de sua competência, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte 

coletivo, que tem caráter essencial, etc. 

 

 

3. A Economia Social e Solidária e a divisão de competência no Brasil 

 

 

  A descrição do Pacto Federativo brasileiro e a descrição, ainda que superficial, do 

funcionamento da divisão de competências no Brasil, permite adentrar ao problema de 

pesquisa propriamente dito.  

 

 Ao examinar o conceito de Economia Solidária, especialmente o utilizado no 

Brasil, descobre-se que não há uma fácil definição de como classifica-la juridicamente. 

 

“A Economia Solidária se caracteriza por relações de 

colaboração solidária, inspiradas por valores culturais que 

colocam o ser humano como sujeito e finalidade da atividade 
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econômica. Esta nova prática de produção e consumo privilegia 

a autogestão, a justiça social, o cuidado com o meio ambiente e 

a responsabilidade com as gerações futuras. Baseia-se numa 

concepção de desenvolvimento socioeconômico ecologicamente 

sustentável, socialmente justo e economicamente dinâmico, 

capaz de reorganizar os processos de produção, 

comercialização, consumo, financiamento e desenvolvimento 

tecnológico com vistas à promoção do bem-viver das 

coletividades e da justa distribuição da riqueza socialmente 

produzida. As manifestações da Economia Solidária são 

diversas, dentre as quais se destacam: grupos informais e 

cooperativas de produção, de consumo solidário ou de serviços; 

entidades e grupos de crédito solidário e fundos rotativos; grupos 

e clubes de trocas solidárias com uso de moeda social (ou 

comunitária); empresas recuperadas e de autogestão; cadeias 

solidárias de produção, comercialização e consumo, entre outras 

iniciativas.” (MANCE, 2000, p. 27) 

 

   A economia solidária é uma alternativa inovadora na geração de trabalho e na 

inclusão social, na forma de uma corrente do bem que integra quem produz, quem vende, 

quem troca e quem compra. Seus princípios são autogestão, democracia, solidariedade, 

cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário. A Economia 

Solidária pode ser definida em três dimensões: 

 

 Economicamente, é um jeito de fazer a atividade econômica de produção, oferta 

de serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na democracia e na 

cooperação, o que chamamos de autogestão: ou seja, na Economia Solidária não 

existe patrão nem empregados, pois todos os/as integrantes do empreendimento 

(associação, cooperativa ou grupo) são ao mesmo tempo trabalhadores e donos. 

 

 Culturalmente, é também um jeito de estar no mundo e de consumir (em casa, 

em eventos ou no trabalho) produtos locais, saudáveis, da Economia Solidária, 

que não afetem o meio-ambiente, que não tenham transgênicos e nem beneficiem 

grandes empresas. Neste aspecto, também simbólico e de valores, estamos falando 
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de mudar o paradigma da competição para o da cooperação de da inteligência 

coletiva, livre e partilhada. 

 

 Politicamente, é um movimento social, que luta pela mudança da sociedade, por 

uma forma diferente de desenvolvimento, que não seja baseado nas grandes 

empresas nem nos latifúndios com seus proprietários e acionistas, mas sim um 

desenvolvimento para as pessoas e construída pela população a partir dos valores 

da solidariedade, da democracia, da cooperação, da preservação ambiental e dos 

direitos humanos. 

  

  Da leitura dos conceitos de Economia Solidária, acima transcritos, vários temas 

são tratados: cultura, relações econômicas, justiça social, inclusão social, empresas, meio 

ambiente, consumo, finanças, inovação tecnológica e, bem-estar. 

 

 Com isso surge a questão prática a ser solucionada. Como a Economia Social e 

Solidária é um assunto transversal2, que abrange horizontalmente vários assuntos, é 

impossível determinar em qual inciso ou alínea previstos entre os artigos 21 e 25 da 

Constituição Federal, somado ao art. 30, II do mesmo texto legal. 

 

  O conhecimento atual que se tem sobre as dimensões e as características das 

iniciativas econômicas solidárias no Brasil permite afirmar que está em constituição uma 

importante alternativa de inclusão social pela via do trabalho, com base em práticas e 

valores de cooperação, de autogestão e de solidariedade na realização de atividades 

econômicas. Com essa compreensão, as duas primeiras Conferências Nacionais de 

Economia Solidária (CONAES), realizadas em 2006 e 2010 respectivamente, definiram 

a economia solidária como “estratégia de desenvolvimento”. 

 

   Porém, o que se encontra na prática no Brasil é uma miscelânea de legislações 

estaduais e municipais sobre Economia Social e Solidária, registrando-se que não existe 

                                                           
2 “Por ser política de desenvolvimento e voltar-se para um público historicamente excluído ou que 

progressivamente vem tendo ampliadas sua pobreza e exclusão social, a economia solidária demanda não 

só ações setoriais específicas, mas também ações transversais que articulem instrumentos das várias áreas 

do governo e do Estado (educação, saúde, meio ambiente, trabalho, habitação, desenvolvimento 

econômico, saúde, tecnologia, crédito e financiamento, entre outras), para criar um contexto efetivamente 

propulsor da emancipação e da sustentabilidade. Portanto, é necessário que esteja presente no cotidiano 

das ações de planejamento, execução e avaliação dessas diferentes áreas.” (PRAXEDES, 2009, p. 57) 
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uma lei federal sobre o assunto no país, muito embora exista um Projeto de Lei em 

discussão no Congresso Nacional. O conteúdo das leis, na maioria dos casos é genérica, 

não criando uma política pública definida de promoção da Economia Social e Solidária. 

 

 Isto decorre de dois problemas, o primeiro é ausência de um conceito jurídico e 

econômico do que é Economia Solidária e, o segundo, pela existência de dúvidas sobre a 

competência dos entes federados em relação a promoção e regulação da Economia Social 

e Solidária. Tanto é assim que o Brasil possui 5.570 municípios e somente 42 possuem 

legislação sobre Economia Social e Solidária3. Dos 26 Estados, somente 44 possuem 

legislação específica sobre o assunto.  

 

  Alguns exemplos podem ser levantados: Santo André – SP, prevê a possibilidade 

de estabelecimento de convênios da prefeitura com cooperativas em processo de 

incubação; Diadema – SP prevê a redução gradativa do Imposto Predial Territorial 

Urbano (IPTU) para cooperativas instaladas no município; Osasco – SP, a Lei Geral de 

Economia Solidária prevê a criação de equipamentos públicos como a Incubadora 

Pública, Centro Público, Centros de Comércio; Montes Claros – MG prevê a criação de 

um Fundo de Fomento à Economia Popular e Solidária; Recife – PE criou o Fundo Recife 

Solidário; João Pessoa – PB criou um fundo que possibilita a captação de recursos, em 

percentual sobre as compras de bens e serviços efetuadas pela prefeitura. 

 

 

4. A Competência Concorrente para as Políticas Públicas de ESS no Brasil 

 

 

   A modalidade de competência concorrente até então utilizada, é a chamada 

clássica, caracterizada pela disponibilidade ilimitada do ente central de legislar sobre a 

matéria, até mesmo podendo esgotá-la, remanescendo aos Estados o poder de 

suplementação, em caso de ausência de norma federal, ou de complementação, para 

preencher lacunas acaso por ela deixada. 

                                                           
3 A lista pode ser encontrada em http://www.economiasolidariasp.org.br/?pg=leis_municipais_ecosol. 

Acesso em 02/07/17.  
4 A lista está disponível em http://www.economiasolidariasp.org.br/?pg=leis_estaduais_ecosol. Acesso em 

02/07/17. 
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  O legislador constitucional brasileiro tem demonstrado, nos últimos quarenta 

anos, acentuada simpatia pela técnica da competência concorrente limitada, parecendo 

preferir a sua problemática definição dos lindes de atuação da União e dos Estados a abrir 

mão das vantagens que ela proporciona, mantendo uma solução que venha a possibilitar 

a tessitura de uma malha legislativa que, nacional, tenha condições de mais 

adequadamente alcançar as peculiaridades políticas, econômicas, sociais e geográficas 

encontradas em nosso imenso País.  

 

  Embora faça sentido esse objetivo político de unificar o essencial sem prejuízo da 

diversificação do secundário, o problema foi ampliado, nas Constituições de 1967 e 1969, 

sem que se tivesse avançado substancialmente em doutrina, seja na formulação de um 

conceito apriorístico de normas gerais ou, pelo menos, de uma orientação empírica 

razoavelmente segura. 

 

  O legislador constitucional da 1988 considerou, por certo, o instituto da 

competência constitucional limitada como um aperfeiçoamento político. Tanto é assim 

que desenvolveu as regras dos parágrafos um a quatro5 do art. 24 da Constituição Federal.  

 

 Pelo que já foi discutido anteriormente, a Economia Social e Solidária por sua 

natureza plural e complexa, se encaixa perfeitamente na maioria das hipóteses da 

                                                           
5 § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas 
gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 
atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário. 
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competência executiva comum prevista no art. 236 da Constituição Federal, possuindo 

em decorrência disso, competência legislativa concorrente limitada, previsto no art. 247.  

 

  Com isso, caberá a União Federal criar no Brasil as diretrizes gerais das políticas 

públicas da Economia Social e Solidária no Brasil, podendo as diretrizes serem 

aperfeiçoadas por Estados e Municípios.  

 

 A organização estrutural das políticas de ESS, a forma jurídica dos 

empreendimentos solidário, o financiamento das atividades e outros pontos estruturantes 

são de competência do ente central, no caso o Governo Federal.  

 

 Assim, a execução das políticas públicas fica a cargo dos Estados e, 

principalmente dos Municípios (poder local). 

                                                           
6 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural; 
V -  proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à 
inovação;   
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico; 
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos; 
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
hídricos e minerais em seus territórios; 
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
7 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
II - orçamento; 
III - juntas comerciais; 
IV - custas dos serviços forenses; 
V - produção e consumo; 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;    
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
XI - procedimentos em matéria processual; 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
XV - proteção à infância e à juventude; 
XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 
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 Com isso, as ações voltadas para a Economia Social e Solidária, desde que 

previstas no art. 23 da Constituição Federal, podem ser executadas por pelos três entes 

federados (União, Estados e Municípios). A formulação da política pública, que sempre 

advém de uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, obedece a regra do art. 24 da 

Constituição Federal, ou seja, as regras gerais (princípios) são estabelecidas pelo ente 

central ou, na ausência pelos Estados, cabendo a execução primordialmente aos 

Municípios8. 

 

5. Conclusões 

 

  A solução jurídica apontada no item anterior resolver a questão da validade formal 

das leis que criam as políticas públicas no Brasil, definindo que a competência é 

primordialmente dos Municípios.  

 

 Se de um lado o problema jurídico foi resolvido, restam diversos outros problemas 

de ordem prática. O primeiro deles é inconstitucionalidade da maioria das legislações das 

leis estaduais e municipais, as quais, trazem somente princípios gerais da Economia 

Social e Solidária.  

 

 Embora ainda não exista uma legislação nacional que traga as diretrizes das 

políticas públicas de economia social e solidária no Brasil, omissão que autoriza os 

Estados e Municípios a legislarem neste sentido de organizar as políticas, fato é que, as 

legislações dos Estados e Municípios além das questões de ordem geral também são 

obrigadas a possuírem disposições práticas, sobre a execução das políticas públicas, o 

que, não acontece na legislação municipal existente.  

                                                           
8 “Na construção e implementação de uma política pública de qualquer natureza, e em particular de 

economia solidária, deve-se buscar uma ação integrada, complementar e descentralizada (de recursos e 

ações) entre os entes da federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos, 

cumprindo o papel de identificar, elaborar e fomentar políticas públicas de desenvolvimento de economia 

solidária, considerando a intersetorialidade e articulação das instâncias de governo e primando pela 

participação e o controle social. Integrar e complementar as ações a partir da visão de que os recursos 

públicos provêm de uma única fonte – os cidadãos e cidadãs – permite potencializar o uso e os impactos; 

aglutinar as forças sociais em torno de políticas públicas abrangentes e que se fixam cada vez mais como 

políticas de Estado, como direitos, rompem com políticas de balcão e podem ser fatores de estímulo à 

criação de esferas públicas onde se discute de forma transparente a destinação dos recursos entre todos 

os sujeitos políticos que representam os diferentes interesses coletivos presentes na sociedade.” 

(PRAXEDES, 2009, p. 59) 

1192



 

 Entretanto, a fixação da competência das políticas públicas de Economia Social e 

Solidária nos municípios (poder local), abre uma gama de inúmeras oportunidades para a 

ESS, especialmente em questões como territorialidade, participação política, inclusão 

social, todas questões diretamente envolvidas com o enfretamento de questões 

econômicas e sociais de uma determinada localidade.  
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1 – Precisões conceituais e resgate histórico

A  proposta  do  presente  trabalho  é  realizar  uma  análise  panorâmica  do

desenvolvimento das políticas públicas nacionais de economia social  e  solidária  nos

governos  de  esquerda  da  América  Sul  do  ponto  de  vista  de  seus  condicionantes,

instrumentos e potenciais de conformação como elemento de uma política econômica

que vise a reconfigurar a correlação de forças entre o setor privado, estatal e um setor

gerido pelos trabalhadores.

Cientes da polêmica em torno da definição do caráter de esquerda dos governos

sul-americanos  no  Século  XXI  (Negri,  2014),  a  pesquisa  restringe-se  àqueles

correntemente considerados de esquerda onde houve pelo menos mais de um mandato

em continuidade, havendo maior possibilidade de análise do processo de formulação e

tentativa  de  implementação  de  uma  política  pública.  Dessa  forma  restringe-se  às

políticas públicas desenvolvidas pelos governos Chavez e Maduro na Venezuela (desde
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1999), pelo governo de Morales na Bolívia (desde 2006), pelo governo de Correa no

Equador (desde 2007); Nestor e Cristina Kirchner na Argentina (2003 – 2015), pelos

governos de Lula e  Dilma no Brasil  (2003 -  2016) e pelos  governos de Vasquez e

Mujica no Uruguai (desde 2006).

 São  consideradas  políticas  públicas  de  economia  social  e  solidária,  todas

aquelas  ações  que o governo escolhe  fazer  ou não fazer  dirigidas  especialmente  ao

fomento de um segmento econômico baseado em características de gestão democrática

e associativismo, independente da terminologia utilizada em cada país, que pode refletir

ênfases vinculadas a opções e aspectos culturais. 

De forma mais ampla, compreende-se que na América Latina nunca deixou de

haver setores da economia organizados com base na reciprocidade (Quijano, 2000), mas

que a delimitação do campo da denominada economia social e solidária propriamente

dita parte de um processo histórico que se inicia nos anos 1980, conformando-se através

do que Guerra (2012) denominou de ondas. A primeira delas seria a própria constituição

de experiências de associativismo econômico como forma de reação à crise econômica

dos anos 1980, passando posteriormente à organização desses atores em redes , com a

conformação de um  movimento social que autores como Pinto (2006) e França-Filho

(2007) denominam de movimento social novíssimo. 

A terceira onda iniciado no início do Século XXI é a do início de diálogo de

atores  governamentais  com essas  experiências,  gerando  a  conformação  de  políticas
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públicas de economia solidária, especialmente dos governos sul-americanos localizados

ideologicamente mais à esquerda, que reconhecem a relevância desse fenômeno social.

Os movimentos passam então a lidar com os perigos e riscos da cooptação pelo

Estado, questão esta já presente no movimento cooperativista inglês do Século XIX e

abordada  por  Marx  em  1864, em  sua  mensagem  inaugural  para  a  Associação

Internacional dos Trabalhadores. Nesta mensagem ele louva o movimento cooperativo,

no entanto pondera que “se mantido no círculo estreito dos esforços casuais de operários

privados,  nunca  será  capaz  de  parar  o  crescimento  em  progressão  geométrica  do

monopólio, de libertar as massas, nem sequer de aliviar perceptivelmente a carga das

suas misérias”. A solução seria, portanto, “conquistar poder político para desenvolver e

alimentar por meios nacionais o trabalho cooperativo” (Marx, 1864, s/p).

No entanto, já em 1875, em sua crítica ao programa de Gotha, Marx afirma que

“no que se refere às sociedades cooperativas atuais, estas só têm valor na medida em

que  são  criações  independentes  dos  próprios  operários,  não  protegidas  nem  pelos

governos nem pelos burgueses”  (Marx, 1875, s/p) criticando o programa que propunha

a  criação  de  “cooperativas  de  produção,  com  a  ajuda  do  Estado  e  sob  controle

democrático do povo trabalhador”.

O debate atual mantém essas visões contraditórias, de um lado os autonomistas

consideram que mesmo em governos de esquerda as políticas públicas de economia

solidária  são  formas  dos  Estados  “ensayar  nuevos  modos  de  control  a  través  de  la

práctica de la gobernabilidad, mediante la cual buscan influir en las formas de vida de
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los no ciudadanos convirtiéndolos en blancos de políticas de bienestar” (Zibechi, 2011,

p.62).  De  forma  mais  suave,  Marchesini  (2008,  p.122)  afirma  que  “no  Brasil,  o

reconhecimento pelo governo federal de um movimento social importante (…) acontece

de uma forma que compromete a autonomia e o horizonte estratégico desse setor”.

De  outro  lado,  Hintze  (2010)  destaca  a  positividade  do  processo  de  co-

construção de políticas públicas no Brasil e Azzelini (2012, p.32) afirma que: 

en Venezuela se ha demostrado qué tan importante es tener el poder de
gobierno para poder seguir y profundizar procesos de transformación.
No para hacer del Estado el actor de cambio, sino para abrir espacios y
garantizar las condiciones materiales, para que lo nuevo pueda surgir
desde abajo. 

Esta  contradição  também  foi  colocada  nas  primeiras  experiências  latino-

americanas de tentativas de implementação de políticas públicas com vistas a promoção

de  um  setor  não  capitalista  da  economia.  Destaca-se,  nesse  sentido,  a  experiência

desenvolvida pelo governo militar de Velasco Alvarado no Peru (1968 – 1975). Para

Rénique (2009) o governo Alvarado reivindicava a herança de Mariatégui e continha

aportes das tradições libertárias e socialistas e para Nascimento (2011) criou um setor de

empresas  de  propriedade  social  administrada  pelos  trabalhadores,  não  obstante,

Touraine (1989) o considerou uma das ditaduras mais totalitárias da América Latina.

A outra  tentativa  histórica  de  conformação  de  uma  política  pública  para  a

construção  de  um setor  autogestionário  da  economia  é  a  de  Allende  no Chile  cujo

destaque é ter sido abortada pela via do golpe militar. Para Negri (2012) foi a proposta

de constituição de uma área social formada por empresas estatizadas sob o controle dos
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trabalhadores  a  que  mais  contribuiu  para  o  tensionamento  do  cenário  social  e

concretização do golpe  no Chile,  como parte  do  processo de  restrição  do  conteúdo

ideológico da democracia.  

II – A diversidade das políticas públicas de economia solidária hoje

Chegando-se ao período atual, as políticas públicas de economia solidária podem

ser  situadas  entre  estratégia  de  ampliação  da  governamentalidade  pública  para

populações historicamente excluídas e estratégia de transformação econômico-produtiva

para  além  do  capitalismo.  Lebowitz  (2007),  se  posiciona  claramente  ao  afirmar,

referindo-se à Venezuela, que “entre os cinco países da América Latina onde a oposição

às  políticas  neoliberais  de  Estado  produziu  recentes  mudanças  governamentais,  há

apenas  um caso onde as  mudanças  em curso  podem tornar  a  economia  social  uma

alternativa real ao capitalismo (Lebowitz, 2007, pgs 47 e 48)”. 

Um  estudo  mais  aprofundado  dos  avanços  e  limitações  empreendidos  pela

política pública em cada um dos governos de esquerda sul-americanos é uma tarefa

complexa,  para a qual  se  considera útil  a aplicação do referencial  e instrumental de

Análise da Política de forma a entender “o que os governos fazem, porque fazem e que

diferença isso faz” no que se refere à economia solidária (Serafim e Dias, 2012, p.127).

Entende-se como Frey (2000) que a Análise da Política não prescinde da análise

da inter-relação entre as instituições políticas, o processo político e os conteúdos de
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política. Estes mesmos termos são traduzidos do inglês (polity,  politics  e policy) por

Couto  (2005)  como  política  constitucional,  política  competitiva  e  política  pública.

Começando  pela  política  constitucional,  percebe-se  a  diferença  clara  entre  Bolívia,

Equador e Venezuela que incorporaram propostas de economia social e solidária em

constituições promulgadas sob os governos de esquerda analisados e os casos de Brasil,

Uruguai e Argentina cujas consituições remetem aos anos 1980 e 1990 e não fazem

referência a economia solidária.

No  caso  da  Venezuela,  Azzellini  (2012)  destaca  a  tentativa  frustrada  de

promulgação  de  uma  nova  constituição  em  2007,  que  seria  mais  avançada  no

reconhecimento de formas alternativas de propriedade que a de 1999 que já estabelecia

a  obrigação  do  Estado  em  fomentar  as  formas  de  economia  social  e  alternativa.  

Conforme Coraggio (2013) a constituição do Equador de 2008 avança para a

definição  do  sistema  econômico  como  social  e  solidária  tendo  como  um  de  seus

componentes  a  organização  econômica  solidária  que  inclui  setores  cooperativistas,

associativos  e  comunitários  enquanto  a  da  Bolívia,  de  2009,  opta  pelo  conceito  de

economia  plural,  que  comporta  as  formas  de  organização  econômica  comunitária

(vinculada  às  experiências  indígenas  e  camponesas),  estatal,  privada  e  social

cooperativa.

A utilização do modelo de ciclo da política pública ajuda a descer do nível da

polity para o nível  da  policy ao construir  uma proposta  de segmentação da política

pública em etapas (Serafim e Dias, 2012). A análise da etapa de conformação da agenda
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da  política  pública,  por  exemplo,  pode  ser  especialmente  profícua  para  entender  o

porquê e para quem aquela política pública foi criada. Nesse sentido, Perez e Seisdedos

(2006) indicam a  importância  de entender,  no  processo de  conformação da agenda,

quem são os atores envolvidos e qual o público a quem esta se destina.

Conforme  mencionado  na  primeira  seção,  a  economia  solidária  surge  como

política pública devido a sua existência prévia enquanto prática social, no entanto, as

políticas não surgem necessariamente para apoiar as experiências já existentes. Este é

um debate colocado por  Cruz  (2006),  para quem o caráter  não indutivo da política

pública brasileira (que enfocou o atendimento a empreendimentos já existentes),  em

comparação com a argentina (que enfocou a formação de novos empreendimentos pelo

público beneficiário da assistência social) é um ponto positivo.

A  questão  da  indução  está  muito  presente  na  análise  da  política  pública

venezuelana e pôde ser sentida desde o início da sua implementação quando incentivos

à constituição de cooperativas geraram uma explosão quantitativa, chegando a atingir-se

262.904 cooperativas, das quais apenas 70.000 chegaram a ser operacionais, sendo que

muitas  tratavam-se  de  empresas  familiares  que  buscavam  isenções  de  impostos

(Azzellini, 2012).

Nos casos da Bolívia e do Equador a agenda da política pública estaria mais

vinculada ao desejo de fortalecimento de formas alternativas de organização econômica

cuja existência foi empiricamente verificada (Coraggio, 2013). No entanto, apesar de
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direcionada a atender esses atores já existentes, não se verifica a sua participação na

construção da agenda. 

Esse tipo de análise adentra o campo da politics, do processo de disputa política,

que não restringe à conformação da agenda, estando também presentes  nas etapas de

formulação, implantação e avaliação. Abordando a Bolívia, Hillemkamp (2014) registra

o surgimento das OECAs (organizações econômicas associadas) nos anos 1990 como

sujeito econômico da economia solidária e a cisão das suas entidades representativas em

duas,  a  CIOEC  (entidade  com  caráter  de  central,  vinculada  às  organizações

camponesas) e a RELACC (entidade com caráter de articulação de movimento social,

mais vinculada à temática da economia solidária e do comércio justo). Devido a esse

conflito a autora registra uma dificuldade de legitimidade e incidência na conformação

da agenda pública, tendo o governo oscilado entre o diálogo com uma ou outra entidade

e tentativas de imposição de um modelo sobre os demais.

Já para o caso do Equador, Ugalde (2016, p.84), afirma diretamente que “se ha

silenciado y menospreciado la experiencia tanto económica como organizativa de los

actores/a”,  de  forma  que  “se  empobrecen  los  procesos  participativos”.  Sua  visão,

referenciada em declarações dos próprios agentes do Estado, é a de uma política que

pretende moldar e ajustar a parâmetros homogêneos a diversidade das práticas sociais.

O caso onde a participação da sociedade civil teria sido mais ativa na formação

da agenda da política pública da economia solidária é o do Brasil, sobre o qual Cunha
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(2012)  registra  que  no  “mito  fundador”  da  política  pública  de  economia  solidária

encontra-se a entrega de uma carta do Fórum Brasileiro de Economia Solidária ao então

presidente Lula demandando a criação da SENAES dentro do Ministério do Trabalho.

Este  seria  um  exemplo  do  que  Hintze  denomina  (2010)  co-construção  da  política

pública que tende a uma inevitável burocratização decorrente da institucionalização da

relação entre Estado e sociedade civil.

Nos países onde a política não se direciona ao fortalecimento das organizações já

existentes  não é  de  se esperar  a  participação destas  no processo  de  composição  da

agenda, o que parece verdade para Argentina. A realidade da Venezuela, porém, requer

ponderações. 

Parte-se de uma agenda inicialmente constituída pelo Estado com o intuito de

promover a inclusão do setor marginalizado via economia social (Lebowitz, 2007) para

a conformação de uma nova agenda de construção de uma economia comunal como

processo  central  de  transformação  econômica  do  país  a  partir  de  um  processo  de

interação social que Azzellini (2012) denominou de construção de dois lados. 

Um  exemplo  da  interação  entre  Estado  e  sociedade  civil  é  o  processo  de

construção das comunas. De acordo com Azzellini (2013), se o governo central deu um

impulso inicial para o processo de autogestão social através da criação de normativas e

do Ministério das Comunas, a própria gestão deste ministério teria se conformado em

um grande obstaculizador da regularização das comunas. Dessa forma foi necessária a

1202



criação de uma rede autoorganizada de ativistas de comunas para incidir e obrigar o

órgão a funcionar.

De um lado, é como se os trabalhadores tivessem que se aliar ao governo central

para  pressionar  que  os  órgãos  executores  implementem  as  iniciativas  por  ele

formuladas, de outro o governo central mostrou sensibilidade para reavaliar sua agenda

e diretrizes a partir da constatação das iniciativas que contam com apoio mais efetivo

dos trabalhadores. 

Um exemplo de sensibilidade do governo foi o abandono de um programa que

condicionava a cessão de benefícios governamentais a pequenos e médios empresários à

sua  disposição  à  implementação  de  um  modelo  de  cogestão  da  empresa  com  os

trabalhadores, a partir da opção dos trabalhadores pelo modelo de propriedade social

direta. Este é também um exemplo da disposição do governo em não só provocar o

fortalecimento e a organização de um setor econômico social  e solidário a partir  da

criação de novas organizações, mas também de provocar a transição do setor privado

para formas de gestão mais democrática. 

Esse configura-se como um terceiro elemento de relevância para a análise da

agenda da política pública, a reflexão sobre sua relevância frente a agenda mais ampla

do Estado.  No caso da  Bolívia  Wanderley  (2013,  p.120)  afirma que  das  visões  em

disputa expressadas na constituição de 2009 a vencedora foi “la visión tradicional de un

desarrollo unidimensional con base en la homogeneización del tejido económico sobre
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la disciplina del mercado, pero bajo el protagonismo del Estado y nuevas alianzas con

actores  económicos  privados  emergentes  y  consolidados”,  ou  seja,  sem  um  papel

relevante  para  a  economia  comunitária  e  solidária  no  processo de  reorganização da

economia plural. De forma semelhante para o Equador, Ugalde (2016) aponta que a

relevância dada para a economia popular e solidária na sua constituição foi eclipsada

por uma orientação de modernização capitalista com predomínio estatal.

Estes países acabaram, na prática, se aproximando de uma situação similar à da

Argentina,  em que a  economia  social  e  solidária  ganha uma dimensão de elemento

central  para  a  estratégia  de  integração  dos  setores  excluídos  da  economia,  ou  à  do

Brasil, onde a economia solidária se afirmou como política segmentada e setorial, sem

atingir grande escala ou relevância nas estratégias mais amplas do governo.

Se a análise da conformação da agenda ajuda a entender o porquê e para quem a

política está sendo estabelecida, a etapa seguinte, da formulação, ajuda a entender o que

se pretende fazer. Conforme Mondragon (2006 apud Serafim e Dias (2012, p. 131) a

formulação  pode  ser  dividida  em processo  decisório  e  processo  formal  no  qual  “a

decisão do primeiro momento se configura em política pública por meio de medidas

administrativas necessárias para sua existência”. Considera-se que esse processo pode

ser apreendido a partir da positivação da política em legislações e normativas nacionais,

bem  como  através  da  análise  da  criação  e  definição  dos  órgãos  responsáveis  pela

implementação da política pública.
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No Brasil,  por  exemplo,  a  conformação de uma agenda setorial  implicou na

constituição  de  uma  secretaria  dentro  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  para

demarcar  que  este  deveria  passar  a  se  responsabilizar  não  só  pelos  trabalhadores

subordinados,  mas  também  pelo  cooperativismo  e  associativismo  urbano  (Faria  e

Sanchez, 2011 p. 420). Dessa forma, afastar-se-ia “desde logo, qualquer possibilidade

de  que  o  campo  da  Economia  Solidária  ficasse  circunscrito  às  ações  de  corte

assistencial, como medidas contingenciais resultantes da crise do sistema”. No entanto,

Novaes (2015) afirma que a SENAES nunca chegou a conseguir cumprir o objetivo de

apontar  para  outro  modelo  de  desenvolvimento,  conformando-se  como  uma  “pedra

proto-socialista em um colar pró-capital financeiro”.

Opção inversa à do Brasil foi a da Argentina, onde a política pública, formatada

dentro da agenda da assistência social, é implementada por dois órgãos vinculados ao

“Ministerio de Desarrollo Social” - uma Secretaria de Economia Social e um Instituto

Nacional de Associativismo y Economía Social (Coraggio, 2013). Apesar das grandes

pretensões  colocadas  em sua  constituição,  o  Equador  acaba  por  seguir  um modelo

similar ao argentino, com a existência de um instituto - IEPS  (Instituto de Economía

Popular y Solidaria –IEPS) vinculado ao Ministerio de Inclusión Económica y Social

(MIES), além de uma Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), esta

vinculada  diretamente  à  presidência.  Nesse  desenho  Ugeda  (2016)  critica,  ainda,  a

grande  relevância  dada  ao  trabalho  de  supervisão  e  regulamentação  da  SEPS  em

detrimento da necessidade de fomento dos empreendimentos.
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No  caso  da  Bolívia  por  outro  lado,  é  de  se  ressaltar  a  existência  de  um

“Ministerio  de  “Desarrollo  Productivo  y  Economía  Plural”  que  poderia  refletir  um

conceito de desenvolvimento econômico diferenciado, o que não ocorre pela ausência

de um organismo adequado para fomentar a economia solidária e comunitária que está

hoje vinculada a um Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa. Wanderley, Sostres e

Farah  (2015)  relatam que  em 2010 houve uma tentativa  frustrada  de  criação desse

espaço que seria o Viceministerio de Economía Solidaria y Comercio Justo que acabou

por nunca ser implementada.

Na Venezuela,  cinco anos após o início do governo, em 2004, se percebeu a

necessidade de criação de um ministério com atribuições específicas, então denominado

Ministerio de la Economía Popular (Minep), associado à Missión Vuelvan Caras, com

foco na construção de Nucleos de Desenvolvimento Endógeno. Tendo efetivado um

ciclo com a implementação da política, a avaliação do governo foi de que:

La idea inicial  de que las  cooperativas  llegaran  automáticamente  a
“producir  para la satisfacción de las necesidades sociales” y que la
solidaridad  interna  de  las  cooperativas,  basada  en  la  propiedad
colectiva, “se extendiera de manera espontánea en las comunidades
locales”, se reveló falsa. La mayoría de las cooperativas siguieron las
lógicas del capital (Azzellini, 2012, p. 83)

Com essa  avaliação  e  com a  construção  de  uma  agenda  nacional  voltada  à

criação do poder comunal, o Ministério muda seu nome em 2007 para Ministério da

Economia Comunal,  com intuito  de vincular  as  novas  cooperativas  às  instâncias  de

Poder Comunal, chegando a 2013 com a denominação de Ministerio del Poder Popular

para las Comunas y Movimientos Sociales.
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Por fim há o caso do Uruguai, em que a vinculação da proposta da economia

social  e  solidária  com o cooperativismo ocasiona  com que o Instituto  Nacional  del

Cooperativismo vinculado ao Ministério do Trabalho e Seguridade Social seja hoje o

órgão com atribuições para atua na economia solidária. 

Passando para a questão da legislação é possível perceber nos países leis que

positivam a proposta da política pública de maneira abrangente e a existência de leis

direcionadas a ações específicas de fomento às organizações da economia solidária. No

caso do Uruguai  o  que se aproxima de uma lei  que  estabelece  a  política  é  a  “Ley

General de Cooperativas”, de 2008, a única que se refere diretamente à economia social

e solidária, atribuindo ao referido Inacoop a função de realizar propostas sobre o alcance

e a regulação da economia social e solidária (Guerra, 2012).

No Brasil, não foi resolvida a questão da institucionalização da política pública

de economia solidária  através da criação de legislação específica (Schiochet,  2011),

tampouco  se  conseguiu  implementar  leis  que  garantam  condições  que  facilitem  a

sobrevivência dos empreendimentos econômicos solidários. Nesse sentido há uma falha

na  construção  de  uma  ambiência  favorável  para  que  esses  atores  atinjam  sua

sustentabilidade  (Kraychete,  2015).  Em  relação  a  esse  último  objetivo  a  Argentina

registrou avanços, como a lei do Monotributo Social que favorece o acesso à seguridade

social, a Lei do Microcrédito para o desenvolvimento da economia, de marcas coletivas

e as modificações na lei de falências descritas por Coraggio (2013).
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No que se refere ao objetivo de institucionalização da política, Guerra (2012)

considera a Lei de Economia Popular e Solidária (LOEPS) do Equador como sendo a

mais avançada, nesse caso o que se pode depreender é que uma legislação com uma boa

construção conceitual não garante uma boa implementação da política.

Na Venezuela novas legislações vêm acompanhando as mudanças na instituição

da política, de forma que em 2001 se cria uma Ley de Asociacones Cooperativas que é a

responsável por outorgar uma grande gama de incentivos tributários e é complementada

em 2003 e 2004 por decretos presidenciais que exigiram que as  instituições e empresas

do Estado priorizassem a sua contratação (Azzellini, 2012). Já em 2008 institui-se a Ley

de Fomento y Desarrollo de la Economía Popular que define o que são “organizaciones

socioproductivas comunitarias”,  substituída em  2010 pela  Lei  Orgânica do Sistema

Econômico  Comunal,  que  estabelece  quatro  formatos  possíveis  para  este  tipo  de

organização sócioprodutiva (todas aptas a terem personalidade jurídica: a) empresa de

propriedade social direta comunal, vinculada diretamente aos conselhos comunais; b)

empresa  de  propriedade  social  indireta  comunal,  vinculada  ao  poder  público  com

participação dos órgãos comunais; c) unidades produtivas familiares e; d) grupos de

intercâmbio solidário. Todas elas tem direito a acessar recursos públicos reembolsáveis

e não reembolsáveis, serem priorizadas nas compras públicas, além de serem isentas do

pagamento de qualquer tipo de tributo.
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Por fim, há o caso da legislação que estabelece a política pública boliviana, com

idas e vindas que refletem o processo de disputa política dos atores da sociedade civil

entre  si  e  com o governo.  Wanderley, Sostres  e  Farah (2015) apresentam a disputa

iniciada com a primeira lei direcionada ao setor comunitário da economia plural a Ley

de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, de 2011 que criou o conceito

de Organizaciones Económicas Comunitarias – OECOM, como base para a revolução

produtiva comunitária agropecuária,  buscando submeter à elas as OECAs, estruturas

previamente existentes de associações e cooperativas. Tentativa eventualmente revertida

com  a  promulgação  da  Ley  de  Organizaciones  Económicas  Campesinas,  Indígena

Originarias-oecas  y  de  Organizaciones  Económicas  Comunitarias-oecom  para  la

Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria (Lei N°

338, de 26 de janeiro de 2013).

Como  essas  leis  referem-se  unicamente  ao  âmbito  da  produção  agrícola,

acabaram por serem complementadas  pela  Lei Geral de Cooperativas,  de 2013, que

estabelece a organização econômica social cooperativa como parte da economia plural.

Ainda assim, Wanderley, Sostres e Farah (2015) consideram que essas legislações ainda

não vem se mostrando capazes de atender às necessidades dos atores da economia social

e solidária.

3 – Conclusão – para uma tipologia das políticas públicas de Economia Solidária

na América Latina
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Ainda  que  seja  necessária  a  realização  de  um  trabalho  de  campo  mais

aprofundado para testar algumas das hipóteses e afirmações constatadas na revisão de

literatura,  este  estudo  introdutório  nos  aponta  que  a  divisão  entre  os  governos  de

esquerda críticos ao capitalismo e àqueles de centro-esquerda aderentes ao capitalismo

talvez  não seja  a  forma  mais  correta  de  categorização e  compreensão das  políticas

públicas de economia solidária na América do Sul.

Uma outra  possibilidade  de  categorização diria  respeito  às  diferentes  formas

pelas quais os potenciais da política pública de economia solidária tem o seu conteúdo

ideológico  restringido.  Nesse  aspecto  é  possível  categorizar  as  experiências  sul-

americanas em três categorias.

Na  primeira  categoria  podem  ser  situadas  as  experiências  de  Argentina  e

Equador,  na  qual  as  políticas  públicas  de  economia  solidária  podem  ser  situadas

claramente como estratégias de governamentalidade de setores excluídos da população.

Ainda que possam prever elementos concretos de apoio a empreendimentos solidários e

fazerem  parte  de  uma  estratégia  mais  ampla  do  governo,  tratam-se  de  políticas

construídas  sem  interação  com  o  movimento  social  e  alocadas  nos  ministérios  de

assistência social, confinadas a propostas integrativas de setore excluídos.

Na segunda categoria podem ser situadas as experiências nas quais a política

pública  de  economia  solidária  não  parece  desempenhar  qualquer  papel  relevante  na

agenda governamental mais ampla a  não ser o de atender  pontualmente setores dos
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movimentos sociais que compõem a base do governo. Estes setores podem inclusive ter

bastante  incidência  e  participação  na  formulação  das  políticas,  desde  que  estejam

confinadas  a  seu  nicho  específico.  Nesse  sentido,  a  política  não  é  verdadeiramente

integrada  à  agenda  do  governo,  cuja  atuação  é  pontual,  sem  instrumentos  e

financiamento adequados. Parece esse ser o caso do Brasil (relação entre SENAES e

movimento de economia solidária),  Uruguai (relação com o movimento histórico do

cooperativismo) e Bolívia (ausência de um órgão específico do governo para dialogar

com o movimento econômico indígena).

Por fim, podemos identificar de forma isolada a Venezuela, único caso em que

parece ter se proposto uma efetiva transformação econômica a partir de um projeto de

socialismo autogestionário. Nesse caso as restrições que impediram o desenvolvimento

do projeto parecem ter se situado na burocracia estatal (impedindo avanços mais rápidos

nas políticas públicas) e na sabotagem econômica por parte da burguesia nacional e

internacional (minando a capacidade do Estado pela promoção do caos econômico, em

estratégia semelhante à utilizada contra o governo Allende).
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Políticas Públicas e a constituição do movimento de economia solidária: uma análise sobre o
caso de São Carlos-SP
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Carrascosa von Glehn Schwenck (bia.schwenck@gmail.com); Bruno Ismael Garbuio

(garbuio.bruno@gmail.com); Pedro Henrique da Silva (pedrohdasil@gmail.com); Maria Fernanda
de Almeida (mfranchidealmeida@gmail.com). Instituição: Núcleo Multidisciplinar Integrado de
Estudos, Formação e Intervenção em Economia Solidária da Universidade Federal de São Carlos

(NuMI-EcoSol/UFSCar)

Tema específico: 10. Políticas Públicas

Introdução
O universo da economia  solidária  é  composto  por  um conjunto diverso de  iniciativas  e

experiências  concretas  de  produção,  comercialização,  consumo,  poupança  e  crédito,  que
compartilham entre  si  princípios  e  valores  da  autogestão,  do  cooperativismo,  da  solidariedade,
dentre outros. Quando estas diferentes iniciativas se mobilizam de forma organizada, por meio da
criação de espaços de articulação e de uma agenda em comum, visando o desenvolvimento de ações
para fortalecimento mútuo e a difusão da economia solidária como estratégia de desenvolvimento,
constituem-se como um movimento social, marcado por um projeto político de construção de novas
relações  –  extrapolando a  esfera  do  trabalho –  atento  às  diferentes  formas  de  desigualdades  e
exclusões  criadas  na dinâmica capitalista  e  se  propondo a construir  uma via  alternativa à  elas.
Apesar de não ser consenso entre pesquisadores e pesquisadoras, a grande maioria dos sujeitos que
atua no campo da economia solidária a considera um movimento social que foi consolidado no
início do século XXI mediante a formação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES),
com a mobilização de pessoas, organizações e instituições de diversos estados e municípios para a
Carta de Princípios da Economia Solidária, que culminaram no surgimento das primeiras políticas
públicas em nível federal com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES),
em 2003, no governo Lula.

Um movimento social indica ação social de organizações constituídas para a promoção de
determinados objetivos. De acordo com Alain Touraine (1973) movimentos sociais representam a
ação conflitante de agentes das classes sociais lutando pelo controle do movimento da história. Ele
defende  que  um movimento  social  só  pode  se  organizar  quando  sua  definição  for  consciente
(princípio de identidade), tiver condição de nomear seu adversário a partir do conflito (princípio de
oposição) e quando questiona a orientação geral do sistema no qual está inserido tendo em vista o
controle da historicidade (princípio de totalidade), isto é, dos modelos de conduta a partir dos quais
uma sociedade produz suas práticas. Considerando estes três princípios, é possível conceber que a
economia solidária se constitui  como movimento social  a partir  do momento em que diferentes
sujeitos e iniciativas se identificam com os princípios da economia solidária assumindo-a como
estratégia  e  política  de  desenvolvimento  em  oposição  ao  modelo  capitalista  de  produção  e
reprodução da vida social, especialmente a partir da reorganização das atividades econômicas em
torno  de  valores  e  princípios  antagônicos  àqueles  predominantes  no  capitalismo,  como  a
competição, o individualismo, supremacia da propriedade privada, hegemonia do mercado etc.

Em São Carlos, cidade de médio porte localizada no interior do estado de São Paulo, as
primeiras iniciativas de economia solidária começaram a surgir no final da década de 1990. Com a
finalidade de compreender quais elementos acabaram sendo determinantes para a constituição do
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movimento de economia solidária na cidade de São Carlos e de poder reconstituir sua história,
começou a ser desenvolvido um trabalho de sistematização do histórico do movimento de economia
solidária em São Carlos por meio da metodologia da pesquisa-ação participativa, conduzido por
pessoas  que  atuam em entidade  de apoio  e  fomento  à  economia  solidária  e  dialogado com os
participantes do Fórum Municipal de Economia Solidária. Este é um tipo de pesquisa social com
base empírica, realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo, no qual pesquisadores(as) e participantes representativos(as) da situação ou do problema
estão envolvidos(as) de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1985). De acordo com
Eid e Gallo (2001) a pesquisa-ação não se trata de simples levantamento de dados ou de relatórios a
serem arquivados, ela consiste numa metodologia por meio da qual pesquisadores(as) pretendem
desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.

A história da economia solidária em São Carlos, que já possui quase vinte anos, apesar de
contar  com um grande  número  de  informações,  oriundas  de  diferentes  fontes  (como trabalhos
científicos, documentos públicos, acervos etc.), não possui um trabalho sistematizado, ou seja, estas
informações não estão organizadas, encontram-se dispersas e, algumas vezes, incompletas. O foco
deste trabalho é trazer um recorte dessa história a partir da sistematização e análise da construção de
políticas públicas como conquistas e, ao mesmo tempo, promotoras da organização e crescimento
do movimento de economia solidária. Espera-se, com isto, além de promover uma discussão sobre
os  vínculos  entre  a  criação  de  políticas  públicas  e  o  desenvolvimento  da  economia  solidária
enquanto movimento social, ajudar a fortalecer o movimento na cidade e as diversas iniciativas que
o  compõe  mediante  a  manutenção  da  memória  das  experiências  vivenciadas  e  do  fomento  ao
fortalecimento de uma identidade coletiva, evidenciando e enfatizando os valores, conhecimentos e
saberes que a caracteriza.

Constituição do movimento de economia solidária no Brasil
A economia solidária representa uma outra forma de organização das atividades econômicas

(produção, distribuição, poupança, crédito e consumo) e da vida, pautada em princípios e valores
antagônicos  aos  que  estruturam o  sistema  capitalista,  como  a  cooperação  e  a  autogestão,  por
exemplo.  No Brasil observa-se o surgimento de um grande número de experiências de economia
solidária a partir da década de 1980, com maior incidência na década de 1990, como forma de
resposta dos trabalhadores e das trabalhadoras à crise social provocada pela estagnação econômica e
pela reorganização do processo de acumulação capitalista (SCHIOCHET, 2009). O aparecimento
em  escala  crescente  de  empreendimentos  populares  baseados  na  livre  associação,  no  trabalho
cooperativo e na autogestão, de acordo com Gaiger (2003), além de carrear rapidamente o apoio de
ativistas, agências dotadas de programas sociais, como sindicatos e instituições religiosas, suscitou
o interesse de estudiosos e estudiosas para o problema da viabilidade desses empreendimentos em
longo prazo, bem como para a natureza e o significado contido nos seus traços sociais peculiares.
Foi neste contexto que diversas entidades, movimentos e instituições da sociedade civil passaram a
construir a economia solidária no Brasil.

Não  tardou  muito  para  que  esta  experiência  passasse  a  ser  incorporada  na  agenda  dos
governos.  Segundo  Schiochet  (2009)  já  na  segunda  metade  da  década  de  1990  os  primeiros
programas e ações governamentais de apoio à economia solidária começaram a ser implementados,
ganhando maior visibilidade e relevância quando implantados em municípios metropolitanos como
Porto  Alegre,  São  Paulo,  Recife  e  Belém.  O  governo  do  Rio  Grande  do  Sul  foi  pioneiro  na
implantação de políticas estaduais, tendo implementado políticas de apoio à economia solidária em
duas gestões consecutivas durante a década de 1990 (PRAXEDES, 2009). Foi justamente neste
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estado, mais especificamente na capital, Porto Alegre, em 2001, ocasião em que ocorreu o I Fórum
Social Mundial, que a economia solidária passou a se organizar com a dimensão de um movimento
social, constituindo-se como sujeito político.

Dentre as muitas oficinas realizadas no decurso do I Fórum Social Mundial, que promoviam
debates e reflexões sobre temas e experiências as mais diversas, aconteceu uma oficina denominada
“Economia Popular Solidária e Autogestão”,  da qual participaram cerca de 1.500 pessoas.  Esta
oficina propiciou a criação do Grupo de Trabalho Brasileiro de Economia Solidária, composto de
redes  e  associações  de  diversas  práticas  associativas  do  segmento  popular  solidário.  Os
participantes que compunham o Grupo de Trabalho, principalmente entidades de apoio e fomento à
economia  solidária  e  gestores(as)  públicos(as),  apontaram  para  a  necessidade  de  uma  política
pública  nacional  de fomento  à  economia  solidária  e  de  um  processo  de  enraizamento  das
experiências de economia solidária nas diversas regiões do país.  No final  do ano de 2002 este
Grupo de Trabalho convocou a I Plenária Nacional de Economia Solidária, na qual elaborou uma
carta  endereçada  ao  presidente  recém-eleito,  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  do  Partido  dos
Trabalhadores (PT),  apresentando  as  diretrizes  gerais  da  economia  solidária  e  reivindicando  a
criação de uma instância nacional representativa deste movimento. Em 2003 a Secretaria Nacional
de Economia Solidária foi criada, e, na III Plenária Nacional de Economia Solidária, que contou
com um processo preparatório de mobilizações estaduais e municipais, foi criada a denominação
Fórum  Brasileiro  de  Economia  Solidária,  tendo  como  principal  incumbência  a  articulação  e
mobilização  das  bases  da  economia  solidária  no  país  em torno da  “Carta  de  Princípios”  e  da
“Plataforma de Lutas” aprovadas naquela ocasião, cuja pretensão era a de criar uma identidade de
movimento  social  aglutinando  diversas  experiências  e  sujeitos  organizados  em  iniciativas
compreendidas dentro do escopo da economia solidária.

O  FBES  passou  a  ser  a  principal  instância  constituinte  das  experiências  de  economia
solidária,  compreendido como um espaço de  articulação e  diálogo entre  os  diversos  sujeitos  e
movimentos  sociais  em  torno  da  construção  da  economia  solidária  como  estratégia  de
desenvolvimento,  e  se  tornou  modelo  de  organização  política  do  movimento,  influenciando  a
criação de experiências semelhantes em níveis estadual, regional e municipal. A SENAES, por sua
vez,  que  contou  com a  coordenação  do  professor  Paul  Singer,  principal  referência  teórica  da
economia solidária no país, tratou de fomentar a criação de empreendimentos econômicos solidários
e a articulação entre estes, de diversas formas, em todo o território nacional, por meio do aporte de
recursos técnicos e financeiros. Alocada no Ministério do Trabalho e Emprego, o principal objetivo
da SENAES é viabilizar e coordenar atividades de apoio à economia solidária com foco na geração
de trabalho e renda, inclusão social e promoção do desenvolvimento solidário. Desde que foi criada
a SENAES1 teve papel fundamental na constituição da economia solidária como movimento social,
fomentando também a dimensão política da economia  solidária  mediante a  promoção de ações
conjuntas entre diferentes iniciativas que compõem o universo da economia solidária e gerando
condições favorecedoras para a criação e constituição de uma identidade coletiva de movimento.

Desta forma, verifica-se a organização crescente da economia solidária como movimento
quando começa a ultrapassar a dimensão de iniciativas isoladas, por meio de articulação entre essas,
visando o estabelecimento de uma plataforma comum. Essa integração começou a ganhar impulso

1 Após 13 anos à frente da SENAES, Paul Singer, principal referência da economia solidária no país, foi substituído
por servidor aposentado da polícia civil do Paraná, Natalino Olsakoski, em meio à troca de governo advinda do
golpe ainda no primeiro semestre de 2016. Já no segundo semestre, com o golpe consumado, a SENAES foi extinta
em novembro de 2016, sendo criada, em seu lugar, uma subsecretaria de Economia Solidária dentro da Secretaria
de Relações de Trabalho, no Ministério do Trabalho.
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crescente a  partir  da criação do GT Brasileiro de economia  solidária  nas  primeiras  edições  do
Fórum Social Mundial, que acabou culminando na criação do FBES e da SENAES. No caso de São
Carlos esta integração começou a ganhar maiores proporções com a criação das primeiras políticas
públicas  voltadas para a economia solidária  e com a organização de encontros municipais  para
discussão do tema.

O movimento de economia solidária em São Carlos
A história da economia solidária em São Carlos tem início no final da década de 1990 a

partir da atuação de pessoas vinculadas à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em uma
região  periférica  da  cidade,  na  época  identificado  como  um dos  mais  expressivos  bolsões  de
pobreza do município2. A partir da atividade de mobilização de pessoas desse território visando a
sensibilização para a temática da economia solidária, apresentando a proposta de trabalho coletivo
como alternativa  de  geração  de  renda,  foi  criada  a  primeira  cooperativa  popular  de  economia
solidária no município, em maio de 1999. Na sequência foram criados outros empreendimentos de
economia solidária e junto com estes a Incubadora Regional de Cooperativas Populares (INCOOP)3,
fundada em abril de 1999, a partir da sistematização da experiência acumulada pela equipe formada
por professores(as), técnicos(as) e estudantes durante inserção no território e contato com o trabalho
de outras Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs). Em  pouco  tempo  foram
surgindo  novas  iniciativas,  que  iniciaram um processo  de  articulação,  tendo  a  INCOOP como
principal agente promotor neste período, visando o desenvolvimento de ações para fortalecimento
mútuo e a difusão da economia solidária no município. Não tardou para que fosse criada a primeira
política pública municipal de economia solidária.

Nas eleições municipais de 2000 o prefeito eleito foi Newton Lima Neto, do Partido dos
Trabalhadores (PT), que havia sido Reitor da UFSCar na década de 1990. Em 2001, com a posse da
nova administração municipal, o tema da economia solidária foi incorporado nas políticas públicas
com a criação do Departamento de Desenvolvimento Sustentável e Tecnológico (DDST), vinculado
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia (SMDS). No ano
seguinte, 2002, foi criada a Seção de Fomento à Economia Solidária subordinada ao DDST. Em
2003  houve  a  integração  de  gestores  municipais  à  Rede  de  Gestores  de  Políticas  Públicas  de
Economia Solidária, e, no ano de 2004, com a lei nº 13.486 de 16 de dezembro, que dispõe sobre a
organização administrativa da Prefeitura Municipal de São Carlos, a temática da economia solidária
foi consolidada no organograma da administração municipal por meio da reestruturação da SMDS,
que contou com a extinção da Seção de Apoio à Economia Solidária e criação do Departamento de
Apoio à Economia Solidária (DAES). Em 2008,  o DAES passa a integrar a pasta da Secretaria
Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), onde permanece até os dias de hoje4.

Este tem sido o órgão responsável pela execução do Programa de Fomento à Economia
Solidária,  “cujos  objetivos  são:  fomento  de  iniciativas  de  economia  solidária  com a  busca  de

2 O diagnóstico sócio-econômico “Condições de vida e pobreza em São Carlos”, realizado pelo Núcleo de Estudos e
Documentação do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, em 1994, deu subsídios à
escolha dessa localidade como locus de atividades de extensão da universidade.
3 Em agosto de 2011 a INCOOP passou a se chamar NuMI-EcoSol (Núcleo Multidisciplinar Integrado de Estudos,
Formação e Intervenção em Economia Solidária) quando, por meio da aprovação de demanda encaminhada pela equipe
da INCOOP ao Conselho Universitário da UFSCar, a unidade deixou a condição de programa de extensão para estar
diretamente vinculada ao Gabinete da Reitoria como unidade especial de ensino, pesquisa e extensão com base em
proposta de regimento interno elaborado pela equipe.
4 Com a publicação do Decreto nº 640, em 31 de dezembro de 2008, que regulamenta a Lei Municipal nº 14.845, de 18
de dezembro de 2008 (dispõe sobre a estrutura administrativa da prefeitura).
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disponibilização de recursos (humanos, físicos, institucionais, financeiros etc.), públicos e privados,
para apoio e organização de EES (Empreendimentos de Economia Solidária)”5. Para tanto, conta
com  um diretor,  supervisor  da  unidade,  com  três  orientadores(as)  técnicos(as)  de  programa  –
empreendedorismo, auxiliares administrativos, um almoxarife e algumas pessoas cuja permanência
tem tido maior variação ao longo do tempo, como estagiários(as) e auxiliares para a manutenção do
espaço. Em mais de uma década de existência, o DAES tem sido uma instância importante para o
desenvolvimento do movimento de economia solidária na cidade, ajudando na difusão do conceito,
fortalecimento de iniciativas e mobilização dos agentes que atuam neste campo.

Em relação à organização política do movimento de economia solidária em nível municipal,
até  onde  foi  possível  resgatar,  por  enquanto,  ademais  da  participação  de  algumas  pessoas  em
eventos externos6, o primeiro grande momento de articulação política foi o I Encontro Municipal de
Economia Solidária, que aconteceu no mês de julho de 2004 na UFSCar. Neste encontro, no qual
participaram instituições e pessoas que desenvolviam atividades no campo da economia solidária
em São Carlos, o principal ponto debatido foi a necessidade de organização de encontros anuais e
da construção de um Fórum de Economia Solidária no município. No ano seguinte, em dezembro
de  2005,  aconteceu  o  II  Encontro  Municipal  de  Economia  Solidária  no  prédio  da  CEAGESP
(EXPOSHOW), no qual foi deliberada a criação do Fórum Municipal de Economia Solidária de São
Carlos (FMES). Ainda aconteceram mais dois encontros dessa natureza, o III Encontro Municipal
de Economia Solidária em novembro de 2006, no mesmo local do encontro anterior, cujo principal
ponto de pauta foi a instalação e funcionamento de um centro público de economia solidária, e o IV
Encontro  Municipal  de  Economia  Solidária,  que  aconteceu  no  Centro  Público  de  Economia
Solidária  em maio  de  2009,  cujo  tema  foi  “Marco  Legal  e  Organização  Social  e  Política  da
Economia Solidária” - neste encontro foi deliberada uma proposta de Projeto de Lei Municipal e
estratégias para sua aprovação.

O Fórum Municipal de Economia Solidária de São Carlos, principal espaço de articulação
política e de representação do movimento de economia solidária na cidade, surgiu no âmbito do II
Encontro  Municipal  de  Economia  Solidária,  que  contou  com a  realização  de  uma  plenária  de
criação do Fórum. Nesta plenária foi aprovada uma carta de princípios, cuja proposta foi elaborada
por um conjunto de iniciativas de economia solidária existente na época7, que definiu o que seria o
FMES, seus objetivos,  princípios e composição.  Nela consta  que o FMES é uma “organização
democrática  e  apartidária  dos  atores  da  Economia  Solidária  para  o  desenvolvimento  deste
movimento  no  município  e  para  a  articulação  com as  outras  instâncias  regionais,  nacionais  e
internacionais  de  Economia  Solidária,  responsável  pela  implementação  de  atividades  como:
discussão, troca de ideias e informações sobre os empreendimentos e sobre Economia Solidária;
organização  de  eventos  relacionados  à  Economia  Solidária;  formulação,  implementação  e
monitoramento  de  propostas  para  o  fortalecimento  das  iniciativas  de  Economia  Solidária;
representação de São Carlos em outros espaços de discussão de Economia Solidária; e aproximação
e integração entre os empreendimentos”.

5 Informação  retirada  do  site  da  prefeitura  municipal:  http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/trabalho-
emprego/163440-departamento-de-apoio-a-economia-solidaria-daes.html

6 Como a I Plenária Paulista de Economia Solidária, que aconteceu em junho de 2003, na cidade de Campinas, e a II
Plenária Paulista, em setembro do mesmo ano, em Santo André.

7 As iniciativas que participaram da elaboração da carta de princípios foram: Araucarte, Associação do comércio
alternativo  de  São  Carlos  (ACASC),  Solaris,  Coosturarte,  Cooperlimp,  Cooletiva,  Coopercook,  Coopervida,
CoopVip, Ecoativa, Grupo Amigas do Aracy, Grupo da tecelagem, Maria & Fuxicos, Raízes do Café, Turística,
INCOOP e Prefeitura Municipal de São Carlos.
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No ano seguinte à sua criação, as reuniões do FMES começaram a ocorrer, ainda de forma
esparsa. Quatro anos depois, em dezembro de 2009, foi convocada uma Plenária para reativação do
Fórum que contou com a participação de representantes de nove empreendimentos de economia
solidária  e  duas  entidades  de  apoio  e  fomento,  que  identificaram  um  enfraquecimento  do
movimento e a necessidade de maior envolvimento dos empreendimentos com as questões políticas
vinculadas  à  economia  solidária.  Nesta  plenária,  dentre  outras  coisas,  foi  aprovada  de  forma
unânime pelos presentes a reativação do FMES e foi montada uma comissão “animadora” para
elaborar uma proposta de regimento interno para o Fórum. Apesar desta iniciativa e da manifestação
clara de interesse por parte de seus participantes, as reuniões do Fórum passaram a acontecer de
forma periódica a partir do segundo semestre de 2012, logo após a implementação do Conselho
Municipal de Economia Solidária (COMESOL), e o regimento interno foi elaborado e aprovado em
agosto de 2013, mas até hoje ainda não foi implementado como ferramenta para organização deste
espaço.

Uma das conquistas mais importantes para o movimento foi o Centro Público de Economia
Solidária “Herbert de Souza – Betinho”, localizado no centro da cidade, rua José Bonifácio, nº 885.
Conforme argumenta Capacle (2010), a discussão para a instalação do Centro Público teve início
em 2004 quando representantes da Prefeitura Municipal, da INCOOP e de três empreendimentos
solidários  foram  à  Cajamar-SP participar  do  1º  Seminário  Estadual  de  Economia  Solidária  e
Cooperativismo  em  outubro  de  2004,  organizado  pelo  Fórum Paulista  de  Economia  Solidária
(criado em novembro de 2003). A partir deste primeiro momento uma série de ações foi executada
até a instalação do Centro Público: em outubro de 2004, foi formada comissão para elaboração da
proposta do Centro Público; em abril de 2005 foi realizada oficina para proposição de diretrizes
para sua formulação e implementação; em outubro de 2005 foi encaminhado o Termo de Referência
do  Centro  Público  para  a  SENAES;  em  novembro  de  2015  acontece  Audiência  Pública  para
discussão da sua instalação; em junho de 2006 o Convênio é assinado pela SENAES; em agosto de
2006 acontece a reunião preparatória para instalação e lançamento do Centro Público; em novembro
de  2006 são  definidos  os  encaminhamentos  sobre  instalação  e  funcionamento  no  III  Encontro
Municipal de Economia Solidária; entre janeiro e dezembro de 2007 são desenvolvidas ações de
operacionalização do Centro Público (compras, licitações, instalações e elaboração do Regimento
Interno) e em maio de 2008 ele é inaugurado (CAPACLE, 2010).

Na ocasião da inauguração do Centro Público, conforme pode ser verificado no material
publicado em 2008 pela SMTER “Perfil dos Empreendimentos Autogestionários em São Carlos”,
existiam  20  empreendimentos  econômicos  solidários  no  município,  com  quase  600
trabalhadores(as) envolvidos(as)  -  pouco  mais  de  um  terço  destes  eram  membros  de  uma
cooperativa  prestadora  de  serviços  de  limpeza,  e  69%  das  pessoas  cadastradas  nos
empreendimentos econômicos solidários eram mulheres. O Centro Público, nestes quase dez anos
de  existência,  passou  a  ser  considerado  a  “casa”  do  movimento,  um  centro  estratégico  de
operacionalização  das  ações  do  movimento  e  da  Política  de  Fomento  à  Economia  Solidária,
recebendo  a  maior  parte  dos  eventos  relacionados  à  economia  solidária  no  município,  sendo
utilizado por empreendimentos e pelo movimento, de forma geral, para a realização de reuniões,
oficinas  e  demais  atividades,  e  abrigando o Departamento de Apoio à Economia Solidária.  No
segundo semestre de 2016, devido à mudança na gestão da pasta da SMTER8, funcionários(as) do

8 Findado o governo municipal petista (2000-2012), em 2012 Paulo Altomani (PSDB) assumiu a administração da
cidade, e a pasta da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que inclui o DAES, ficou sob responsabilidade do
PMDB, partido que constituía a base de apoio do governo. Neste momento, Hilário Apolinário de Oliveira assumiu
o cargo de secretário e Mario Luiz Paulino o de diretor do DAES. Apesar de o pouco conhecimento por parte deles
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DAES foram deslocados do Centro Público para a sede da Secretaria do Trabalho, o que causou
uma  série  de  dificuldades  para  a  organização  das  ações  de  economia  solidária  e  ameaças  de
fechamento do Centro Público, mas a mobilização das pessoas atuantes no movimento conseguiu
reverter a situação e no início do ano seguinte o DAES retorna ao centro Público.

O  processo  de  institucionalização  da  política  pública  de  fomento  à  economia  solidária
começou a receber  maior  atenção por  parte  do movimento em 2009,  especialmente a  partir  da
realização  do  IV  Encontro  Municipal,  cujo  tema,  conforme  já  mencionado  anteriormente,  foi
“Marco Legal e Organização Social e Política da Economia Solidária”. O encontro aconteceu nos
dias 29 e 30 de maio, e, após período de mobilização e articulações políticas foi aprovada, em
fevereiro de 2010, a Lei nº 15.196, que dispõe sobre o Programa de Fomento à Economia Solidária
em  São  Carlos.  Esta  Lei  conceituou  e  definiu  a  economia  solidária,  os  empreendimentos
econômicos  solidários,  bem como  os  direitos  e  deveres  dos  trabalhadores  e  das  trabalhadoras
envolvidos(as) nessas iniciativas para poderem ter acesso aos benefícios previstos pela execução da
política pública, além de prever a criação e a manutenção de instrumentos e equipamentos públicos
para sua viabilização.

Em novembro de 2010 foi  realizada uma Plenária  Municipal  de Economia Solidária  no
Centro Público para deliberação da proposta de um Projeto de Lei para a criação do Conselho e do
Fundo Municipal de Economia Solidária. Em 05 de agosto de 2011 é aprovada a Lei nº 15.779, que
institui a realização da Conferência Municipal de Economia Solidária, e em 11 de outubro de 2011
ocorre  a  aprovação  da  Lei  nº  15.853,  que  dispõe  sobre  a  criação  do  Conselho  Municipal  de
Economia Solidária e do Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária.

A Primeira Conferência Municipal de Economia Solidária aconteceu no dia 05 de maio de
2012, e nela foram eleitos(as) membros da primeira gestão do Conselho Municipal de Economia
Solidária.  A Lei  prevê a  ocorrência  das  Conferências  a  cada dois  anos,  período de duração do
mandato  de conselheiros(as).  Desta  forma,  a  II  Conferência  Municipal  de  Economia  Solidária
aconteceu  em 2014,  que  coincidiu  com a  organização  das  atividades  de  preparação  para  a  3ª
Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), e a terceira conferência aconteceu em
maio de 2016.

Os(as) primeiros(as) conselheiros(as) eleitos(as) para o COMESOL, num total de 20 pessoas
(atualmente  oito  representantes  titulares  de  empreendimentos  econômicos  solidários  e  oito
suplentes, e dois representantes titulares de entidades de apoio e fomento e dois suplentes), bem
como as 20 pessoas indicadas (metade delas na condição de suplência) pelos diferentes órgãos do
poder público que compõe o Conselho, foram empossados(as) no cargo em junho de 2012. Com
reuniões mensais, a atuação do COMESOL tem contribuído para fortalecer o movimento, pois, pelo
caráter  deliberativo,  têm sido  um importante  instrumento  de  diálogo  e  pressão  sobre  o  poder
público, sem contar que os recursos do Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária, geridos
pelo  Conselho,  já  garantiram a  realização  de  uma  série  de  formações,  viagens,  dentre  outros
benefícios  para  participantes  do movimento.  Vale  ressaltar  que,  até  hoje,  todas  as  pessoas  que
estiveram à frente das atividades do Conselho ocupando o cargo de presidência foram mulheres.

acerca da economia solidária e de um começo conturbado, com o passar do tempo a relação entre o movimento e os
gestores aconteceu de maneira relativamente tranquila, até quando, no período eleitoral de 2016, o PMDB saiu da
base de apoio do governo para lançar candidato próprio nas eleições municipais e a pasta ficou a cargo do partido
do prefeito, com Antônio Ribeiro da Silva (Toninho) como secretário e Alberto Antônio Ivo de Medeiros (Bertinho)
no cargo de diretor do Departamento. Tão logo assumiram seus cargos teve início um processo de tentativa de
desmonte da estrutura conquistada pelo movimento, com deslocamento do DAES e ameaça de fechamento do
Centro Público.
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No segundo semestre de 2013 teve início o cadastramento de empreendimentos econômicos
solidários e de entidades de apoio e fomento implementado pelo COMESOL. Com duração de um
ano (tendo que ser renovado ao término deste), o cadastramento permite às iniciativas aprovadas
por uma comissão, formada no âmbito do Conselho, serem beneficiárias das ações e a participar de
atividades desenvolvidas com uso dos recursos do Fundo Municipal. Uma das condições associadas
ao cadastramento é a comprovação de presença de membros das iniciativas de economia solidária
em espaços de articulação política do movimento, especialmente das reuniões do FMES, o que
acabou garantindo uma participação constante quantitativamente maior de pessoas nas reuniões, o
que não significa numa melhoria na qualidade da participação. Algumas ações foram e continuam
sendo desenvolvidas por membros do movimento, inclusive por representantes do NuMI-EcoSol,
visando ampliar e melhorar o grau de participação das pessoas nas reuniões e demais atividades
vinculadas ao FMES, com promoção de autonomia e maior engajamento.

Outro fato marcante, que merece ser mencionado por causar grande mobilização e maior
visibilidade da economia solidária no município, foi realização da feira de economia solidária na
Praça XV. A iniciativa surgiu em meio à discussões realizadas em reuniões do FMES e de encontros
setoriais, especialmente de pessoas ligadas ao artesanato, e foi implementada mediante os Decretos
nº 94 e nº 95 de 11 de abril de 2014, que permitem o uso, a título precário e gratuito, da Praça
Christiano Altenfelder Silva (Praça da XV de novembro) para a realização da Feira de Economia
Solidária.  As feiras  acontecem aos  domingos e,  pelo fato  de contar  com a participação de um
número considerável de empreendimentos de economia solidária e de o tema da comercialização ser
um dos  mais  atrativos  para  os  membros  de  empreendimentos,  os  assuntos  relacionados  a  este
espaço  têm  ganhado  bastante  atenção  e  relevância  nos  debates  e  ações  implementadas  pelo
movimento de economia solidária.

Hoje, em São Carlos, apesar da contínua busca pela manutenção e criação de um número
maior  de  políticas  públicas  de  fomento  à  economia  solidária,  há  um  número  expressivo  de
empreendimentos de economia solidária atuando na cidade, de diferentes segmentos: artesanato,
alimentação, finanças solidárias, agricultura orgânica familiar, consultoria ambiental,  serviços de
psicologia, coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos, entre outros. No primeiro semestre de
2017  foram  cadastrados  13  empreendimentos  de  economia  solidária  no  COMESOL:  das  225
pessoas  envolvidas  em  grupos  de  trabalho  autogestionário,  mais  de  58%  eram  mulheres.
Percebemos como desde as primeiras iniciativas solidárias na cidade, até os dias de hoje, há uma
massiva adesão de mulheres, seja do campo ou da cidade, indicando um fenômeno de busca por
autonomia e geração de renda que tem o potencial de ultrapassar a desigualdade inerente ao sistema
capitalista que reforça uma série de opressões, não só as ligadas à questão econômica material,
como também ligadas às questões de gênero e raça. Outro empreendimento que merece destaque é o
RECRIART, composto por usuários e usuárias do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e que
pauta a inserção do trabalho, em favor da luta antimanicomial, àqueles que o mercado taxa como
inválidos(as).

Considerações finais
A história da economia solidária em São Carlos já possui quase 20 anos. Foram inúmeros os

avanços neste período de tempo, assim como as dificuldades. Muitas pessoas fizeram parte desta
história, ajudaram e continuam ajudando a escrevê-la, algumas envolvidas há mais tempo e outras
mais recentemente, com graus de comprometimento distintos, seja aproximando-se do movimento
pelo  único  interesse  em comercializar  seus  produtos  e  serviços,  seja  para  construir  uma outra
economia em contraposição ao capitalismo. Empreendimentos foram criados e deixaram de existir,
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diversos eventos foram organizados, espaços ocupados, políticas construídas, e assim por diante.
Esta  história  merece  e  precisa  ser  resgatada,  pois  há  aqui  uma  busca  crítica  pelos  rumos  e
estratégias do desenvolvimento da Economia Solidária em São Carlos, levando em consideração
todo  o  entendimento  do  que  vem  a  ser  autogestão,  autonomia,  equidade,  emancipação,
desenvolvimento territorial, e outras palavras-chaves que nos são entendíveis conceitualmente, mas
se mostram necessárias serem incorporadas cada vez mais nas práxis da organização municipal. Há
aqui um desafio socioeducativo contínuo e permanente porque devemos considerar que, apesar da
grande  rotatividade  de  membros  no  Fórum e  nos  empreendimentos,  existe  certa  frequência  de
demandas  de  informações  e  formações  sobre  economia  solidária,  o  que  pode  ser  verificado
principalmente por meio de pesquisas feitas nesses encontros por membros de entidade de apoio e
fomento.

Alguns  desdobramentos  se  mostram  pertinentes  a  partir  desta  pesquisa  inicial,  aqui
brevemente explanada. Destarte, percebe-se a relevância do Partido dos Trabalhadores no processo
de construção e consolidação da economia solidária, tanto como movimento social, quanto como
política pública. Vemos como em diferentes níveis (nacional, municipal) a presença desse ator se
mostra determinante para os rumos dessas experiências e iniciativas. Também a partir da história da
economia solidária em São Carlos vemos elementos que permitem explorar a constituição de um
movimento social no bojo de políticas públicas, sendo elas uma parte importante do fomento à
organização política de trabalhadores(as) organizados em torno do trabalho autogestionário.  Por
fim, se mostra expressiva a presença das mulheres nesse campo – seja nos ambientes de produção e
comercialização, seja a frente das discussões no FMES, ocupando comissões e cargos de direção no
COMESOL. A relação da economia solidária com a inserção das mulheres no mundo do trabalho se
mostra um campo fértil ao desenvolvimento de novas pesquisas, explorando as possibilidades e
limites da inserção emancipatória das mulheres no jogo público via grupos de trabalho e processos
deliberativos autogestionários.

Esta é a proposta que começou a ser construída por representantes do movimento e que teve
uma reflexão inicial mais aprofundada por meio da confecção deste trabalho, que contou com certa
organização deste histórico por meio de apontamentos gerais de fatos relevantes que culminaram
em conquistas concretas para o movimento a partir de um olhar sobre a formulação e aplicação de
políticas públicas.
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Introducción 

La aplicación en América Latina de las políticas neoliberales recomendadas por el Consenso de 

Washington durante la década de los ‘90 dio como resultado una fuerte desarticulación social, 

incremento de la desigualdad, profundización de la pobreza y precariedad laboral en todo el 

continente. En Argentina, ya a mediados de la década, las reformas se iban consolidando y 

comenzaban a verse los efectos de la reestructuración productiva, que llevaron a la eliminación de 

puestos de trabajo y a la reducción de la elasticidad del empleo en relación al crecimiento del PBI, 

producto del cierre de un gran número de firmas que no pudieron adecuarse al nuevo escenario de 

apertura. Es en este contexto que se desarrolla un proceso de reestructuración de las políticas socio-

laborales con el objetivo primordial de afrontar la “triple crisis” -crisis de gobierno, crisis de régimen y 

crisis de acumulación- que sobrevino a finales del año 2001 (Basualdo, 2001).  

En términos de Arcidiácono (2012), dicha crisis -la cual se desarrolló en múltiples dimensiones-  

implicó que la intervención estatal en el campo del bienestar social se consolide en base a dos grandes 

líneas. La primera, a través de medidas destinadas a los trabajadores asalariados formales; y la 

segunda, mediante la implementación de una serie de programas sociales que tenían como objetivo 

principal abordar la situación de las personas que se encontraban en condición de pobreza y falta de 

empleo -sectores no integrados al mercado laboral-, teniendo como eje la Economía Social y Solidaria 

(ESS). 

En consonancia con lo expresado, desde el discurso oficial a partir de 2003 se intentó tomar distancia 

de la década anterior haciendo énfasis en la cuestión social y en el papel activo del Estado. Este 

cambio de orientación significó el retorno de las políticas e intervenciones del Estado como elemento 

legítimo de incidencia en las condiciones laborales y para la generación de empleo, a la vez que se 

propone una agenda en la que se incluye una mayor integralidad y la participación de las 

organizaciones sociales (Hintze, 2007). 

A nivel nacional, marcaron este nuevo rumbo el surgimiento del Plan Manos a la Obra (PMO) en el 

año 2003, y luego la creación del Programa Ingreso Social con Trabajo - Argentina Trabaja (PRIST-

AT) en 2009, dirigido, al igual que el PMO, a la recuperación del empleo y a la reducción de los 
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niveles de no registro en el trabajo asalariado. Desde otras áreas de gobierno también se ejecutaron 

políticas vinculadas a la ESS, aunque en la mayoría de los casos éstas funcionaron de forma 

desarticulada (Castelao Caruana, 2016). 

Numerosos estudios han centrado su atención en las políticas de ESS y su implementación en espacios 

locales; sin embargo, existe una minoría de trabajos que se aproximen a la producción de políticas en 

instancias subnacionales, sean provinciales o municipales1. Para el caso de la Provincia de Santa Fe, en 

el período 2011-2015 se institucionaliza la temática de ESS y se diseñan políticas en función de las 

nuevas formas de apoyo al trabajo asociativo, en un contexto además donde la aplicación de programas 

de nivel nacional dirigidos a la promoción de estas experiencias fue mucho menor que en otros 

aglomerados del país (Beltramino y Kessler, 2013). 

A partir de este contexto, el presente trabajo se dirige a la descripción y análisis de las políticas 

públicas de ESS de nivel provincial implementadas en la ciudad de Santa Fe, durante el periodo 2011-

2015, indagando en sus características tanto en el momento de diseño como en su implementación. 

Con este objetivo centraremos el análisis en dos líneas de política que se destacan por la articulación 

de escalas estatales: el Programa Ideas en Marcha (en el marco del Plan Abre) y el Centro de 

Emprendedores de la Economía Social (CEES). 

La metodología a utilizar será de tipo cualitativa, a partir de entrevistas semi-estructuradas a 

informantes clave en el ámbito de la gestión de las políticas públicas, y el análisis de documentos tanto 

oficiales como de trabajo, relativos a las políticas públicas implementadas en la provincia de Santa Fe 

y la ciudad homónima. 

 

El surgimiento de la Subsecretaría de Economía Social de la provincia de Santa Fe 

Los primeros antecedentes de institucionalización de la temática de la ESS hacia el interior del 

gobierno provincial se encuentran en el año 2007, y bajo la órbita de dos direcciones que contemplan 

este tipo de experiencias: la Dirección de Inclusión Socioproductiva y la Dirección de Economía 

Social y Solidaria, ambas en el Ministerio de Desarrollo Social. Anterior a ello, si bien es posible 

reconocer acciones dirigidas al sector, no existía un área específica ni mucho menos una escala 

provincial de abordaje. Esto recién se logra según Casella (2015), con la creación de la Subsecretaría 

de Economía Social -bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social-, en el año 2011. 

Se reconocen aquí dos procesos que convergen en esta creación: un cambio de rumbo de las políticas 

sociales que se verifica tanto como a nivel nacional, hacia políticas vinculadas a la generación de 

trabajo asociativo a través del financiamiento para la concreción de emprendimientos socioproductivos 

(Ciolli, 2013), pero así también un creciente reclamo de organizaciones sociales y cooperativas de 

políticas de fortalecimiento al sector, tomando como antecedente lo realizado en la ciudad de Rosario a 

través de la Subsecretaría de Economía Solidaria local (Casella, 2015).  

Desde la gestión de esta subsecretaría, se señala como motivación de dicha creación además la 

necesidad de visibilizar estas experiencias, y con ello tejer diversas alianzas con el sector: 

                                                
1  Algunos antecedentes se encuentran en los trabajos de Murchio (2012) para el caso de Morón y Vitali, et al, (2017), para 

el caso de Rosario. Asimismo, puede destacarse el trabajo de Hintze, Deux y Costa (2011) sobre los organismos a nivel 

provincial de promoción del trabajo autogestivo, donde a partir de un mapeo recrean la dinámica de la creación de 

direcciones y/o secretarías que se vinculan a la temática.  
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No es todo mercado, no es todo... hay otras cosas que pasan en el territorio. Entonces es como 

que esa visibilidad, por ahí no tan demandada por los sectores pero sí por necesidad del 

propio Estado para cumplir su función, tiene que generar alianzas con este sector. 

(Entrevistado 1, comunicación personal, 4 de julio de 2017) 

Desde los documentos oficiales de dicho organismo, se propone como objetivo extender 

territorialmente las políticas de ESS de modo de articular experiencias socioproductivas ya presentes 

en el territorio, a la vez de propiciar el surgimiento de otras nuevas por medio de la promoción de las 

capacidades ya existentes, y con ello el fortalecimiento de diálogos, acuerdos y compromisos entre los 

distintos actores involucrados. Al mismo tiempo, difundir los valores propios de la ESS, tales como la 

solidaridad, la asociatividad, la cooperación, la preservación del medio ambiente, la democratización 

de las prácticas socioeconómicas, etc. (Subsecretaría de Economía Social, 2015). En este sentido, se 

destaca la necesidad de fortalecer el tejido social como prerrequisito para facilitar el desarrollo, 

destacando el efecto multiplicador que la Economía Social y Solidaria posee en la producción de 

capital social, por medio de la generación de entramados socio-productivos a partir de formas 

asociativas y cooperativas.  

La propuesta de creación de la subsecretaría -dado el contenido de las políticas en términos 

conceptuales como a partir de las entrevistas realizadas-, se asienta en la perspectiva de Coraggio 

(2005), específicamente en la Economía del Trabajo, al rescatar tanto la centralidad del trabajo como 

así también las dimensiones de territorio (entendiendo con ello la densidad social y organizativa de los 

mismos), la autogestión (y con ello la construcción de lazos asociativos y el fortalecimiento de 

acuerdos territorializados) y la sustentabilidad, entendida como sostenibilidad socioeconómica 

(Casella, 2015). Desde este enfoque, y tomando como referencia la caracterización del nuevo corte de 

políticas para el sector, Susana Hintze (2007:124) plantea la necesidad de que las mismas cuenten con 

“nuevos atributos” tales como flexibilidad, participación, integralidad y articulación intersectorial, 

como instancia superadora de la focalización y la asistencia que predominaron en las políticas 

anteriores2.  

Atendiendo al párrafo precedente, citamos la voz de un entrevistado que nos remite a generar los 

entramados territoriales a partir de las experiencias de la ESS, entendiendo que la misma se encuentra 

en un sistema mixto de la economía, en términos de Coraggio (2013): 

La Economía Social nosotros lo que estamos diciendo, creemos y promovemos es que brinda 

cuestiones que el mercado no está brindando. Que jóvenes vulnerables consigan trabajo, que 

población fuera del mercado laboral pueda incluirse, que las nuevas formas tecnológicas que 

tiene el mundo y demás los trabajadores se puedan asociar en cooperativas de trabajo, porque 

es un esquema mucho más democrático y horizontal (...) (Entrevistado 1, 2017) 

Sin embargo, si bien se menciona la necesidad de superar la visión de una economía “de pobres y para 

pobres”, el surgimiento de dicha área estatal bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social marca 

                                                
2 Es dable mencionar que tanto Coraggio como Hintze participaron de actividades de formación orientadas tanto a 

dirigentes del Partido Socialista (partido que forma parte del gobierno durante este periodo), como asimismo a funcionarios 

y personal administrativo estatal sobre la temática de la ESS. En este sentido, se rescata la importancia para la construcción 

de un dispositivo de política pública, el poder discutir con los hacedores intelectuales los principales conceptos sobre los 

que se asientan las mismas.   
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en cierto sentido la direccionalidad que tendrán dichas políticas, hacia sujetos individuales y no 

sectores, y dentro de ellos los más vulnerables: 

(...)  a través de la Subsecretaría, en el Ministerio de Desarrollo Social, se buscaba más una 

cuestión de la promoción de la Economía Solidaria con una visión de trabajar con aquellos 

sectores... principalmente de economías de subsistencia muy vinculadas a lo que es la 

inclusión. (Entrevistado 1, 2017) 

Este abordaje teórico como territorializado, por otra parte, tuvo como eje durante el período 2011-2015 

tres líneas principales: (i) apoyo a la producción y circulación de los productos y servicios; (ii) 

capacitación, asistencia técnica y acompañamiento; y (iii) financiamiento, lo cual se llevó adelante por 

medio de la resolución 711/12, donde se planteó la articulación de políticas en un único Plan Operativo 

de Acción, el cual contemplaba cada una de las líneas descritas anteriormente. 

En términos de construcción del capital social, se desarrollan dos líneas principales: el Programa 

Formador de Formadores, destinado a la capacitación de promotores de la ESS en cada uno de los 

municipios y comunas con las que se generaba un convenio; y la campaña Justo lo Que Necesito, que 

aborda las temáticas de comercio justo y consumo responsable. Ambos dispositivos se complementan 

con las líneas antes mencionadas.  

Además de lo mencionado, cabe destacar que la política de ESS fue un eje que se transversalizó en 

articulación con otras políticas de diferentes áreas dentro del gobierno provincial, como así también 

con otros niveles estatales. Para el caso de la ciudad de Santa Fe, uno de estos casos de articulación es 

el Programa Ideas en Marcha, en el marco del Plan Abre, y el otro -que hasta la actualidad resulta 

novedosa- es la creación del Centro de Emprendedores de la Economía Social de la ciudad, 

cogestionado con la Universidad Nacional del Litoral y el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. 

 

El Programa Ideas en Marcha en la ciudad 

El Plan Abre, el cual se inicia a fines del año 2013 en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Villa 

Gobernador Gálvez, es propuesto desde el gobierno provincial como una estrategia de intervención 

integral, coordinado por el Gabinete Social de la provincia3.  

En este marco, surge como un eje de dicho programa la “Convivencia y Participación”, y dentro del 

mismo se inscribe el programa de Economía Social “Ideas en Marcha”, con el objeto de promover el 

desarrollo de proyectos socio-productivos en diversos barrios priorizados de la ciudad (por 

considerarse barrios particularmente vulnerables en términos socioeconómicos y de infraestructura, 

entre otras variables). El mismo se dirigió a personas mayores de 16 años residentes de dicho barrios 

(personas en situación de vulnerabilidad social, tal como se menciona en los documentos oficiales), y 

sus acciones se centraron en la promoción de proyectos socio-productivos, brindando para ello 

formación, capacitación en oficios, acompañamiento y financiamiento. 

                                                
3 El Gabinete Social se encuentra integrado por los Ministerios de Gobierno y Reforma del Estado, Salud, Educación, 

Trabajo y Seguridad Social, Innovación y Cultura, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Aguas, Servicios Públicos y 

Medio Ambiente; y la Secretaría de Estado de Hábitat, y es coordinado desde el año 2012 por el Ministerio de Desarrollo 

Social. 
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Este programa constó de tres etapas: en la primera se desarrollaron talleres de orientación ocupacional, 

donde se definieron los diversos perfiles de inserción al mundo laboral, y bajo los cuales luego, en una 

segunda etapa, se realizaron capacitaciones en oficios. Al mismo tiempo, se montaron espacios de 

producción colectiva en dichos barrios -de rubros tales como la herrería, carpintería, textil, 

gastronomía y marroquinería-, ubicados en instituciones públicas del gobierno o bien en instituciones 

de la sociedad civil. Luego de dicha formación se otorgaba un primer financiamiento de $1000 a cada 

persona para realizar la primera compra de materiales, y así, junto con la habilitación del espacio de 

producción y las herramientas adquiridas durante su formación, poner en marcha el emprendimiento. 

Sin embargo, este espacio fue muy poco utilizado por los emprendedores; la mayoría de ellos no 

continuaba realizando sus producciones allí luego de finalizar con los espacios de formación 

(Ministerio de Desarrollo Social, s/f). 

Como objetivo final, y luego de transitar por estas etapas, los participantes accedían ya como titulares 

de un emprendimiento productivo a las diversas propuestas ofrecidas por el Centro de Emprendedores 

de la Economía Social.  

En términos de extensión territorial, este programa surge como prueba piloto ejecutándose en el barrio 

Santa Rita, en el norte de la ciudad, donde continuó hasta fines de 2015 logrando formar y fortalecer 

quince emprendimientos aproximadamente, en producciones como la cerámica y los juguetes en 

madera. Allí, las participantes recibieron formación sobre la técnica para la construcción de sus 

productos, como así también en aspectos relativos a la formación y gestión de un emprendimiento 

(objetivos, planificación de trabajo, costos, comercialización, etc.) (Ministerio de Desarrollo Social, 

s/f). 

En 2014, éste se amplía hacia los barrios del suroeste santafesino (Centenario, San Lorenzo, Varadero 

Sarsotti, FONAVI San Jerónimo, Chalet, etc.) en donde hacia fines de año se habían formado 

aproximadamente sesenta emprendimientos, recibiendo éstos capacitaciones en carpintería, herrería, 

gastronomía, textil o marroquinería, según las elecciones de cada persona. En el año 2015, finalmente, 

el programa se amplía a un total de doce barrios: Centenario, San Lorenzo, Santa Rosa de Lima, 

Barranquitas, Villa Hipódromo, Las Flores, Acería, Yapeyú, Santa Rita, Coronel Dorrego, El Pozo y 

Alto Verde. 

A partir de un cambio de estrategia, ese año comienza a trabajarse en el fortalecimiento de aquellos 

que ya se encontraban en marcha (y ya no en la formación de nuevos emprendimientos), articulando 

dicho proceso con las instituciones del barrio para poder establecer vínculos con estos emprendedores. 

Se logra articular acciones con un total de 205 emprendimientos de estos barrios en 2015, otorgando 

financiamiento a cada uno de ellos y vinculándolos con el Centro de Emprendedores de la Economía 

Social, a fin de incluirlos en el conjunto de actividades (y con ello en lo que llaman “el circuito de la 

Economía Social”) que se ofrece desde este centro (Ministerio de Desarrollo Social, s/f).  

Se destaca en esta experiencia además como un hecho relevante, la formación de dos ferias barriales 

en los barrios Las Flores y El Pozo, logrando además de la comercialización de sus productos generar 

un espacio de encuentro entre los vecinos, si bien no lograron replicarse en otros espacios. 
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El Centro de Emprendedores de la Economía Social  

En el año 2013 surge a partir de un convenio entre la Universidad Nacional del Litoral, el Gobierno de 

la Provincia de Santa Fe y el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe el Centro de Emprendedores de la 

Economía Social (CEES)4. A nivel organizacional, cada una de las partes que intervienen en la 

creación del espacio designan a dos representantes que forman parte del Comité Coordinador, el cual 

se encuentra integrado por la Subsecretaría de Economía Social de la Provincia, la Oficina de Empleo 

Municipal5 –ambas en la figura del subsecretario– y la Secretaría de Extensión de la UNL. Es 

mediante el mismo que las partes llevan adelante un programa de trabajo anual donde se estipulan 

alcance, plazos y resultados esperados de las actividades a realizar en el CEES. 

Este centro dirige sus acciones a pequeños emprendimientos productivos, de carácter unipersonal o 

familiar, formales o informales que mayormente surgen como estrategia de los hogares de trabajadores 

excluidos del mercado de trabajo formal como necesidad de dar respuesta a las demandas 

reproductivas del grupo al que pertenecen – en su mayoría familiar -  y donde el trabajo se constituye 

en su recurso principal. Estas unidades presentan características heterogéneas: algunas están más 

vinculadas a la subsistencia, otras presentan algunas dificultades más concretas (acceso a 

financiamiento, limitaciones funcionales y/o estéticas de los productos o servicios ofrecidos, entre 

otros), y un tercer grupo minoritario está conformado por aquellos que poseen estas unidades como 

actividad complementaria a su actividad principal –y sin necesidades económicas de sostenerlas-, 

desarrolladas por razones de índole personal (Massera, 2016). Entre las principales actividades que 

desarrollan se encuentran la alimentaria, artesanías, carpintería, textil y herrería (Cardozo, et al. 2017).  

Dentro de sus objetivos, el CEES se propone6: 

- Brindar capacitación y asistencia técnica mediante cursos, talleres y jornadas a los 

emprendedores que forman parte de esta iniciativa dentro de la Economía Social. 

- Construir un espacio de encuentro e intercambio de experiencias entre emprendedores de la 

Economía Social. 

- Vincular líneas de financiamiento para emprendedores y proyectos de la Economía Social. 

- Diseñar mecanismos que permitan medir impactos, resultados logrados, obstáculos, 

apropiación de tecnologías y conocimientos en el marco del proceso productivo. 

Para ello, las partes asumen diferentes compromisos. El gobierno municipal, por un lado, pone a 

disposición el espacio físico donde funciona dicho espacio, y los recursos humanos responsables para 

su administración. El gobierno provincial aporta mayoritariamente los recursos financieros para el 

acondicionamiento de dicho espacio al momento de su apertura, y luego para el desarrollo de las  

acciones acordadas en el programa de trabajo anual  (incluyendo las capacitaciones que brinda la 

Universidad), así como poner a disposición las herramientas y programas de financiamiento de la 

                                                
4 Dicho convenio fue firmado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, representado por su 

Ministra Mónica Bifarello; el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe representada por su intendente José Corral y la 

Universidad Nacional del Litoral representada por su Rector, Abogado Albor Ángel Cantard. 
5 A nivel del Municipio de la Ciudad de Santa Fe, dicha representación se traslada a partir de su creación, en el año 2013, a 

la Dirección de Economía Social. Ésta se propone trabajar “(…) en el desarrollo y fortalecimiento de pequeñas unidades 

productivas dirigidas a satisfacer las necesidades de los diferentes grupos sociales. El propósito es desarrollar capacidades 

de inserción productiva y comercial, propiciando el encadenamiento productivo solidario y fortaleciendo el capital social. 

Estas condiciones generan entramados socioproductivos con valores y prácticas características de la ESS” (Cuvertino y 

Cherner, 2015:152).  
6 Fragmento del Convenio. 
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Subsecretaría de Economía Social. La universidad, finalmente, se compromete a brindar capacitación y 

asesoramiento técnico, promover acciones de articulación entre el Centro de Emprendedores y las 

instancias de extensión, docencia e investigación de sus distintas secretarías y unidades académicas, y 

aportar mobiliario y equipamiento para el desarrollo de las tareas académicas y administrativas del 

Centro de Emprendedores. 

Como parte de las acciones que lleva adelante el CEES, y primer contacto que poseen los 

emprendedores con dicho organismo, se encuentra el Registro de Emprendedores Productores Locales 

(REPLo), un registro si bien voluntario para cualquier emprendedor que desee llevar adelante su 

actividad en la ciudad, resulta obligatorio para aquellos que quieran acceder a los servicios que brinda 

el centro. Este registro es coordinado por la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe en el espacio del 

Centro de Emprendedores, y pueden inscribirse todas aquellas personas que sean titulares de un 

emprendimiento individual o asociativo, siempre que éste sea de carácter productivo. El registro 

existía con anterioridad al surgimiento del CEES, aunque la cantidad de emprendimientos registrados 

creció notablemente desde ese momento (Massera, 2016).  

A partir de esta inscripción, los emprendedores pueden integrarse a algunos de los tres ejes principales 

que desarrolla el CEES: capacitación, espacios de comercialización y financiamiento.  

Las capacitaciones brindadas se dividen en dos grandes grupos. Semestralmente, un curso de 

Formación Inicial y de Formación Integral para emprendedores, los cuales abordan –con distinto nivel 

de profundidad de acuerdo a las características de cada emprendimiento- aspectos técnicos que han 

sido identificados como comunes a todas las experiencias, como la planificación de proyectos socio-

productivos, la gestión y administración del emprendimiento, el desarrollo de la marca e identidad 

visual, la asociatividad como valor y herramienta, la gestión participativa de proyectos, la 

formalización del emprendimiento, etc.  

El segundo grupo de capacitaciones lo conforman los Talleres de Formación Específica, los cuales 

surgen debido a la heterogeneidad de experiencias, rubros y prestaciones que se configuran en el 

escenario de la Economía Social, y las diversas demandas que de éstas surgen. Se ofrece entonces 

asesoramiento sobre ciertas temáticas particulares, en forma de talleres breves, como fotografía, 

identidad visual, comercialización a través de redes sociales, oralidad, serigrafía, etc.   

Además de estas herramientas, se suma un servicio de asesoramiento en forma de tutorías 

personalizadas para los emprendimientos que lo requieran, en las áreas de costos y gestión, 

comercialización, marcos regulatorios, comunicación y acción colectiva. 

Es necesario destacar que tanto los Cursos de Formación Inicial y de Formación Integral, así como los 

Talleres de Formación Específica y las tutorías, están a cargo de docentes de la Universidad Nacional 

del Litoral, quien participa como actor clave en la generación de conocimientos en este espacio. 

Hacia fines del año 2015, ya se habían dictado once Cursos de Formación Inicial e Integral -en los que 

participaron alrededor de ciento cincuenta emprendedores-, y veintidós Talleres de Formación 

Específica, con la participación de alrededor de doscientos emprendedores, si bien resulta una 

constante la alta tasa de deserción durante el transcurso de dichas capacitaciones (Massera, 2016).  

En términos de comercialización, el Centro de Emprendedores promueve ciertos espacios para la 

exposición y venta de los productos de los emprendimientos inscriptos. El CEES cuenta con espacios 

de feria aunque no de forma regular (en lugares como la costanera, el Parque Federal, o ciertas 
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avenidas en días festivos) y ferias provinciales de emprendedores, realizadas una o dos veces por año. 

Funcionó asimismo durante el período bajo análisis un espacio fijo de comercialización en un mercado 

de la ciudad (coordinado por el Gobierno de la Ciudad), y gestionado de forma colectiva por los 

emprendedores que participaban de él, pero el cual por dificultades de coordinación entre los 

emprendedores, y entre ellos y el organismo estatal, no tuvo continuidad. 

Por último, en términos de financiamiento, el CEES vincula y coordina el pedido de microcréditos con 

garantía solidaria (Fondo Rotatorio), asistiendo a los emprendedores durante todo el proceso de 

solicitud del mismo, y realizando el seguimiento posterior a su obtención. Para acceder a este 

financiamiento los emprendedores interesados deben realizar el Curso de Formación Integral, y asistir 

a todas las reuniones previas a su entrega con el promotor encargado, de modo de generar la confianza 

necesaria para constituirse en grupo solidario; un proceso que lleva alrededor de dos meses de trabajo 

semanal, y encuentros mensuales luego de recibir el crédito. Durante el período analizado, se trataba 

de créditos de un monto máximo de $6000 (con la posibilidad de un recrédito por un monto superior), 

un interés del 5% sobre el total, y otorgado a grupos de tres o cinco emprendedores. Para finales del 

2015, habían sido entregados sesenta y un microcréditos y veinte recréditos, por un monto de $331.500 

y $154.000 respectivamente (Massera, 2016). 

Finalmente, y además de estas líneas de acción prioritarias, el CEES realiza regularmente actividades 

divulgativas sobre distintas temáticas vinculadas al concepto y práctica de la ESS (charlas, 

conferencias, foros de discusión y debate), invitando a referentes tanto locales como provinciales y 

nacionales, con el objeto de constituirse en actor clave de la ciudad de Santa Fe en el marco de la ESS. 

 

Consideraciones finales: dificultades, logros y desafíos de la política pública de ESS en Santa Fe 

Una de las principales metas propuesta al momento de creación de la Subsecretaría de Economía 

Social, fue la construcción de capital social. Sin embargo, el fomento de ciertos valores como la 

autogestión, el asociativismo y la cooperación forma parte de un proceso que implica modificar lógicas 

individuales profundamente arraigadas entre los sujetos a los que se dirigen (y sobre los cuales 

intervienen) las políticas que se implementaron desde la Subsecretaría (Subsecretaría de Economía 

Social, 2015).  

Más allá de los logros alcanzados en términos de colocar en agenda a la ESS, el fortalecimiento de los 

lazos asociativos se destaca como una de las principales dificultades, y derivado de ello la 

imposibilidad de generar un interlocutor institucional válido con quien discutir propuestas y políticas. 

La sobredeterminación de la individualidad de los emprendimientos que se ha logrado no ha permitido 

crear institucionalidad colectiva, por lo cual frente al trabajo colaborativo ha primado el homos 

economicus. 

Relacionado a lo anterior, los emprendimientos socioproductivos no han podido establecer una 

coordinación que culmine en la conformación de asociaciones de primer grado (cooperativas) o de 

segundo grado (federaciones) con capacidad de representación y negociación frente al Estado. Las 

demandas que se realizaron ante organismos estatales siempre fueron de manera individual, lo cual 

cristaliza -de alguna manera- que el trabajo territorial no ha cumplido con los objetivos de generar un 

sector autónomo, como lo propone la Economía del Trabajo. En este sentido, no se configura el sujeto 
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con capacidad para establecer espacios asociativos y mejorar la reproducción ampliada de la vida de 

todos. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la institucionalización de la Subsecretaría en el período de 

funcionamiento dentro del Ministerio de Desarrollo Social7, podemos destacar que se logró crear 

espacios de intersectorialidad, teniendo en cuenta que en la ciudad de Santa Fe se desarrollaron 

diversas articulaciones con otros niveles estatales y organizaciones de la sociedad civil desde el 

Programa Ideas en Marcha y el CEES, el cual hasta el día de hoy continúa en funcionamiento.  

En el caso del CEES, esta experiencia en particular muestra diversos puntos de interés para su análisis, 

algunos de los cuales serán profundizados en el marco de las investigaciones que actualmente 

desarrollamos. En primer lugar, su relevancia en términos de la articulación institucional entre las 

partes que lo conforman (Lozeco, 2015; Massera, 2016; Aguirre, 2017), como asimismo la 

intervención de la universidad en términos de los desafíos de la extensión, tanto en la conformación de 

estrategias que vinculan y generan lazos asociativos comunitarios para el desarrollo de 

emprendimientos productivos (Kessler, et. al, 2011), como así también en la formación de los 

emprendedores a través de la relación con docentes y alumnos universitarios. Del mismo modo, resulta 

relevante como ámbito de incubación de emprendedores sociales (equiparando el CEES con otros 

centros donde la universidad promueve la capacidad innovadora de sus integrantes para competir en el 

mercado), y la relación dialéctica entre el saber universitario y el saber popular, a partir de su relación 

con la UNL. 

Partiendo de estos estudios, y teniendo en cuenta que es una temática reciente en la ciudad, resulta 

imperante comenzar a trabajar con las percepciones y demandas de los emprendedores que transitan el 

espacio para ampliar la mirada de la política implementada.  

 

  

                                                
7 A partir de diciembre de 2015, y con el cambio de autoridades del poder ejecutivo a nivel provincial, dicha área queda 

bajo la órbita del Ministerio de Producción. 
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1. Introdução 

 

Neste artigo apresentamos a experiência da Avaliação Qualitativa, Quantitativa e 

Participativa do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc) e os 

principais resultados da pesquisa realizada pelo Núcleo de Solidariedade Técnica, programa do 

Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (Soltec/NIDES/UFRJ), nos anos de 2016 e 2017, por meio de uma demanda da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego (Senaes/MTE). 

Essa avaliação se insere no contexto de continuidade do processo de monitoramento do Proninc, 

que se constitui como uma política pública de fomento às ações de incubação de 

empreendimentos econômicos solidários. A avaliação desse programa foi realizada 

anteriormente duas vezes: em 2007, pela Federação de Órgãos para Assistência Social e 

Educacional (FASE) e, em 2011, pelo Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano 

(IADH). 

O objetivo principal da avaliação foi a análise do desempenho das incubadoras apoiadas 

pelo PRONINC, tanto no que refere a sua inserção nas Instituições de Ensino Superior (IES), 

quanto aos resultados obtidos em termos de impactos nos empreendimentos e na vida dos seus 

participantes. Nesse sentido, o conhecimento aprofundado da situação das incubadoras, sua 

dinâmica de funcionamento, a diversidade de abordagens e metodologias de incubação, seus 

pontos positivos e também suas fragilidades e desafios foram elementos fundamentais a serem 

levantados na pesquisa. 
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Construídas com base nos princípios e práticas da extensão universitária e da educação 

popular, as Incubadoras Tecnológicas de Economia Solidária (ITES) têm se configurado, ao 

longo dos anos, como espaços profícuos de articulação entre pesquisa, ensino e extensão, com o 

propósito de gerar conhecimentos adequados às demandas de transformação social. A prática da 

incubação assume um papel duplo, pois através das suas atividades volta-se para a sociedade, no 

apoio aos processos de auto-organização de grupos socialmente excluídos, e também para a 

universidade, produzindo insumos para pesquisa, construindo processos de aprendizagem e 

mobilizando e integrando diversas áreas do saber e campos de atuação profissional. 

Atualmente, há mais de 100 ITES localizadas em instituições de ensino superior de todo o 

país e, indo contra a tendência histórica de marginalização da extensão universitária frente ao 

ensino e à pesquisa, a prática das ITES caracteriza-se como importante exemplo para o resgate 

da funcionalidade das universidades públicas brasileiras em direção à produção de conhecimento 

que contribua com a transformação social. 

 

 

2. O Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc) 

 O último Mapeamento Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) feito 

entre os anos de 2009 e 2013 pela SENAES registrou, em número absoluto, 19.708 EES, dentre 

grupos informais, associações, cooperativas ou sociedades mercantis. Do total de 

empreendimentos, identificou-se que 41% concentra-se na região Nordeste, seguido pela região 

Sul (17%), Norte e Sudeste (ambos com 16%) e do Centro-Oeste (10%). Cerca de 55% dos EES 

atuam na área rural, 35% na área urbana e 10% em zonas consideradas “mistas”. O número de 

total de trabalhadores envolvidos nessas organizações é de 1.423.6311. 

Apesar dos números apresentados pelo mapeamento, os EES ainda apresentam limitações 

de recursos e contam com poucas políticas públicas que compreendam as especificidades do 

setor. A maioria dos empreendimentos ainda sobrevive em situações precárias, enfrentando 

dificuldades de gestão, acesso à crédito, espaços de comercialização e tecnologia. Nesse sentido, 

apoiar os empreendimentos na busca por enfrentar essas dificuldades e por conquistar melhores 

condições de vida e trabalho é o principal objetivo das ITES. 

As ITES são iniciativas acadêmicas que têm como prática fazer interagir o meio 

universitário com grupos de trabalhadores que buscam construir um empreendimento econômico 

cooperativo. Inicialmente, surgiram com o objetivo de oferecer formas permanentes de geração 

de trabalho e renda para indivíduos e grupos em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

No entanto, ao longo dos anos, as incubadoras amadureceram sua proposta e hoje apoiam a 

formação e a consolidação dos empreendimentos, além de ter enfoques mais amplos como o 

apoio a cadeias produtivas e redes de comercialização, e buscam igualmente transformar 

internamente a universidade, aproximando-a dos interesses, desejos e necessidades dos setores 

populares (DELLA VECHIA et al., 2011). 

                                                
1 Atlas Digital da Economia Solidária - http://atlas.sies.org.br . Acessado em 05/09/2017. 
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As incubadoras recebem diversas denominações, a mais comum e antiga é “Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP)”, que coincide com o nome da Rede de ITCPs. 

Além disso, a pesquisa encontrou uma grande diversidade de nomes, principalmente envolvendo 

os conceitos de: economia solidária, empreendimentos econômicos solidários (EES), 

empreendimentos populares, tecnologia social, organizações coletivas, desenvolvimento, 

trabalho. No presente trabalho optamos por utilizar o termo ITES.  

 

2.1. Breve histórico do Proninc 

A criação da primeira ITES no Brasil inspirou-se em alguma medida nas incubadoras 

tecnológicas tradicionais, voltadas para a incubação de empresas. Essas organizações surgem nos 

EUA, por volta dos anos 1960, e chegam ao Brasil vinte anos depois. Em linhas gerais: 
 

(…) a proposta das ITCPs diferencia-se, até os dias de hoje, do formato das incubadoras, 

originalmente norte-americanas, já que estas tinham e têm como objetivo desenvolver 

maior dinamismo econômico e tecnológico na perspectiva de transferência privada de 

conhecimento produzido nas IES [Instituições de Ensino Superior]. Ao contrário, a 

proposta das ITCPs busca viabilizar iniciativas populares por meio da formação 

continuada, assessoria e assistência técnica, o desenvolvimento de tecnologia social na 

perspectiva de inverter a lógica das incubadoras de empresas, ou seja, produzir 

conhecimento científico a partir do conhecimento tácito dos trabalhadores e assim 

direcionar a produção de conhecimento científico aos setores produtivos populares 

(VICTÓRIA, 2011, p. 44). 

 

Foi em meio ao movimento da Ação para a Cidadania que se originou, em 1993, o 

Comitê de Entidades Públicas no Combate à Fome e pela Vida (COEP). Dois anos depois, em 

1995, uniram-se a esses esforços a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em 

Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ), provocando o 

surgimento da Cooperativa Popular de Manguinhos, caso paradigmático de incubação em 

empreendimentos populares no país (FRAGA, 2012; IADH, 2011; VICTÓRIA, 2011). 

Desse modo, a UFRJ terminou por tornar-se o espaço institucional onde se deu a criação 

da primeira Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares do Brasil, sendo a construção 

horizontal de metodologia um dos primeiros e mais importantes pontos desse novo modelo de 

incubação. Em 1998, o Proninc é criado formalmente, viabilizando financeiramente a criação de 

novas incubadoras em seis universidades: Federal do Ceará (UFC), Federal de Juiz de Fora 

(UFJF), de São Paulo (USP), Estadual da Bahia (UNEB) e Federal Rural de Pernambuco 

(UFRPE), além da ITCP/UFRJ (FRAGA, 2012). Essa criação se deu a partir da articulação 

institucional entre a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Fundação Banco do Brasil 

(FBB) e o COEP, além das IES mencionadas. A partir dessa experiência inicial, outras 

incubadoras foram surgindo em outras universidades, mesmo sem o apoio da política pública 

(FRAGA, 2012).  

Após essa edição inicial, o financiamento para as incubadoras entrou em um hiato que 

durou até 2003. O Proninc só seria retomado com a criação da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES) no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A retomada do 
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programa pode ser considerada como o resultado de uma conjuntura onde ocorria, além da já 

mencionada criação de novas incubadoras, uma crescente articulação de duas redes de 

incubadoras: a Rede Unitrabalho - instituída como rede de incubadoras em 2001 - e a Rede de 

ITCPs, criada em 1999. As redes contribuíram para a criação de novas incubadoras e gestão 

daquelas já existentes, organizando-as nacionalmente.  

No ano do seu (re)lançamento pela SENAES, o Proninc já se tornava o segundo maior 

projeto da secretaria, consumindo 14% dos seus recursos (FREITAS, 2012). Outra característica 

relevante do programa foi a articulação, estimulada pela FINEP, com outros ministérios, como o 

do Desenvolvimento Social, Saúde, Educação, Cultura, Pesca e Aquicultura, Justiça e Turismo 

(FRAGA, 2012). Como resultado, formou-se o Comitê Gestor, que contou com a participação 

dos Ministérios citados acima, da FINEP, da FBB, do COEP, das duas redes de incubadoras e do 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX). Assim, o Comitê Gestor tornou-se um 

instância que tinha como finalidade fazer a gestão do programa, planejando e definindo 

prioridades, metas e diretrizes para a seleção de projetos, além de ser responsável também por 

monitorar e avaliar os resultados do programa (Victória, 2012).  

Em 2003, já existiam 33 incubadoras organizadas pela rede Unitrabalho e pela Rede de 

ITCPs, tendo o Proninc oferecido apoio a todas “tanto para dar continuidade à incubação como 

para ajudar a criar novas incubadoras” (FRAGA, 2011, p.99). Entre 2003 e 2006, foram apoiadas 

43 incubadoras, incluindo-se as antigas e as novas, através de duas encomendas, uma em 2003 e 

outra em 2005, quando se buscou priorizar regiões ainda não atendidas. 

Em 2007, a partir das experiências anteriores, as chamadas públicas começaram a 

distinguir o apoio a incubadoras antigas e novas. Nesse ano, foi instituída uma encomenda para 

incubadoras já existentes (categoria A) e outra para incubadoras a serem criadas com os recursos 

do programa (categoria B); no total, concorreram 80 instituições, tendo sido apoiadas 27 antigas 

(A) e 36 novas (B). No mesmo ano, consolidou-se a parceria entre a SENAES e FINEP/MCT em 

torno do Proninc, através de um convênio de três anos que previa a execução pela FINEP da 

gestão e acompanhamento dos recursos. 

Em 2007, houve um evidente aumento das ações voltadas para projetos de incubação, 

devido à ampliação do Comitê Gestor do Proninc, incluindo diversos órgãos em sua composição. 

No ano de 2010, foi aprovado o Decreto nº 7.357 (de 17/11/2010), oficializando o Proninc, seu 

Comitê Gestor e estabelecendo suas diretrizes. 

 

2.2 O Proninc no contexto atual e as políticas de avaliação do Proninc 

O Proninc pode ser considerado uma das mais relevantes políticas do campo da economia 

solidária, uma vez que atua de forma estratégica ao financiar, simultaneamente, 

empreendimentos de economia solidária e grupos de pesquisadores, técnicos e estudantes 

comprometidos em produzir conhecimento a partir das demandas populares. Nesse sentido, une o 

governo federal – através das secretarias, ministérios e instituições de fomento –, a academia e os 

setores populares, contribuindo para a formação e o fortalecimento de quadros em diferentes 

meios. 
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O programa é operacionalizado por meio de editais de chamadas de projetos, cuja seleção 

é feita considerando seus conteúdos, áreas de atuação e formas de implementação. A partir dessa 

seleção, é possível estabelecer critérios de alocação de recursos e a definição de instrumentos 

para monitorar e acompanhar o andamento desses projetos, evidenciando uma preocupação 

efetiva com o monitoramento do Programa. 

Nesse sentido, a partir de 2005, a SENAES direcionou esforços para consolidar uma 

política de monitoramento e avaliação do Proninc. O primeiro trabalho de avaliação foi feito pela 

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE). Os resultados desse esforço 

avaliativo, que perduraram pelos anos de 2005 e 2006, encontram-se materializados no 

documento intitulado “Diagnóstico e Impactos do Programa Nacional de Incubadoras de 

Cooperativas Populares”, organizado por Ana Paula Varanda e Pedro Cunca Bocayuva Cunha e 

publicado em 2007. Na ocasião, foram visitadas 33 incubadoras e 315 empreendimentos. 

A segunda avaliação foi realizada entre janeiro de 2010 e março de 2011 pelo Instituto de 

Assessoria para o Desenvolvimento Humano (IADH). O recorte dessa avaliação foram 65 

incubadoras apoiadas pelos editais do Proninc. Ao todo, foram visitadas 54 incubadoras e 171 

empreendimentos2 

Em 2010, por meio do Decreto No 7.357, o Proninc é implementado formalmente, e é 

constituído um Comitê Gestor, responsável pela execução e acompanhamento da política 

pública. Gabriela Cunha (2012) destaca que, segundo as orientações do Comitê Gestor, há a 

necessidade haver periodicamente uma avaliação externa, de caráter quantitativo e qualitativo, 

que aborde os seguintes eixos de análise: caracterização e desempenho das incubadoras; perfil e 

desempenho dos empreendimentos; e gestão e operacionalização do programa. 

No atual momento, o Comitê Gestor do Proninc encontra-se desativado.  Essa situação se 

complexifica, uma vez que, devido às mudanças políticas recentes ocorridas no país, o Proninc 

também corre risco de interrupção. A Secretaria Nacional de Economia Solidária tornou-se uma 

sub-secretaria e grande parte dos quadros técnicos que, historicamente, lutaram para construí-la, 

já não fazem mais parte de sua composição. A avaliação da Chamada 89/2013 descrita neste 

artigo representa a terceira fase do processo de monitoramento do Proninc e espera-se que possa 

contribuir para subsidiar as ações necessárias à manutenção do programa por parte das ITES e 

dos empreendimentos solidários, além de estimular a reativação do Comitê Gestor. 

 

3. A avaliação 2016-2017 

 

3.1. A Chamada 89/2013  

A partir de 2013, o programa iniciou um novo formato de implementação a partir da 

parceria entre a SENAES/MTE, o Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do Ministério de Ciência, 

                                                
2 Os dois relatórios das avaliações anteriores, assim como o desta avaliação, podem ser acessados no 
portal: https://nides.ufrj.br/indes.php/proninc. 
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Tecnologia e Inovação (SECIS/MCTI). A Chamada MCTI/SECIS/MTE/SENAES/CNPq nº 

89/2013 teve por objetivo selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e extensão que objetivam a incubação de empreendimentos 

econômicos solidários (EES). Esse objetivo mais geral desdobrava-se em cinco outros que assim 

encontravam-se descritos no texto da chamada: 

 

i) construir referencial conceitual e metodológico acerca dos processos de incubação e de 

acompanhamento de empreendimentos econômicos solidários (EES) pós-incubação; 

ii) estimular o aprimoramento das metodologias de incubação de EES articuladas a 

processos de desenvolvimento territorial e regional; 

iii) desenvolver processos de incubação de EES e/ou redes de cooperação; 

iv) capacitar, no âmbito da economia solidária, docentes, técnicos, discentes e 

participantes dos projetos incubados; 

v) promover a articulação entre as atividades de pesquisa, desenvolvimento e aplicação 

de tecnologia social e as políticas públicas de fomento à economia solidária.3 
 

A principal novidade trazida pela chamada foi a execução de recursos através do CNPq, 

que, por meio do cartão-pesquisador, concedia aos responsáveis pelos projetos maior autonomia 

para o gerenciamento dos recursos. Foram previstos um total de R$ 19,9 milhões, de onde R$ 16 

milhões eram oriundos diretamente do Orçamento Geral da União (Ação Orçamentária 20YT – 

Fomento e Fortalecimento de Empreendimentos Econômicos Solidários e suas redes de 

cooperação) e R$ 3,89 milhões do Programa 2021 de Apoio a Projetos de Tecnologia Social . 

Assim, com o objetivo de dar prosseguimento ao processo de monitoramento e avaliação 

dos resultados do Proninc, a Senaes entrou em contato, no segundo semestre de 2015, com o 

Núcleo de Solidariedade Técnica (Soltec/UFRJ)para realizar a coordenação da terceira avaliação 

do Proninc, a ser conduzida nos anos de 2016 e 2017. 

O processo de pesquisa coordenado pelo Soltec/UFRJ, como avaliador externo, foi 

construído, desde o princípio, em intenso diálogo com a própria SENAES e com as duas redes 

que articulam as ITES no país: Rede de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCPs) e Rede Unitrabalho, como será detalhado no próximo item. O caráter participativo da 

avaliação garantiu uma qualificada participação dos estudantes, técnicos, professores que 

trabalham no cotidiano das incubadoras e que possuem a experiência da incubação. 

 

3.2. Metodologia da avaliação 

A avaliação do Proninc 2017 teve como objetivo analisar os resultados da Chamada 

089/2013, em que 84 incubadoras acessaram aos recursos da política pública, caracterizadas em 

Linha A, para as incubadoras que já possuíam histórico de atuação no PRONINC, e Linha B, 

para as que nunca tinham sido apoiadas pelo programa. Desse universo, foram avaliadas 64 

incubadoras, sendo todas as 41 da Linha B e uma amostra de 23 das 43 das incubadoras de Linha 

A (53%). A escolha dessas incubadoras levou em consideração fatores ligados à distribuição 

                                                
3 Disponível em: http://cnpq.br/chamadas-
publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtro=resultados&det
alha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4281. Visitado em: 09/08/2017. 
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regional e à facilidade de acesso, além de incluir casos identificados como referências 

importantes para o campo da incubação de empreendimentos solidários, de acordo com 

integrantes das duas redes de incubadoras . Para cada incubadora avaliada, ficou prevista 

também a visita a dois empreendimentos apoiados, totalizando 128. Com isso, buscou-se 

alcançar uma análise mais ampla e que incluísse também a perspectiva dos trabalhadores 

apoiados. 

A pesquisa, além de quantitativa e qualitativa, possuía o pressuposto de desenvolver um 

processo participativo, que permitisse envolver os integrantes das incubadoras e as duas redes de 

incubadoras do país nas diferentes etapas de construção do processo de avaliação, quais sejam: 1 

- Formação da equipe de pesquisa; 2 - Construção do modelo de avaliação; 3 - Visita às 

incubadoras e aplicação de questionários às incubadoras e empreendimentos; 4 - Análise e 

sistematização dos dados qualitativos e quantitativos; 5 - Seminário Nacional, com as 84 

incubadoras; 6 – Consolidação do Relatório Final. 

Toda a estrutura da avaliação foi debatida coletivamente, por meio de seminários 

participativos para discussão dos indicadores, ferramentas de pesquisa e diretrizes do trabalho de 

campo. Por meio dessa dinâmica, constituiu-se o ferramental de análise da pesquisa, que incluía: 

um questionário prévio à visita; um questionário presencial, realizado com o coordenador ou 

com a equipe de coordenação da incubadora; e roteiros de entrevistas com os integrantes dos 

empreendimentos, os estudantes participantes e egressos da incubadora e com os gestores das 

universidades, em geral Pró-Reitores de Extensão. 

Além da visao do trabalho da incubadora, foi uma demanda da Senaes/MTE avaliar a 

execução do edital por meio do CNPq. Dessa forma, a avaliação estruturou-se em cinco 

dimensões: i) estrutura e funcionamento interno – estrutura física, tamanho e 

multidisciplinaridade das equipes, forma de gestão; ii) relação com os empreendimentos de 

economia solidária – metodologias de incubação, inovações tecnológicas e organizacionais 

geradas, impacto nos empreendimentos; iii) relação com as instituições de ensino superior (IES) 

– grau de formalização junto às IES, integração entre ensino, pesquisa e extensão, formação dos 

integrantes; iv) relação com o movimento de economia solidária – capacidade de crítica à 

economia capitalista, parcerias, participação em fóruns de economia solidária e de políticas 

públicas; v) operacionalização da chama 89/2013 – gestão dos recursos, comunicação com 

CNPq. 

 

4. Resultados 

 Nesta seção iremos apresentar os principais resultados obtidos a partir da avaliação do 

Programa de Incubadoras de Cooperativas Populares realizado nos anos de 2016 e 2017. É 

importante salientar que expomos aqui apenas uma parte da totalidade dos dados obtidos a partir 

da avaliação, buscando selecionar os tópicos mais relevantes para serem abordados no espaço 

disponível4. Dessa maneira, iremos começar pelos resultados pertinentes à estrutura e 

                                                
4 A versão completa do relatório de avaliação pode ser acessada em: 
http://nides.ufrj.br/index.php/proninc 
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funcionamento interno da incubadora para, em seguida, tratar das relações das ITES com os 

empreendimentos incubados, com as instituições de ensino superior e, finalmente, com o 

movimento de economia solidária. 

As Incubadoras Tecnológicas de Economia Solidária (ITES) vêm consolidando um campo 

de atuação da universidade no apoio à empreendimentos de economia solidária, estando presente 

em praticamente todos os estados do país. Atualmente, a Senaes identifica que há em torno de 

110 ITES em funcionamento no país, envolvendo estudantes, professores, pesquisadores e 

técnicos das instituições de ensino superior. 

 As incubadoras avaliadas distribuem-se predominantemente nas regiões Sudeste (27%), 

Sul (26%) e Nordeste (24%); com menor participação estão as regiões Centro-Oeste (16%) e 

Norte (7%). Há que se notar que apenas 35% encontram-se em capitais ou regiões 

metropolitanas, ao passo que o restante (65%) estão instaladas no interior de seus estados, o que 

indica uma boa capilaridade do programa. Já no que tange ao ambiente institucional, metade das 

ITES estudadas localizam-se em universidades federais, sendo seguidas pelas universidades 

estaduais (19%), institutos federais/CEFETs (14%), instituições privadas (11 %) e parques 

tecnológicos (3%). 

Com relação às fontes de recursos, foi possível constatar que as ITES pesquisadas contam 

com financiamento de diversos parceiros. Os principais foram: o Proninc com 93%, as IESs com 

66%, o Programa de Extensão Universitária (PROEXT) com 48%, outras parcerias do governo 

federal (30%), governo estadual (17%) e governo municipal (15%)5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Dada a possibilidade dos entrevistados de marcar mais de uma opção, a soma das 
porcentagens excede 100%, isso ocorreu com diversas perguntas que admitiam resposta múltipla. 
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Gráfico 1 - Recursos acessados entre 2014 e 2016 pelas incubadoras por linha (% sim) 

 
Fonte: Avaliação Proninc 2017 (Soltec, 2017) 

 

Constata-se assim que os recursos do Proninc e outros recursos federais têm grande 

relevância para a manutenção das atividades de incubação. A proporção de recursos Proninc em 

relação ao total de recursos da incubadora foi observada como alta, principalmente nas 

incubadoras da linha B, que declaram que de 80% a 100% dos recursos são oriundos dessa fonte. 

Já as incubadoras de linha A, mais antigas, conseguem diversificar as fontes de recursos, 

buscando incorporar outros financiamentos advindos do âmbito estadual, municipal e inclusive 

do setor privado ou do terceiro setor.  

 Os resultados indicam também que a autogestão é um horizonte buscado por grande parte 

das incubadoras, que podem ser consideradas uma espécie de “laboratório” nesse sentido. Para 

além de idealizações, as incubadoras contribuem fornecendo experiências coletivas de 

funcionamento e tomada de decisões que enriquecem a trajetória dos seus participantes, além de 

oferecerem modelos possíveis de funcionamento que concorrem com as formas já instaladas no 

âmbito acadêmico e no setor produtivo, mais verticais e hierárquicas. No espaço das 

incubadoras, a autogestão é criada, testada, reformulada e aprimorada de forma constante.  

 Quanto aos empreendimentos incubados, os dados da pesquisa evidenciaram que, entre 

2014 e 2016, foram incubados 776 empreendimentos6 pelas 64 incubadoras visitadas, permitindo 

                                                
6 A projeção do número de empreendimentos para as 84 incubadoras entre 2014 e 2016 é de 1106 EES, calculado 

com base na média da linha A. 
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alcançar mais de 22 mil trabalhadores7 de diversos setores produtivos. Com o processo de 

incubação desses empreendimentos foi possível gerar inovações tecnológicas e organizacionais 

de processos, artefatos e de ferramentas de gestão. Cerca de 89% das incubadoras declararam ter 

realizado algum tipo de inovação. Esses dados corroboram com a hipótese de que as ITES 

representam um estímulo à inovação, principalmente na perspectiva da Tecnologia Social e da 

Inovação Social. 

Um dos objetivos de atuação do Proninc através da chamada 89/2013 era gerar interfaces 

com outras políticas de âmbito federal focalizadas no combate às desigualdades sociais. Nesse 

sentido, era importante atingir, mediante o apoio às incubadoras, grupos vulneráveis social e/ou 

economicamente, procurando inseri-los em atividades de geração de trabalho e renda. Podemos 

identificar que os grupos apoiados pelas ITES são muito próximos ao público alvo do Plano 

Brasil Sem Miséria (PBSM), com forte atuação agricultores familiares, catadores de material 

reciclável, artesãos e trabalhadores desempregados. A frequência total de empreendimentos por 

segmentos pode ser conferida na tabela a seguir:  

 

Tabela 1 - Empreendimentos por segmento 

 

Fonte: Avaliação Proninc 2017 (Soltec, 2017) 

 

 

Além do trabalho de assessorar empreendimentos econômicos solidários, as incubadoras 

têm consolidado seu trabalho por meio da sua institucionalização e reconhecimento no interior 

                                                
7 O levantamento do número de trabalhadores deu-se a partir de questionário respondido autonomamente pelos 

coordenadores. Por problemas no preenchimento, dos 776 empreendimentos levantados, não foi respondido o 

número de trabalhadores para 62 empreendimentos, o que levaria a uma projeção, usando a média das respostas, de 

24521 trabalhadores beneficiados pelas 64 incubadoras. Ampliando para as 84 da chamada, esse número chegaria a 

32.009 trabalhadores. 

 

Frequência Porcentagem (%)

Artesãos 200 25,8

Agricultores familiares 184 23,7

Catadores de material reciclável 114 14,7

Outros autônomos 58 7,5

Beneficiadores(as) de alimentos 36 4,6

Assentados da Reforma Agrária 19 2,4

Artistas 16 2,1

Desempregados/desocupados 14 1,8

Técnicos, profissionais de nível 

superior
9 1,2

Outros 94 12,1

Não responde 32 4,1

Total 776 100
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dos IES. A maioria das incubadoras estão formalizadas dentro da sua instituição, embora apenas 

a metade esteja efetivamente institucionalizada. Muitas incubadoras estão diretamente ligadas à 

Pró-Reitorias de Extensão, indicando como a atuação das incubadoras está muito ligada à uma 

política de fortalecimento da extensão nas IES. Contudo, é preciso destacar que tem surgido, 

entre os grupos mais recentes, uma maior diversidade de alocação institucional. 

De acordo com a pesquisa, quase 52% das ITES afirmaram serem institucionalizadas na 

IES, sendo registrado um índice maior entre as incubadoras de linha A. A institucionalização se 

caracterizou como uma inserção mais estável e duradoura da incubadora na estrutura da IES, 

dada por meio de publicações de Portarias ou no Diário Oficial da União, pela existência de 

docentes ou funcionários alocados ou pela inserção no estatuto da IES. Dentre todos que 

responderam que a incubadora era institucionalizada, os fatores mais elencados foram Portaria 

(55%) e Existência de docentes e/ou funcionários alocados (55%); seguidos de Inserção no 

Estatuto da IES (42%). 

Os dados demonstram que os motivos que dificultam a institucionalização são diferentes 

entre as incubadoras mais antigas e as mais novas. Enquanto as de linha A já são 

majoritariamente institucionalizadas, as de linha B apontam que o motivo principal não é a falta 

de recursos, mas sim uma inadequação diante das formas já preexistentes dentro das IES, o que 

leva a institucionalização a ocupar um papel não prioritário na organização. 

Com relação à composição da equipe, os dados da pesquisa revelaram que, no período 

entre 2014 e 2016 nas 64 incubadoras avaliadas, 1853 integrantes participaram das equipes, 

incluindo pessoal remunerado e voluntários (1022 nas incubadoras da linha A e 831 nas de linha 

B). Desses, 993 eram estudantes de graduação, 311 professores e 103 estudantes de pós-

graduação, evidenciando a formação de quadros para a economia solidária como um dos 

principais legados do trabalho das incubadoras. Quanto à produção acadêmica, reforçando a 

dimensão da pesquisa como essencial para a realização da extensão, há dois grandes destaques: 

as apresentações de trabalho e palestras e as publicações de trabalhos em anais de eventos. É 

preciso destacar também as monografias (270), dissertações (82) e teses (32) que, juntas, somam 

384 publicações que abordam temas acerca do cotidiano dos empreendimentos e incubadoras. 
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Tabela 2 - Menções sobre articulação com programas ou políticas públicas

 
Fonte: Avaliação Proninc 2017 (Soltec, 2017) 

 

Para o campo da economia solidária, as incubadoras constituem-se como atores 

fundamentais. Ficou evidente a importância da sua atuação na difusão da temática e no 

fortalecimento de políticas públicas de apoio. De forma geral, as incubadoras apresentam uma 

gama importante de parceiros institucionais e se constituem como uma referência nos territórios 

em que atuam, muitas vezes impulsionando políticas nos âmbitos local e regional, mobilizando 

as mais variadas instituições para apoiar iniciativas para o campo da economia solidária. 

 

5. Considerações Finais 

É preciso destacar que o período de pouco mais de um ano em que se desenvolveu a 

pesquisa descrita neste trabalho não foi suficiente para explorar o mundo das ITES da forma 

como desejaríamos. As análises realizadas foram orientadas pelas decisões da equipe em paralelo 

ao diálogo realizado com as incubadoras e as redes de incubadoras, mas acreditamos que o 

robusto banco de dados desenvolvido por meio do trabalho de campo poderá subsidiar uma 

infinidade de outras correlações e pesquisas. Além disso, há um grande número de registros 

qualitativos sobre o trabalho das incubadoras coletados a partir do diálogo com os estudantes, os 

gestores das IES e os trabalhadores dos empreendimentos que podem ser analisados desde 

diferentes perspectivas. Algumas das possibilidades de aprofundamento da pesquisa constituem-

se em uma análise mais detalhada da diversidade de projetos presentes nas incubadoras de linha 

B; a construção de tipologias de metodologias de incubação e também um estudo sobre os custos 

da incubação, que poderia auxiliar o desenvolvimento da política pública. 

O desenvolvimento do método da proposta delineada para a Avaliação do Proninc 2017, 

com as conquistas e os desafios de se desenhar e implantar uma avaliação de uma política 

pública envolvendo seus beneficiários, nos permitiu perceber que a participação dos envolvidos 

cotidianamente no trabalho das incubadoras qualificou substancialmente as ferramentas de 

Políticas de Economia Solidária (Total) 22

Políticas de Economia Solidária (Genérico) 4

Políticas de Economia Solidária Municipal 8

Políticas de Economia Solidária Estadual 7

Políticas de Economia Solidária Federal 3

Política Ambiental (Total) 20

Política Ambiental (Resíduos Sólidos) 19

PAA/PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escola / Programa de Aquisição de Alimentos 15

Agricultura e Desenvolvimento rural 10

Saúde/ Saúde Mental 9

Geração de Trabalho e Renda 8

Educação de Jovens e Adultos ou no Campo 4

Não houve grandes articulações 2

Total válido 90

Articulação com programas ou políticas públicas
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pesquisa, embora sempre houvesse a necessidade de estarmos atentos ao distanciamento crítico 

necessário para não haver um direcionamento tendencioso da pesquisa. 

Ao longo da pesquisa, tivemos a preocupação de que os resultados não ficassem restritos 

ao ambiente acadêmico e que também dessem conta de demonstrar a importância e 

representatividade do Proninc enquanto política pública de apoio à Economia Solidária e à 

extensão universitária. Nesse sentido, a avaliação procurou ter como resultado outros produtos, 

além do relatório, capazes de aumentar o alcance e facilitar a difusão de seus resultados. No 

campo audiovisual, serão divulgados dois vídeos: o primeiro retrata o processo participativo 

realizado para a Avaliação Proninc 2017, e o segundo apresenta a trajetória do Proninc, trazendo 

reflexões sobre seus impactos, desafios e sua perspectiva para os próximos anos. No campo 

teórico e metodológico, está sendo finalizada uma publicação denominada Incubadoras 

Tecnológicas de Economia Solidária, uma coletânea de artigos elaborados por integrantes das 

incubadoras e outros pesquisadores e intelectuais que refletem sobre esse campo. Também foi 

desenvolvido um portal para facilitar o acesso ao relatório final da pesquisa e à todos os outros 

produtos gerados e documentos utilizados em seu período de realização 

(http://nides.ufrj.br/index.proninc). 

As incubadoras tecnológicas de economia solidária espalhadas pelas cinco regiões do 

Brasil constituem-se, atualmente, como um dos principais campos de fortalecimento da extensão 

no país, principalmente no âmbito da geração de trabalho e renda. Essa constatação reforça a 

necessidade de processos avaliativos de uma política pública de apoio à extensão, como o aqui 

apresentado, como fundamentais para seguirmos consolidando práticas sólidas 

metodologicamente, que avancem na indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão e 

permitam fortalecer a relação universidade-sociedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo seguir a trilha da discussão sobre a relação entre 

movimentos sociais e o Estado, na configuração de políticas públicas para Economia 

Popular e Solidária. Trata-se de uma análise dos diálogos/embates voltados para a 

formatação dos Centros Públicos de Economia Solidária (CESOL), na Bahia. O objeto 

do presente artigo é o Centro Público do Piemonte Norte do Itapicuru, Piemonte Norte 

da Diamantina e municípios de Monte Santo, Itiúba, Cansanção e Queimadas. Este 

CESOL corresponde a chamada pública executa pela ARESOL (Associação Regional 

dos Grupos Solidários de Geração de Renda). 

A ARESOL foi fundada em 2007, tendo, portanto uma década de organização 

comunitária, através da rede de grupos produtivos solidários. Sua origem está atrelada 

ao projeto de gestão de um Fundo Rotativo Solidário (FRS). Associações e grupos de 

pequenas (os) agricultoras(es) que buscam desenvolver processos de auto-sustentação, 

por meio da convivência com o semiárido, seguindo princípios da Economia Popular e 

Solidária, são os atores que compõem a ARESOL.  

As atividades que permearam o início da organização eram seminários e encontros 

ampliados, com a participação dos grupos, com o objetivo de experimentar a vivência 

dos Fundos Rotativos Solidários. Através da Pastoral da Criança, se consolidou a 

integração de 48 grupos formados pelo Projeto Vencer Juntos, desenvolvido a partir de 

2003 na Diocese de Senhor do Bonfim (Ba), voltado para atender, de forma solidária, 

famílias carentes.  

A conversa proposta para este trabalho tem como assunto principal o enredo da 

relação entre ARESOL e CESOL, sua gênese, execução, reflexão e olhares futuros. Para 

isso, introduziremos neste primeiro momento, algumas informações e fatos que nos 

ajudarão a apreender melhor sobre o assunto, mesmo sabendo que não será possível 

prenunciar todos os detalhes, tampouco sistematizar 10 anos em pouco mais de dez 

páginas.  
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O Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), um dos espaços de construção 

que a ARESOL faz parte, é uma das formas de organização do movimento de Economia 

Solidária. Com mais de dez anos de existência, o FBES, para sua organização e 

funcionamento, conta com a participação de Empreendimentos de Economia Solidária 

(EES), entidades de apoio e/ou fomento e gestores públicos. O FBES ao definir a 

Ecosol, como sendo feita por trabalhadores e trabalhadoras de todos os estratos sociais, 

mas com destaque para um de seus propósitos que é a inclusão da população mais 

vulnerável e excluída socioeconomicamente (FBES). 

Há, portanto, uma convergência de princípios entre ARESOL e FBES, já que a 

mesma ocupa este espaço enquanto através de iniciativas populares diversas, mas 

também enquanto entidade de apoio e fomento. Além disso, vimos que a ARESOL 

nasce da mobilização comunitária que busca atender as minorias e isso não é diferente 

na definição do FBES sobre seu propósitos.  

A ARESOL compõe também a rede de entidades do GREPS (Grupo Regional de 

Economia Popular e Solidária), uma iniciativa que nasce da necessidade de articulação 

nos territórios, visando comercialização e a geração de renda, através do fortalecimento 

das redes locais. Nesse processo, ocorre um movimento interessante do ponto de vista 

das ações da ARESOL/CESOL
1
. Uma entidade componente de uma rede, ao executar 

uma chamada pública voltada para o apoio e fomento da economia solidária, passa 

então a ser referência nesse aspecto.  

É nessa relação de redes que, com a chegada do CESOL, as propostas da política 

pública vão sendo delineadas e executadas, de maneira muito orgânica, pois uma vez 

que exista alinhamento de princípios nas ações, é possível integrar o plano de atividades 

desenhado para o Centro Público, com os anseios e necessidades das organizações 

comunitárias do território.  E mesmo havendo divergências - por ser o Estado um 

espaço de disputa - do ponto de vista da forma/método, como analisaremos nos 

capítulos seguintes, é possível convergir horizontes, para que trabalhadoras e 

trabalhadores rurais e urbanos, possam se apropriar dessas políticas, na luta por direitos.  

Assim, sendo a ARESOL executante dessa chamada pública estadual, desenvolve-

se um processo referencial, tanto do ponto de vista político, quanto econômico, para as 

ações voltadas a Economia Solidária, nos territórios em que a ARESOL já atuava, como 

também nos que foram englobados pela proposta do CESOL.  

Este trabalho, elaborado através do esforço de parte da equipe técnica da 

ARESOL/CESOL, contém breves sistematizações de uma lida infinita, repleta de 

vivências e conquistas comunitárias, que aqui serão resumidamente apresentados e 

problematizados. Para isso, foram realizadas conversas semi-estruturadas, com 

participantes diretos dos processos em questão; observação participante, tanto nos 

momentos de elaboração das ações, quanto de suas execuções. Tomamos como base de 

                                                           
1
 Ao apresentar a expressão “ARESOL/CESOL” estamos representando um entendimento comum de 

quando não há diferenciação na natureza das ações, sobretudo por parte dos grupos.  
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referência, o recorte temporal o ano de 2017, para análise principal, sendo que 

processos, situações, dentre outros elementos anteriores a esse período, foram também 

incluídos e discutidos.   

Sobre as questões da relação ARESOL/CESOL, foi feito um exercício didático de 

apresentar, primeiro, questões mais gerais, ligadas as redes que a ARESOL compõe e 

fomenta, no âmbito territorial ou até mesmo em nível de Estado
2
. Em seguida, foram 

apresentadas as temáticas mais próprias das ações práticas, de acompanhamento aos 

grupos, dentre outras ações, com destaque para a Rede de Espaços de Comercialização 

Solidária “Monte Sabores”, a cooperativa de agricultoras e agricultores rurais 

“COOPERSABOR” e a Rede Nordestina. 

Assim, temos para esse momento descrito acima, um processo de deslocamento 

focal tipo “zoom out” e “zoom in”, visando uma apreensão mais global, seguida de um 

olhar mais proximal, respectivamente. E como numa análise de uma célula, algumas 

coisas são visíveis a olho nu, outras não. A estas últimas, atribuímos tudo aquilo que 

este trabalho não conseguiu contemplar.  

O microscópio e a lupa que utilizamos para montar esses olhares sobre a 

ARESOL/CESOL têm suas lentes forjadas a partir dos apanhados de Boullosa (2013), 

pois através desse arcabouço teórico, problematizamos a construção e execução da 

política pública do CESOL. E também, dos escritos sobre território e Economia 

Solidária, sistematizados em Godoy (2015).  

As alegrias dos trabalhos realizados pela equipe técnica estão aqui expostas, 

incluindo a satisfação - assim como o desafio - de elaborar esse material, tendo em vista 

as dinâmicas que os movimentos sociais, as entidades de apoio a Economia Solidária, e 

o país como um todo, vem passando, sobretudo pelos desmontes, iniciados antes, 

durante e depois do golpe político, quando da retirada da presidenta eleita Dilma, 

representante do governo popular do Partido dos Trabalhadores, que tanto influenciou 

na construção do que aqui estamos discutindo, como em tantas outras realidades.  

É com esse espírito que, refletindo sobre a prática, buscamos aperfeiçoar e 

dinamizar nossa atuação, a fim de ocupar um espaço que também julgamos importante: 

o meio acadêmico/científico. Essa é uma proposta de promover discussões mais 

próximas da realidade analisada, diminuindo o cisma presente em muitos trabalhos 

sobre Economia Solidária, que fomentam teorias descoladas da realidade, quando não, 

costumeiramente feita através de processos de apropriação de saberes populares.  

De certo, que aqui não poderemos - contrariando inclusive o que propomos - 

“fugir muito a regra”, pois a forma e o método não nos permite ser tão dialógicos como 

somos nos meios populares. Porém, foi feito o possível para que as linhas que se 

seguem, possam representar o que há de genuíno nos corações dos que tocam os pés a 

terra, na luta diária de reprodução da vida. É o que buscamos. É o que acreditamos. 

                                                           
2
 A ARESOL dispõe de uma cadeira no Conselho Estadual de Economia Solidária, tendo como membro 

suplente, uma representação do Grupo Regional de Economia Popular Solidária – GREPS. 
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CAPITULO 1 

 

Construímos neste capítulo, o alicerce para a reflexão teórica. Aqui foram feitas 

algumas descrições e sistematizações dos caminhos percorridos pela ARESOL rumo e 

junto ao CESOL. Alguns acúmulos apresentados vinham sendo discutidos em plenárias, 

seminários, assembleias e diversos outros espaços voltados a Economia Popular e 

Solidária. No entanto, a carência de compilações que nos levem a um entendimento 

comum e que nos auxiliem a melhorar a práxis, é notória. Este trabalho tem também por 

objetivo, diminuir esse déficit.  

Iniciaremos assim, apresentando uma das importantes e históricas articulações em 

rede que a ARESOL desenvolve com outras entidades e juntas compõem o GREPS. 

Criado no ano de 2003, o Grupo Regional de Economia Popular e Solidária, é uma rede 

em defesa da garantia dos direitos essenciais às trabalhadoras e trabalhadores do campo, 

como água, terra, educação contextualizada, organização produtiva de maneira 

cooperada e associada, dentre outros. O GREPS nasce de movimentos e organizações 

sociais que atuavam na região de Senhor do Bonfim (BA), mas suas ações se 

expandiram, estando presente hoje em mais de 04 territórios de identidade.  

A necessidade de articulação comercial dos grupos foi um dos elementos chaves 

para a criação do GREPS. Uma das realizações coletivas mais importantes do grupo é a 

realização anual da “Feira do GREPS”, que teve sua 13ª edição realizada este ano. A 

Feira do GREPS tem por objetivo promover o encontro, intercâmbio, troca de saberes, 

formação e comercialização solidária dos grupos e iniciativas populares vinculados a 

rede. Essa é uma das formas que a ARESOL, por fazer parte desse grupo, busca 

fortalecer sua rede de iniciativas produtivas.  

 

  

Figura 1 – Da rede, para as redes  

          Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Dessa forma, aquilo que era inerente à prática da ARESOL, como por exemplo, a 

participação no GREPS, foi inserida de maneira orgânica nos planos de ação do 

CESOL. A Figura 1 mostra que a chegada da política pública do CESOL surge para 

fortalecer uma dinâmica pré-existente no território. Com isso, as propostas de fomento à 

Economia Solidária para os territórios do Piemonte Norte do Itapicuru, Piemonte Norte 

da Diamantina, além dos municípios de Itiúba, Monte Santo, Cansanção e mais 

recentemente Queimadas e Nordestina, encontraram um conjunto de práticas populares, 

consolidadas através das relações já estabelecidas historicamente pela ARESOL, junto 

as redes locais. 

As ações proposta pelo Centro Público não englobam, em totalidade, as práticas e 

temáticas do GREPS. Porém, permearam transversalmente, ao longo dos últimos três 

anos, as ações do grupo, por meio de parcerias com outras redes ligadas as demais 

entidades do GREPS, apoiando direta e indiretamente ações e acompanhando grupos e 

iniciativas populares. Destacaremos a seguir, as plenárias territoriais de Economia 

Solidária, da XIII edição da Feira do GREPS e algumas ações afins.  

A ARESOL participou de três plenárias territoriais de economia solidária na 

Bahia, auxiliando diretamente duas e realizando conjuntamente, através do CESOL, 

uma plenária. Está última, foi a plenária do Piemonte Norte do Itapicuru, realizada em 

Senhor do Bonfim, uma realização do GREPS, com o apoio do CESOL, pois em um 

acordo de estratégia para realização das plenárias, os territórios que tinha a política 

pública dos CESOLs, teriam seus encontros fomentados pelo mesmo. A 

ARESOL/CESOL participou também da plenária territorial do Sisal (em Serrinha) e do 

Piemonte da Diamantina (em Jacobina). 

    

Foto 1 – Plenárias Territoriais de Ecosol 

Fonte: Acervo de Comunicação ARESOL/CESOL 

A participação da ARESOL/CESOL nas plenárias territoriais, através das 

presenças em massa de representantes de grupos produtivos e inciativas populares, 

reforça o caráter de articulação política propiciado pelo Centro Público. Além disso, ao 

colaborar com a construção desses momentos, o CESOL está atendendo o interesse 

público das iniciativas de Economia Solidária, sendo coerente com a proposta da 

política pública. Assim, as plenárias, que são os espaços próprios aos grupos e que 

desaguam na plenária estadual, reúnem, não somente em número, mas em qualidade, os 

principais debates e/ou demandas daquele território. Esse é mais um motivo que faz da 

presença do CESOL, um elemento indispensável.  

 

1256



Durante muitos anos, a luta das entidades girou em torno da problemática da 

produção. Organizar os grupos, pensar conjuntamente práticas coletivas e 

autogestionárias de produzir, adquirir equipamentos, buscar soluções de investimentos, 

etc. Uma vez que a luta pela terra e outros direitos essenciais, são permanentes, ao 

galgar algumas conquista do ponto de vista da produção, mesmo com as dificuldades, os 

grupos já demandavam esforços sobre as questões de distribuição. O GREPS, como já 

vimos, nasce dessa demanda, embora hoje contribua de sobremaneira em tantas outras 

pautas.  

Um reflexo disso é a realização, a mais de dez anos, da Feira do GREPS, que este 

ano aconteceu no município de Nordestina. A Feira do GREPS é um espaço de trocas, 

dentre elas a comercialização; vivências, onde acontecem intercâmbios, encontros para 

o diálogo de saberes, fortalecimento das redes e divulgação das atividades realizadas a 

nível territorial. Dessa forma, esta feira também constitui um importante espaço político 

voltado para a Economia Popular e Solidária. O CESOL tem apoiado, desde sua 

inauguração, as Feiras do GREPS. 

Em Nordestina, entre os dias 03 e 05 de agosto deste ano, mais de quatro mil 

pessoas, entre participantes e transeuntes, participaram da feira. Foram realizadas sete 

oficinas temáticas, com aproximadamente 400 participantes no total, discutindo temas 

como Soberania Alimentar, Gênero, Comercio Justo, Economia Popular e Solidária, 

Comunidades Tradicionais, dentre outras. Aproximadamente 70 grupos produtivos 

expondo e vivenciando na feira, aquilo que se fomenta durante todo o ano, através do 

acompanhamento da ARESOL/CESOL. 

Com isso, vimos que por meio do apoio as plenárias territoriais de Ecosol e da 

realização, também territorial, da Feira do GREPS, o Centro Público de Economia 

Solidária vem fomentando a articulação de redes de economia popular e solidária, 

exercendo o ideal proposto para esta política pública, com seus desafios e potenciais.  

 

 

Figura 2 – Observações Celulares  

          Fonte: Elaboração própria (2017). 
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Feita essa breve análise de nível mais macro, de caráter eminentemente territorial, 

vamos agora focar nossos olhares para as mudanças que a política do CESOL tem feito, 

de maneira mais específica e direta. O começo dessa parte da conversa tem como 

assunto a relação institucional da ARESOL com a execução da chamada pública. Na 

Figura 2 apresentada acima, é possível perceber, na primeira parte da “célula 

ARESOL” que o Centro Público (CESOL) é parte de diversas outras iniciativas, 

empreendidas pela associação. No entanto, é impossível, numa política desse porte, ser 

indiferente as mudanças que ela causa interna e externamente. E é sobre esses impactos 

que falaremos a seguir.  

No primeiro momento, é possível considerar que sim, a política pública do 

CESOL figura enquanto mais uma possibilidade de dar continuidade àquilo que já vem 

sendo mobilizado historicamente. Mas à medida que o tempo passa e as ações se 

desenvolvem, é perceptível – do ponto de vista burocrático, político e material – que a 

implementação da política pública toma dimensões outras, passíveis de serem 

analisadas, para melhor entender e revisar a própria política, destacando o que há de 

positivo, assim como os entraves e dificuldades da relação entre organizações da 

sociedade civil e Estado.  

Assim, sem pretensão de dar cabo de todas as ações, destacamos (como apontado 

na segunda célula da Figura 2) a relação do acompanhamento direto aos grupos, a Rede 

Monte Sabores, a COOPERSABOR e a Rede Nordestina. Esta última, um caso 

riquíssimo em processos de apoio institucional, formação de grupos solidários, tendo 

como estratégia principal a formação de redes locais de economia solidária, num 

formato muito próximo do praticado pelas Incubadoras Tecnológicas de Economia 

Solidária, que, ao superar a velha prática de apoio individual a grupos, mesmo que 

coletivos, passando a ampliar a estratégia, articulando ou “incubando”, por assim dizer, 

territórios.  

Sobre o acompanhamento aos grupos, fica o destaque para os EVEs (Estudos de 

Viabilidade Econômica) realizados nos diversos territórios de atuação do CESOL. Fazer 

frente ao modelo hegemônico de produção capitalista, é uma luta prática e ideológica. 

Assim, para visualizar e propor formas outras de produção, de cunho associativo e 

cooperado, é preciso outro olhar sobre as organizações. O CESOL tem em seu escopo 

de atuação, o apoio a gestão dos grupos, e por meio do EVE, uma metodologia voltada 

para os Empreendimentos Econômico Populares, busca, sobretudo, ampliar o conceito 

de “viabilidade econômica”, diferenciando-a da visão limitada de “viabilidade 

financeira”. Dessa forma, por meio do CESOL, práticas tidas pelo sistema como 

“inviáveis”, como as questões voltadas a preservação da fauna e flora, se tornam 

realidade econômica, aliadas ao conceito de reprodução da vida (KRAYCHETE, 2000). 

Apresentamos como exemplo dessa realidade, o caso da experiência de um EVE 

da produção de arroz, realizado junto a comunidade de Lagoa do Pastoreador II, no 

município de Campo Formoso. A referida cidade fica a aproximadamente 135 km de 

distância da sede do CESOL, em Monte Santo. Realizado coletivamente, o estudo 
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aponta que a produção de arroz orgânico nas grotas dessa zona rural de Campo 

Formoso, possui viabilidade econômica, devido a sua relevância comercial e cultural. 

Contudo, esta conclusão só é possível, levando em consideração toda a rede de apoio do 

CESOL (logística, produtiva, comercial, etc.) e para além dele, tendo em vista que as 

questões de investimento não contemplam o plano de ação dos Centros Públicos.  

 

Figura 3 – Campo Formoso <> Monte Santo 

Fonte: Google Maps 

Dessa produção específica surgem diversos debates. Alguns mais e outros menos 

comuns aos demais grupos produtivos solidários. Um deles é a questão do alinhamento 

entre produção e comercialização. Produzir, sem ter onde/pra quem comercializar, é um 

desalinhamento. No caso da produção de arroz, alinhamos como potencial a questão do 

produto em si, que por questões da inviabilidade financeira (através apenas da venda no 

mercado convencional) não é mais de interesse das comunidades. Mas que, se alinhado 

a outras políticas como PAA e PNAE
3
.  

Por falar no alinhamento entre produção e comercialização, chegamos nos “Monte 

Sabores”, uma rede de Espaços de Comercialização Solidária, inspirado e desenvolvido 

pelos grupos da ARESOL e apoiados intensamente e diversamente, pelo Centro 

Público. A Rede Monte Sabores tem sido o principal aliado dos grupos produtivos 

apoiados pelo CESOL, no que diz respeito à comercialização. O desmonte dos 

mercados institucionais (PAA e PNAE) causou grande impacto. É certo que a 

comercialização nesses espaços não dá conta – ainda - da oferta articulada 

territorialmente. E nem é desejo que dê! Em que sentido: a luta pelo fortalecimento dos 

grupos via mercado convencional, não pode, em nenhuma circunstância, amornar a 

busca pela manutenção dos direitos adquiridos, seja na luta pela terra, pela água, ou 

pelos mercados institucionais.  

 

                                                           
3
 Infelizmente, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 

Escola (PNAE) foram desmontados junto com o golpe político, mas são aqui apresentados como 
possibilidades, uma vez que mudanças reais nos grupos foram possíveis, por meio desses programas. 
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Uma vez fortalecidas as células de produção dos grupos, que podem ser as casas 

de farinha, responsáveis pelo beneficiamento da mandioca e elaboração da produção de 

seus derivados, podem ser as unidades de beneficiamento de frutas e outros espaços, e 

também já contando, por hora, com o escoamento via mercado institucional e 

convencional, fez-se necessária a mobilização política e comercial, através da criação de 

uma cooperativa. Assim, o braço jurídico-comercial dos grupos da rede 

ARESOL/CESOL, é a COOPERSABOR.  

A COOPERSABOR está na linha de frente em busca pelo direito constitucional 

de produzir de maneira cooperada. Mas, como boa parte das cláusulas, sejam elas 

pétreas ou não, sabemos que não há garantias. Por isso, o CESOL, mais uma vez, 

enquanto política pública voltada à Economia Solidária e, portanto do cooperativismo, 

vem fortalecer esse processo. Destacamos as seguintes ações: 

 Assessoria jurídica e contábil (serviços básicos, mas onerosos); 

 Assessoria Comercial, por meio da elaboração de identidade visual, 

fortalecimento da produção e formação de redes de consumo; 

 Realização de intercâmbios e capacitações para grupos e cooperados; 

 Promoção inter-redes, através da construção de relações com centrais de 

cooperativas (a exemplo da Arco Sertão e Central da Caatinga); 

 Elaboração de projetos (sobretudo aqueles construídos através dos Estudos 

de Viabilidade Econômica). 

Muitos outros trabalhos ainda precisam ser elaborados para dar continuidade às 

sistematizações das experiências da COOPERSABOR, como também da Rede Monte 

Sabores. Porém, aqui nos resta destacar esses pontos e seguir descrevendo mais 

processos interligados a este.  

Sobre a Rede Nordestina, esse importante caso de parceria institucional e ação 

prática da política pública do CESOL, é necessário começar registrando que em 1 ano 

de acompanhamento mais intenso, devido o plano de ação do CESOL, a Rede 

Nordestina já acumula transformações imensuráveis do ponto de vista político-social, 

mas muito bem visíveis e tangíveis nos quesitos socioeconômicos, com destaque para a 

criação de novos grupos, acompanhamento aos já existentes, criação de um Espaço de 

Comercialização Solidária e de uma cooperativa para articular a produção local. 

 
Foto 2 – Faixada Tecendo Sabores 

Fonte: Acervo de Comunicação ARESOL/CESOL 
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CAPITULO 2 

 

Este capítulo trará ainda algumas descrições de processos vivenciados pela 

relação da ARESOL com o CESOL, mas com o intuito de analisa-los do ponto de vista 

das bibliografias elegidas para este artigo. Os demais esforços de sistematização feitos 

no capítulo anterior serão também aqui problematizados, segundo a mesma bibliografia.  

A divisão proposta para este capítulo contempla a discussão da construção da 

política pública de fomento aos Fundos Rotativos Solidários (FRS). Isso porque, para 

entender as mudanças na arena das políticas públicas que tocam a ARESOL, é preciso 

partir da relação de sua gênese (o FRS) para todos os olhares futuros. Em seguida, uma 

análise da relação entre ARESOL e sua “co-irmã” AREFASE (Associação Regional da 

Escola Família Agrícola do Sertão) ou mais precisamente, da Escola Família Agrícola 

do Sertão (EFASE). Por fim, delineamos algumas reflexões sobre a (re)construção de 

outras políticas públicas na Bahia, voltadas a Economia Solisária, dentre elas, os 

Centros Públicos.  

A discussão sobre a natureza da política pública é muito cara a diversas ciências, 

tanto a social, quanto das sociais aplicadas, a exemplo da Administração. Mas o que une 

os percursos de pesquisa sobre o assunto é que, para ambas as partes, a política pública 

é um fluxo histórico, fruto da interação de atores, mobilizados para cuidar/governar 

coisas e elementos de caráter público. Então, sendo assim, qual ou quais seriam as 

coisas de relevância pública? E quem as define como tal? Além disso, indagar sobre o 

seguinte: aquilo que é público, o é porque o ente que executa é público, ou porque a 

natureza da demanda é pública? 

É por esse caminho analítico que o conceito da mirada ao revés, atribui o caráter 

de público, não mais ao ator que a ativou, mas, sim, ao problema que a gerou 

(BULLOSA, 2013). Dessa forma, para pensar a realidade das políticas públicas, 

incluindo as que aqui problematizamos, necessariamente passamos pela natureza dos 

problemas em questão, do nascedouro, até chegar ao que se construiu como proposta de 

resolução do problema.  

Esse tema muito tem haver com a proposta de abordagem territorial encontrada 

em Godoy (2015). Isso porque, como já destacado no capítulo anterior, um enfoque 

ampliado, seguido de um olhar mais minucioso, é fundamental para apreender de fato 

algumas questões. Em sendo assim, não há como pensar propostas de políticas públicas 

para Economia Solidária, sem exercitar essa visão holística. E não há como repensar 

tudo isso, sem uma abordagem de território.  

Ao destacar a importância do vocábulo território, o autor chama a atenção para a 

transformação desse conceito, enquanto categoria de análise, sobretudo nos meandros 

da ciência geográfica ou a partir dela. E, depurada as questões ligada a diversidade 

sobre o significado mesmo de território, Godoy afirma que “(...) às qualidades que o 

território adquire sendo sempre multidimensional, multiescalar, material e imaterial” 
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(GODOY, 2015), são considerados um dos pontos mais importantes para as análises 

dessa natureza. Como este trabalho não tem a pretensão de destrinchar de tal maneira o 

assunto, primeiro pelo recorte escolhido, segundo, para não incorrer no abuso 

denunciado pelo autor, sobre o uso indiscriminado do conceito, sobretudo na Ecosol. 

Nas análises que se seguem, tanto para o conceito da mirada ao revés, quanto para 

a discussão sobre território, o foco será, para este último, não no conceito, mas sim 

sobre a articulação proposta pelo próprio autor entre Território <> Economia Solidária 

<> Agroecologia. E para o tema primeiro, a mobilização popular, que vieram a 

cristalizar, graças ao caráter público do problema, em políticas públicas.  

Como exemplo, temos o fato acontecido com a célula inicial da ARESOL, gerada 

pelo problema público da exclusão social vivida pelos sertanejos, da desnutrição infantil 

e a fomo de maneira geral. Foi assim que os trabalhos de base da Pastoral da Criança 

desenvolveram a proposta do Fundo Rotativo Solidário que deu origem a ARESOL. 

Com um recurso doado a fundo perdido, através do Projeto Vencer Juntos, os 

grupos/associações filiados a ARESOL, acessaram um crédito solidário para 

investimento em atividades produtivas, devolvendo o recurso com o valor 

correspondente ao crédito tomado e, rotativamente, esse fundo inicial já foi totalmente 

devolvido, ou seja, retornou a entidade gestora e não só isso, já foi re-investido.  

Essa prática exitosa, gerida pela sociedade civil organizada, alterou o eixo da 

construção das políticas públicas sobre o assunto. É sabido que constitucionalmente não 

se pode emprestar dinheiro público para essas práticas. Seria dizer, no auge da 

contradição, que não é possível emprestar dinheiro público para resolver problemas 

públicos. No entanto, avançando com os olhares sobre o assunto e consolidando as 

práticas exitosas do FRS, o Estado da Bahia realizou o primeiro convênio público, com 

recursos destinado a um Fundo Rotativo Solidário. Esse feito se tornou exemplo para a 

Bahia e o Brasil de uma maneira geral. E hoje é modelo para elaboração de políticas 

públicas neste setor das chamadas “Finanças Solidárias”.  

Destacamos esse acontecimento para iniciar a reflexão sobre a mudança nos 

olhares da elaboração de políticas públicas e agora introduziremos a análise da rede 

ARESOL enquanto agroecossistema, interligando território, Ecosol e Agroecologia. A 

figura a seguir, apresenta um recorte dessa relação, presente na prática da 

ARESOL/CESOL.  
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Figura 4 – Relação Agroecossistêmica ARESOL<>EFASE 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

Nesta sistematização de relações, é possível perceber algumas contribuições ou 

mutualismos que ocorrem entre ARESOL<>EFASE, a Escola Familiar Agrícola do 

Sertão. A ARESOL e a AREFASE, foram fundadas no mesmo enredo promovido pela 

Pastoral da Criança e para cumprir, por vias diferentes, objetivos comuns de superação 

da pobreza, através do convívio com o semiárido.  

A equipe técnica do CESOL, por exemplo, foi, durante os seus três anos de 

existência, hegemonicamente composta por profissionais formados na EFASE ou 

noutras entidades de princípios similares. Além disso, parte dessas pessoais contribuem 

ou contribuíram em alguma parte, novamente com a organização de origem. Destaque 

também para os vários membros da equipe técnica que hoje cursam, através do 

PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), graduação em 

Agroecologia, pela Universidade Federal do Recôncavo. Outros também, ocupantes de 

cargos diretivos, comissões e conselhos, na própria ARESOL. Ou seja, de uma maneira 

geral, há um embricamento entre as duas organizações.  

Destarte, ao olhar para essas relações do ponto de vista da agroecologia, é 

possível afirmar que um dos motivos pelo qual a equipe técnica do CESOL 

desempenhou de maneira orgânica o plano de ação proposto pela política pública, foi a 

origem comum e não destacada do processo territorial. Isso equivale para diversas 

outras práticas de desenvolvimento endógeno, presentes na atuação da 

ARESOL/CESOL, resumidas na figura seguinte: 
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Figura 5 – Olhar Celular 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

Propomos um olhar celular para ARESOL, ou seja, como um espaço de 

reprodução da vida, e chegamos a conclusão de que: i) o princípio de atuação em rede 

movimentou todos os processos até aqui, incluindo a chegada do CESOL; ii) a 

diversidade na composição da equipe, permite uma abordagem não apenas múltipla, 

como prevê a política dos Centros Públicos, mas também contextualizada; iii) da mesma 

forma que desenvolver espaços de comercialização próprios, permite saídas celulares 

para os problemas, ou seja, soluções endógenas para a comercialização; iv) o mesmo 

acontecer para a articulação da assistência técnica, de caráter público, via CESOL, para 

a constituição de uma cooperativa de produção e para a continuidade de todos esses 

processos, que são as iniciativas populares ou grupos populares solidários
4
. 

A respeito do CESOL, avalia-se que, da mesma maneira que a política pública se 

apresenta como nutriente celular, pode também destruir. A natureza burocrática, o 

delineamento e algumas incompatibilidades de princípios, inerentes a 

relação/diferenciação entre Estado e Sociedade Civil Organizada, podem fazer dessa 

política pública – como de qualquer outra –, um câncer! Promovendo um crescimento 

tal, que não há mais volta. Assim, o equilíbrio agroecológico surge do equilíbrio entre a 

capacidade endógena de resiliência e a influência de elementos externos. E sobre isso é 

possível afirmar: a ARESOL fagocitou a política do CESOL organicamente.  

Por fim, para encerrar este capítulo, o quadro a seguir resume as políticas 

pensadas pela SETRE (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), seus 

objetivos, aquilo que a ARESOL já prática sobre o assunto e sob que princípios. Dessa 

forma, resumimos o que há de inversão na mirada das políticas públicas no Estado da 

Bahia e a participação da ARESOL enquanto agente ativo em todo esse processo. 

 

                                                           
4
 Esses conceitos vêm sendo discutidos e defendidos pela ARESOL e o GREPS, fazendo frente a ideia de 

“empreendimentos”, que por sua vez está ligada ao conceito de empreendedorismo. 
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POLÍTICA / 

EDITAL 
OBJETIVO 

ATUAÇÃO 

ARESOL 
PRINCÍPIO 

 

Finanças 

Solidárias 

 

 

Fortalecimento das Finanças 

Solidárias por meio dos BCDs, 

FRS e Cooperativas de Crédito 

 

 

FRS 

Investir nas 

iniciativas da 

Economia Popular e 

Solidária 

 

Comercialização 

 

 

Fortalecer as estratégias de 

comercialização das Redes de 

Economia Solidária através de 

armazéns, lojas e espaços de 

comercialização solidária 

 

 

Monte Sabores 

 

Mais do que acesso a 

mercados 

 

Centro de 

Vocação 

Tecnológica 

 

 

 

Sistematizar e difundir práticas 

de Inovação Tecnológica de 

cunho social 

 

 

Cadeia 

produtiva  

do Licuri 

 

 

Desenvolvimento 

endógeno, a partir da 

convivência com o 

semiárido 

 

Assistência 

Técnica 

 

Garantir o direito constitucional 

de produção associativa e 

cooperada 

 

CESOL 

 

Alinhar a política 

pública de assistência 

técnica, as práticas 

de organização 

comunitária 

 

 

Quadro 1 – A ARESOL e a Construção de Políticas Públicas  

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos este artigo, retornando a conversa sobre a importância da realização 

dessa breve análise, como das alegrias em poder fazê-la. Ser fomentador de um sonho 

coletivo é, sobretudo, outro sonho coletivo. E este sonho passa também por esses 

processos de reflexão. Assim, sem por um ponto final nesta conversa, encerramos 

problematizando o que ainda não foi dito sobre os Centros Públicos. 

A política pública do CESOL, ao propiciar melhorias diretas na qualidade de vida 

dos grupos, tem dado novas condições para a permanência na terra. Contudo, sendo o 

CESOL uma política voltada para as questões outras, como alinhar seus objetivos com 

luta permanente pela terra? Isso é possível? Essas são perguntas que nos fazemos, mas 

que no momento ainda não é possível ensaiar nenhuma resposta conclusiva.  
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EJE: Salud mental

1. TEXTOS Y CONTEXTOS DEL PRESENTE TRABAJO

En este escrito pretendemos problematizar y dar a conocer algunos resultados preliminares de la 

investigación  Desmanicomialización  en  el  Uruguay:   Gestión  colectiva  en  emprendimientos  

socioproductivos autogestionados. La cual se desarrolla en el marco de mis estudios de posgrados 

en la maestría de Psicología Social de la UdelaR-Uruguay1 . 

Nuestra  investigación  pretende  aportar  a  las  problemáticas  de  inclusión  socio-económica  de 

personas que han pasado por un padecimiento psiquiátrico, a partir del estudio de los procesos de 

gestión  colectiva  en  emprendimientos  socioproductivos  autogestionados,  que  trabajan  desde  la 

perspectiva de la desmanicomialización en Uruguay. 

La insatisfacción de las necesidades económicas-laborales, es un factor de exclusión social  que 

obstaculiza  los  procesos  de  externación  de  los  manicomios,  el  acceso  a  mayores  niveles  de 

autonomía e integración a la vida comunitaria. Rotteli (1995) señala que en Italia la creación de las 

cooperativas sociales han sido experiencias innovadoras y centrales para garantizar la inclusión de 

estas personas a la comunidad en el marco de la Ley 180, primera que da cierre a los manicomios. A 

su vez, en la región, se vienen desarrollando varias experiencias impulsadas por políticas públicas 

intersectoriales (Ministério da Saúde, 2005), vinculadas al campo de la economía social y solidaria 

y  en  el  marco  de  las  llamadas  reformas  psiquiátricas.  A partir  de  estas  experiencias  se  han 

identificado distintas tensiones y problemáticas, y aún se encuentran disputando nuevas formas de 

producción de lo social para que los impactos sean, no sólo en la inclusión social, sino también en la 

inclusión económica, repercutiendo en la producción de nuevas subjetividades y formas de vida 

autónoma. 

En el Uruguay nos encontramos en un momento histórico en lo que respecta a la Atención en Salud 

Mental,  ya  que  se  encuentra  en  el  Parlamento  un  nuevo  proyecto  de  Ley,  que  aún  resta  su 

1 A su vez dicha investigación se encuentra financiada por CSIC (Comisión Sectorial de Investigación Científica), de 
la UdelaR-Uruguay,  en los llamados concursables de Iniciación a la Investigación 2016-2017 y beca CAP 
(Comisión Académica de Posgrados) de la UdelaR, en opción finalización de estudios de posgrado 2017.
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aprobación final en el senado. Es un suceso significativo ya que, si bien en Uruguay hemos tenido 

en el  último decenio importantes avances en materia de protección de los derechos sociales,  el 

marco  regulatorio  en  materia  de  salud  mental  es  la  Ley  Nº  9.581  (denominada  “Asistencia  a 

Psicópatas”) del año 1936. 

La nueva Ley implica un cambio de modelo de atención asilar a un modelo de atención comunitaria, 

(articulo  37)  que implica  el  cierre  progresivo  de estructuras  asilares  y monovalentes,  previo  al 

desarrollo de estructuras alternativas, generando una red de servicios comunitarios.  

Ahora bien, las organizaciones sociales desde mediados del 2016 se han nucleado en la Comisión 

Nacional Por una Ley de Salud mental2, para dar pelea que efectivamente la presente Ley sea un 

cambio de paradigma, que incluya transformaciones profundas en las concepciones de locura, salud 

mental,  atención,  derechos  humanos.   Entre  otras  cosas  la  Ley  mantiene  la  denominación  de 

personas con trastornos mentales y la autoridad psiquiátrica en la atención, lo que da cuenta que no 

estamos hablando de una mirada integral de la salud y mucho menos de las experiencias de la locura 

(Andrade, 2013) que trasciende dicho campo.

A  su  vez  es  de  destacar  que,  si  bien  en  nuestro  país  son  escasos  los  emprendimientos 

autogestionados y de la economía solidaria en el campo de la salud mental, desde hace unos años 

emergieron una serie de colectivos y organizaciones, que críticos ante la situación actual de la Salud 

Mental,  promovieron  la  creación  de  emprendimientos  socioproductivos  autogestionados 

(mayoritariamente con formatos de cooperativas sociales, de donde seleccionamos dos para nuestra 

investigación). 

Sostenemos  la  idea  de  que los  procesos  de desmanicomialización tienen que  estar  gestados en 

diferentes planos, tanto legislativo como cultural-subjetivo. La producción de conocimiento desde la 

Universidad  entendemos  es  un  aporte  significativo  para  ese  otro  pensamiento  que  necesitamos 

desplegar  para  generar  acciones  distintas  en  nuestro  modos  de  relación  con  la  locura,  ya  que 

producir otras formas de existencia implica para nosotros producir otras formas de pensamiento.  

Particularmente  nos  interesa  estudiar:  el  sostenimiento  de  dichos  emprendimientos  de  forma 

autónoma y autogestiva, sus estrategias de integración de las diferentes formas de ser, tiempos y 

ritmos de sus integrantes, y las formas de acompañamiento a los padecimientos psiquiátrico que 

estas personas atraviesan. El cómo se transitan estas situaciones y las estrategias que se generan 

para el despliegue de nuevas subjetividades y la potenciación del habitar estas formas posibles de 

ser. A su vez que estrategias se dan para la organización del trabajo (distribución de roles y de 

tareas) y la toma de decisiones (dispositivos y formas de participación).

2 Por mas información: Facebook: Comisión Nacional por una Ley de Salud mental en Clave de derechos humanos
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2. REFERENCIAS DESDE DONDE PARTIMOS 

2.1 Desmanicomialización

Podríamos decir que la desmanicomialización se ha “materializado” en los llamados procesos de 

Reforma Psiquiátrica, de los cuales se destaca a Italia con la aprobación de la Ley 180, en 1978. En 

América,  luego de la restauración de la democracia,  se impulsan algunos procesos de reformas 

psiquiátricas: por una lado en Brasil en 1989 se aprueba la Ley 3.657, la que implicó un proceso de 

cierre de los manicomios, la creación de Centros de Atención Psicosocial (CAPs) y los Núcleos de 

Atención  Psicosocial  (Naps)  (Amarante,  2006)  y  por  otro  lado  en  una  de  las  provincias  de 

Argentina, en Río Negro, en 1991 se aprueba la Ley 2.440 que significó la transformación de la 

estructura asilar a una comunitaria creando una Red de servicios (Cohen, 2013). Mas recientemente, 

en 2011, se aprueba en Argentina la Ley Nacional de Salud Mental, Ley 26.657. Que implica una 

progresiva  sustitución  de  los  manicomios  por  una  red  de  servicios  comunitarios,  incluyendo 

viviendas asistidas,  programas laborales,  centros de atención.  Actualmente en tensión y disputa 

frente al nuevo gobierno nacional.

No obstante es importante diferenciar aquí, entre los procesos de Reforma Psiquiátrica que pueden o 

no implicar y tener como objetivo la desmanicomialización. 

Las  reformas  psiquiátricas  son  transformaciones  en  el  sistema  sanitario,  que  deberían  incluir 

modificaciones  legislativas,  procesos  de  formación  profesional,  cierre  progresivo  de  los 

manicomios  y  creación  de  experiencias  sustitutivas  al  manicomio  tanto  en  vivienda,  trabajo, 

atención.  La  desmanicomiliazación  además  de  lo  mencionado,  es  una  transformación  cultural, 

transformación en las relaciones sociales,  en las denominadas lógicas manicomiales,  entendidas 

como una lógica relacional (Bauleo, 1992; Cano, 2013; Cohen, 2013) de segregación, etiquetación y 

exclusión  (peligrosos,  incapaces,  improductivos,  discapacitados,  dependientes,  quedando  en  un 

lugar de opresión). Según los planteos de Foucault (2012) esta lógica manicomial se produce desde 

relaciones  de  poder,  que  producen  determinadas  prácticas  sociales  y  saberes.  Las  prácticas 

psiquiátricas, son producidas por lo que Foucault denomina poder disciplinar, que tiene efectos, no 

sólo  en  el  “loco”,  sino fundamentalmente,  sobre  el  conjunto  de  la  población,  no  pudiendo 

descontextualizarse del proceso de instalación del capitalismo a partir de la Modernidad. Por lo que 

implica también cuestionar las relaciones generadas por el sistema capitalista. Por lo tanto no sólo 

hablamos del campo sanitario, de la salud o la asistencia. Los procesos de desmanicomialización 

son multidimensionales. Significa, entonces,  un cambio en la producción de subjetividad sobre la 

locura (Bauleo, 1992), nuevas producciones de sentido, entendiendo a la locura como una narrativa 

posible (Grebert, 2013).   
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Es  en  este  sentido  que  tendrán  que  estar  estrechamente  relacionados  con  otros  movimientos 

sociales, que busquen transformación en el sistema capitalista. Sin lugar a dudas el campo de acción 

de la economía social y solidaria es una de ellas.

“(...) los desafíos principales están en la posibilidad de un horizonte de movimiento. Articular  
nuestros esfuerzos en una estrategia de acumulación general con potencia inventiva, tanto al  
interior de nuestras praxis terapéuticas como en nuestra praxis política. Generar un movimiento 
y un programa capaz de articular la lucha por la desmanicomialización con las luchas contra el  
avance de la criminalización de la pobreza y la juventud, y con las causas de los trabajadores en 
general”. (Cano, 2013: 122)

2.2 Economía social y solidaria: experiencias de trabajo autogestionadas

La perspectiva de la economía social y solidaria, denominada “otra economía”, se desarrolla desde 

otra forma de concebir el trabajo, pasaje de pro-capital a pro-trabajador. Cooperativas, asociaciones, 

empresas recuperadas, clubes de trueque, redes informales de crédito, etc; experiencias diversas y 

dispersas que comienzan a nominarse bajo el concepto de Economía Solidaria, surgen a partir de la 

década del 80 en Latinoamerica, y acompañan la emergencia de los Nuevos Movimientos Sociales. 

Surgen a partir de una fuerte crítica que se realiza al sistema capitalista, desarrollando otras formas 

de  concebir  el  trabajo  y  la  vida,  centradas  en la  solidaridad  (Razeto,  1994).  Es  un  fenómeno 

complejo que al  mismo tiempo es:  económico,  social,  político y cultural;  que nos  habla de un 

campo múltiple y plural.

“... es un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas estratégicas de transformación y 

cotidianas de reproducción) dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del 

sistema existente, con la perspectiva -actual o potencial- de construir un sistema económico 

alternativo que responda al principio ético ya enunciado [la reproducción y desarrollo de la  

vida]” (Coraggio, 2016:15)

A su vez estas experiencias se caracterizan por ser autogestionadas, “herramienta capaz de romper 

con lógicas de explotación propuestas entre capital y trabajo” (Peixoto de Albuquerque; 2008:17), 

donde 

“el trabajo, los resultados económicos, la propiedad de los medios, el poder de decisión y los  
conocimientos acerca de su funcionamiento son compartidos solidariamente por todos” (Cruz,  
2011).

Pero también nos interesa resaltar otra de las dimensiones de los emprendimientos autogestionados 

que son los procesos de transformaciones en la subjetividad necesarios para las rupturas que la 

autogestión  suponen (Sarachu,  2011).  Fernández  (2012)  deja  planteado las  distintas  aristas  que 

implica esta dimensión:

“La autogestión implica no sólo relaciones igualitarias entre ellos/as sino transformaciones en 
sus subjetividades, en sus vínculos personales, en las corporalidades y en sus posicionamientos  
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frente a la vida. Implica a su vez, no sólo que en dichos dispositivos asamblearios se tomen 
decisiones  consensuadas  sobre  lo  que  hay  que  hacer,  sino  que  muchas  veces  potencien  la  
capacidad de imaginar, inventar y crear modalidades muy ingeniosas para resolver los nuevos 
problemas que se presentan día a día. (…) la autogestión como un momento en un devenir y no  
como un lugar/modo/estado al  que  se  accede  o  trasciende,  ni  tampoco como sustancia  que 
identifica, define o fundamenta un accionar colectivo. (…) la cuestión de la autogestión no pasa 
por que no haya lideres sino porque estos no capturen la potencia colectiva (Fernández et. Al, 
2007)”. Fernández, 2012: p 15- 16) 

2.3. Desmanicomialización y autogestión: dos antecedentes guías

Hay dos grandes antecedentes que son referencia para trabajar en la articulación de trabajo y la 

locura desde una perspectiva de desmanicomialización y autogestión:

1) La experiencias Italiana la cual articula la psiquiatría democrática y la cooperación social 

2)  La  experiencias  Brasilera  la  cual  articula  la  Lucha  antimanicomial  y  la  economía  social  y 

solidaria 

1) La experiencia Italiana, como ya hemos mencionado, es pionera en la generación de experiencias 

cooperativas en el marco del proceso de reforma psiquiátrica.

Cangiano en una charla realizada en la UNQ en 2015, menciona que el DNI de la cooperación 

social esta en el proceso italiano de desmanicomialización. A partir de la de idea de Basaglia de 

poner la enfermedad entre paréntesis y centrarse en la persona y como insertarse en la sociedad, 

“ (...) si vos querías curar, sanar, la primer cosas que tenías que hacer era darle los instrumentos  
para que esta persona pudiera volver a formar parte del tejido social, la cooperación esta ahí , 
está en el punto de derechos y accesos, en el punto en el cual la persona pasa de ser paciente a 
ser productora de su propia vida, ser productora de la ganancia que le permite vivir”

En este contexto surge la primer cooperativa social en Italia, con usuarios del sistema de salud 

mental (Evaristo, 2000), desarrollando los propios servicios básicos del Hospital psiquiátrico de 

Trieste.

Rotteli (1995) desarrolla algunas conceptualizaciones sobre estas experiencias3. Las define como un 

campo  de  intersección  entre  la  asistencia  y  la  producción,  manteniendo  conjuntamente  dos 

procesos: el de acogida a sujetos que se encuentran excluidos y el del discurso comercial.

Pero  aclara  que  no  se  trata  de  una  comunidad  terapéutica,  sino  de  una  empresa,  con  lógicas 

diferentes a las empresas capitalistas, “no es el mundo de la producción de riqueza, sino el mundo  

de su distribución y  redistribución” (Rotelli, 1995), por lo tanto plantea que se producen nuevas 

formas de mercado y de producción.

2) En Brasil se han generado políticas públicas intersectoriales entre la Coordinación Nacional 

3 Cooperativas Tipo B
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de  Salud  Mental  del  Ministerio  de  Salud  y  la  Secretaria  Nacional  de  Economía  Solidaria  del 

Ministerio de trabajo y Empleo se da desde el 2004 y tiene relación con el encuentro entre dos 

movimientos  sociales:  La  lucha  Antimanicomial  y  el  de  la  Economía  Solidaria  dando  como 

resultados estas dos políticas que se encuentran para garantizar la generación de emprendimientos 

laborales de este tipo con esta población. “Ambos [movimeintos sociales]4 tienen como principios  

la  construcción  de  un  proyecto  de  sociedad  inclusiva,  ética,  humanizadora,  justa,  solidaria  y  

alternativa al mundo de producción capitalista5” (Andrade, 2013: 24).

Andrade  (2013)  propone  las  cooperativas  sociales  como  un  camino  en  la  constitución  de 

Emprendimientos de Economía social y solidaria, 

“(...) pautada por la efectiva participación en los intercambios sociales, en la producción 
de valores y de derechos y de la invención de itinerarios de emancipación de de nuevas 
formas de interacción con la experiencia de la alternidad (...)  Ambas poseen premisas 
que se coaunan  en lo que refiere a la participación democrática, la autogestión en las 
acciones  de  producción,  distribución  y  consumo  en  el  campo  de  los  intercambios 
económicos y sociales y la potencia de la producción de los sujetos a través de las 
prácticas sociales de reinserción e inclusión en el trabajo productivo6. (227-229)

Es expresado por varios autores la necesidad de problematizar y cuestionar la búsqueda de inserción 

social  al  mismo  sistema  económico  social  que  ha  venido  generado  exclusión  (Razeto,  1994; 

Basaglia, 1975; Coraggio, 2016; Pastore, 2014) y no generar programas y experiencias de pobres  

para pobres.  Por lo tanto es necesario entender y producir la economía social y solidaria como 

movimiento social generando transformaciones sociales a nivel macrosocial.

2.4. Sobre la gestión colectiva en emprendimiento colectivos

Hay muy poca bibliografía vinculada a la gestión en emprendimientos colectivos, ya sean en el 

marco de emprendimientos denominados de la economía social y solidaria, del cooperativismo o 

emprendimientos autogestionados. No hemos encontrado ningún antecedente que trabaje la gestión 

colectiva en emprendimientos vinculados al campo de la desmanicomialización.

A pesar de esto hay algunos autores (Vasconcellos, 2004; Filho, 2004; Núcleo de gestión, 2007; 

Andion, 2005 y 1998, Filho (2004) que se han dedicado en los últimos años a trabajar sobre este 

aspecto, ya sea en la producción del estado del arte del tema como en la producción propia sobre 

este campo. Principalmente son producciones del campo de la administración, coincidiendo que la 

teoría  que  hay  hasta  el  momento  no  toma  la  especificidad  de  estos  emprendimientos  sino  la 

racionalidad  de  empresas  capitalistas.  Los  autores  parten  de  la  investigación  de  experiencias 

4 Agregado nuestro
5 Traducción propia
6 Traducción propia
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concretas  cuestionándose   sí  los  emprendimientos  colectivos  toman estas  formas  de  gestión  a-

criticamente, toman algunas herramientas o crean otros modos distintos, novedosos e innovadores 

para las teorías de la administración.

Nosotros partimos de la perspectiva de Leopold (s/d), la cual plantea que:  

“en la  escisión  entre  administrar  y  dirigir7 se  encuentra  uno de  los  aspectos  claves  de  las 
dificultades de conceptualización que hemos expuesto. La fragmentación es parte de la larga 
tradición que pretende separar política y administración. Esta falacia que desconoce el 'continuo 
político' tiene no pequeños y nocivos efectos.” 

Por lo que nos detendremos en estos dos planos pero desde una mirada integral y los desafíos y  

obstáculos de los emprendimientos en esta integración. 

En  consonancia Andion  (2004)  plantea  4  dimensiones  interdependientes  de  la  gestión  de 

emprendimientos  solidarios:  social,  económica,  ecológica  y  organizacional-técnica,  entendiendo 

que la dimensión política y la gestión son caras de una misma moneda. Estas dimensiones son la 

base para que otros autores (Vasconcello, 2004; Moura y otros, 2004) desarrollen sus modelos de 

análisis  multidimensional (Filho, 2004).

3. GESTIÓN COLECTIVA SOSTENIENDO LAS DIFERENCIAS

A partir del trabajo de campo de la investigación, y del 

incipiente  proceso  de  análisis-en  caliente (ya  que 

estamos en pleno momento del mismo) me he detenido 

en  dos  componente  de  análisis  para  comprender  los 

procesos  de  gestión  colectiva  de  estos 

emprendimientos  en  particular:  1)  la  producción 

colectiva  de  entendimientos  y  2)  los  procesos  de 

construcción de autonomías.  

Ambos  componentes  son  interdependientes  y  se 

encuentran en la zona de integración de los planos de 

gestión  y  de  gobierno.  Ya  que,  como  hemos 

mencionado, para comprender los procesos de gestión 

colectiva  es  necesario  adentrarnos  también  en  los 

procesos  de  gobierno  de  estos  emprendimientos,  no 

encontrándose escindidos ambos planos.

Entendemos central para analizar experiencias de este tipo dar visibilidad al sostén de las diferencias 

como eje central para los procesos de gestión colectiva. La habilitación a la diferencia, la creación e 

invención de estrategias para su sostén y posibilidad entendemos es lo que serán la base para hablar 

7 Dirigir y administrar corresponderían a los planos de gobierno y gestión mencionado por otros autores.
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de gestión colectiva en estas experiencias. De eso se trata lo sigue.

A) Producción colectiva de entendimientos 

En las experiencias con las que hemos investigado identificamos múltiples sentidos que componen 

los objetivos y la proyección de estos emprendimientos. Podríamos diferenciar claramente 3: 1) 

espacio laboral, como fuente de trabajo-ingreso económico; 2) espacio social, como productor de 

nuevas y sostenidas relaciones sociales; 3) espacio político -micro-político-, como constructor de 

vida  digna  para  todos  sus  integrantes.  Los  tres  componentes  se  entrecruzan  y  producen  el 

emprendimiento cotidianamente,  pero uno de los mayores  desafíos que se presenta es como se 

ponen en juego para la construcción de acuerdos y toma de decisiones del emprendimiento. Para 

ello vemos que es necesario la producción colectiva de entendimientos.

“Este término preserva la tensión presente en las negociaciones por las cuales lo cooperativistas 
llegan  a  determinados  entendimientos  colectivos.  Además,  la  palabra  'entendimiento'  puede 
poseer simultáneamente el carácter social y cognitivo, por lo que se vuelve excepcionalemne 
adecuada  la  comprensión  del  método  por  el  cual  los  cooperativistas  producen  nuevos 
entendimientos en los dos sentidos del  termino:  nuevas comprensiones y nuevos acuerdos”8 
(Esteves, 2004: 163).

En  las  experiencias  con  las  que  hemos  investigado  identificamos  tres  dimensiones  para  la 

producción colectiva de entendimientos: producción de nuevas enunciaciones, procesos de diálogo 

de saberes y creación múltiples dispositivos para la toma de decisiones.  

Las nuevas enunciaciones implica las posibilidad de procesos de  subjetivación (Guattari, 2013). 

Uno de los ejemplos con los que podemos identificar estos procesos es mediante el ejercicio de los 

cargos  de  dirección  que  la  estructura  cooperativa  dispone:  presidente,  vicepresidente,  tesorero, 

secretario. Estos cargos habilitan movimientos inaugurales en los roles y relaciones sociales que 

viene siendo históricamente en la mayoría de las personas con padecimiento de lo psiquiátrico. A 

modo de ilustración: mientras un cooperativista tiene curatela lo cual lo inhabilita a votar, casarse, 

tener bienes, etc, sin la firma y autorización de la hermana, en la cooperativa es el vicepresidente, 

vota y decide y representa a la cooperativa en eventos públicos. 

El  diálogo  de  saberes  tiene  dos  grandes  planos  el  diálogo:  entre  las  distintas  disciplinas  que 

componen el proyecto y la habilitación del conocimiento otro, vinculado a todo el conocimiento 

que los integrantes tienen sobre los efectos de la medicación, el sufrimiento humano, lo delirante y 

lo obediente. Cuando estos saberes se disponen para el proyecto colectivo habilita relaciones de 

cooperación, reconocimiento y confianza entre los integrantes. 

Por último las formas en que se teje la triada informarse-deliberar-decidir en múltiples dispositivos 

8 Traducción propia.
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para la toma de decisiones colectiva visibilizamos que es significativa, la cual parte de la necesidad 

de dar tiempos y espacios múltiples para no homegeneizar las decisiones, miradas y posibilidades, 

“abrir y multiplicar los espacios capaces de acoger las singularidades en sus diferencias y a esos  
espacios los llama colectivos (...) Oury afirma que la decisión no es un acto puntual que tenga  
lugar en un espacio-tiempo determinado, ni tampoco una secuencia lineal de tipo deliberación-
decisión-ejecución, sino que se trata de algo más complejo. Un proceso de 'preparación' en el 
cual la decisión va incorporándose (haciéndose cuerpo). Un proceso de maduración (en espacios 
y tiempos múltiples) que produce finalmente un 'consenso', no el el sentido de una unanimidad, 
sino de 'sentido compartido'. (...) aprender a enriquecer ese proceso de preparación, maduración 
e  incorporación  es  aprender  a  tomar  decisiones  de  modo  no  soberano.  Aprender  a  tomar 
decisiones en el elemento mismo de la multiplicidad”.  (Fernández-Savater, 2016:128-129)

Es en la construcción y fortalecimiento de estas tres dimensiones que entendemos se producen los 

entendimientos necesarios para una gestión colectiva. 

 

B)  Procesos de construcción de autonomías

En este eje trabajaremos sobre los procesos de construcción de autonomía, analizando los procesos 

y   dispositivos  para  sostener-producir los  componentes  del  proyecto.  Partimos  de  la  idea  que 

autonomía es,  “hacer  crecer los mundos que somos [cuidar,  comunicar,  multiplicar,  entramados 

simbólicos  y materiales  en los  que estamos siempre-ya implicados]” (Fernández-Savater,  2012: 

132). Asimismo compartimos con Rebellato que “la autonomía no está dada, sino que es, pues, una 

conquista; sin embargo, se trata de una conquista a realizar juntos y dialógicamente”. 

A partir de las experiencias con las que investigamos identificamos que es necesario analizar las 

relaciones de dependencia, interdependencia y ayuda mutua que se producen y reproducen en estos 

colectivos.  Esto  implica  hacer  figura  en:  las  estrategias  desplegadas  para  acompañar  el 

padecimiento,  y  problematizar  las interrogantes:  acompañar  qué y para qué.  A su vez,  este  eje 

entendemos que este esta atravesado por las condiciones de vida de cada quien: sí se perciben otros 

ingresos, dónde se vive, otros trabajos. Las relaciones con los que vienen a “donar” su tiempo. 

Siendo estas condiciones también necesarias analizar para reflexionar sobre este eje. Por último la 

figura del técnico social también entra en tensión y es necesaria analizar.

Sobre  estas  dimensiones  pudimos  identificar  hasta  el  momento  lo  siguiente:  es  necesario  la 

generación de vínculos de confianza donde el mundo del padecimiento, con las dificultades, los 

miedos, el sufrimiento, las inseguridades puedan ser expuestas y habilitadas pero no estereotipadas 

ni  depositadas  en  algunos.  Esto  implica  romper  con  la  imagen  del  técnico-universitario  como 

alguien que todo lo puede, que nada le pasa, casi “que implica verlos también como humanos” 

(palabras de un integrante de uno de los emprendimientos).  A su vez compartir  entre todos los 

integrantes el trabajo manual e intelectual. Las tareas de los registros contables y trámites como 
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espacios de aprendizaje y formación, en procesos a otros ritmos y formas creativas.  No se trata de  

que los universitarios le enseñen a los usuarios de salud mental, sino de aprender juntos estrategias 

para hacer juntos, donde día a día se produzca un jaque mate al patrón, muchas veces investido por 

el técnico social. 

Para  ello  la  pregunta  y  los  conflictos  han  sido  vehiculizadores  de  formas  distintas  en  los 

funcionamientos y relaciones. La pregunta en dos sentidos: por un lado sostenida en la confianza 

del  preguntar  cuando  algo  no  queda  claro,  cuando  tenemos  dudas,  cuando  necesitamos  una 

reafirmación, por otro como habilitador al cuestionamiento de lo que otro plantea siendo en algunos 

momentos puente para formas horizontales de trabajo.  A su vez, lo conflictos dan cuenta de que 

pasan  cosas,  que  no  hay  quietud  en  los  colectivos,  da  visibilidad  a  las  diferencias  y  a  las 

posibilidades de cambio. 

Tanto  la  pregunta  como  los  conflictos  dejan  la  imagen  de  estos  colectivos  en-movimiento,  

movimiento basado en la confianza. Ahora bien, es necesario que la confianza sea reciproca y que 

los lugares de quienes preguntan y se generan los conflictos cambien,  roten,  fluyan,  se den en 

distintas  combinaciones,  que son las  que nos  permiten  vislumbrar  procesos  de construcción de 

autonomía colectiva.

4. PARA DEJAR ABIERTO: NUEVOS MODOS DE PRODUCIR NUESTRA EXISTENCIA

Si nosotros pensamos que va a ser todavía posible otro mundo es  
porque tenemos capacidad de imaginar, por nuestra educación,  
nuestra historia, por hacia donde estamos mirando cada quien,  
nosotros como pueblo indio, nosotros como migrantes, nosotros  
como académicos. (...) Esa es la relación que nosotros queremos  
construir. El nuevo mundo, donde esas identidades tengan lugar  
y nos relacionemos con ellas de diversas formas. 

Subcomandante Marcos

La lucha por una vida digna para todos y todas, entendemos se gesta en la invención de ese mundo 

nuevo que queremos a partir de prácticas concretas,  “es partir del cúmulo de luchas parciales que 

podrían  desencadenarse  luchas  colectivas  de  gran  envergadura  (...)  multiplicidad  de  deseos 

moleculares, en conexión que puede desembocar en un efecto 'avalancha'” (Guattari, 1995: p 157).

Creación  de  prácticas  que  se  reinventen  de  un  modo  ecológico  (Guattari,  2013)  los  distintos 

escenarios de la vida. Este modo ecológico que nos plantea Guattari implica el desarrollo de nuevas 

prácticas  en tres  registros:  Relación con uno mismo (psiquis);  Relación con los  otros  (socius); 

Relación con la naturaleza (ambiente). Que nos permitan nuevas producciones de subjetividad para 

la  reproducción  de  la  vida.  Siendo  necesario  inventar,  disputar  y  sostener  otras  formas  de 

reproducción  de  la  vida  que  ponen  en  jaque  las  relaciones  de  poder  instituidas  y  las  formas 
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conocidas de hacer-producir-vincularse, “encontrar vías de producción de subjetividades potentes y 

creativas es un problema fundamental que no se resuelve de modo individual, sino de un modo 

radicalmente colectivo” (Lee Teles, 2o10: 179).

Entendemos la demanicomialización en tanto potencia como movimiento y posibilidad de nuevas 

formas de existencia, que se van gestando en la construcción autónoma de experiencias de vida 

digna,  en  donde  podamos  crear  nuevas  formas  de  acompañar  el  sufrimiento  humano  desde  la 

sensibilidad, singularidad y solidaridad. 
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Introdução

No Brasil muitas mudanças ocorreram em decorrência da Reforma Psiquiátrica e

um  dos  desafios  enfrentados  é  a  potencialização  do  trabalho  como  dispositivo  de

inclusão social  (BRASIL,  2005a).  O trabalho é  preconizado como um dos eixos  da

Reforma  Psiquiátrica  brasileira  e,  como  aponta  Delgado  (2005),  é  conveniente  a

proposta de inclusão social pelo trabalho por meio das cooperativas e das iniciativas de

geração de trabalho e renda.

De  acordo  com  Amarante  (2008),  é  no  cenário  de  manifestações  por

transformações na assistência em saúde mental que várias associações e cooperativas

são criadas. As primeiras iniciativas brasileiras de geração de trabalho e renda na esfera

da saúde mental são criadas a partir da década de 1990, época em que se iniciam as

discussões relativas às cooperativas sociais, princípio da construção de propostas sobre

novas formas de se pensar a inclusão de pessoas com transtornos mentais no trabalho

(NICÁCIO; MANGIA; GHIRARDI, 2005).

Ponderando os desafios da relação do homem com o trabalho para a inclusão,

busca-se  um  novo  paradigma  para  sua  organização,  baseado  em  um  sistema  de

cooperativas, defendido pela economia solidária, uma vez que esta defende a equidade,
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a  participação coletiva,  a  autogestão,  a  democracia  e  a  cooperação como princípios

fundamentais e mostra-se capaz de desenvolver e efetivar propostas que repensam e

ressignificam os modelos de atenção na saúde mental (LIMA; SILVA; CRUZ, 2013). 

Na perspectiva da saúde mental, o trabalho deve contemplar os princípios de

inclusão social e valorização da pessoa advindos da Reforma Psiquiátrica. Desta forma,

as  iniciativas  de  inclusão  social  pelo  trabalho  têm  sido  essenciais  na  reabilitação

psicossocial,  pois proporcionam a oportunidade de pessoas com diferentes níveis  de

autonomia  e  menores  habilidades  desempenharem  atividades  de  trabalho  e  serem

remuneradas (ANCÂNTARA, 2007). 

Segundo  Cayres  et  al.  (2001),  o  trabalho  é  um instrumento  significativo  no

processo de reabilitação e conquista de autonomia de pessoas com transtornos mentais.

Nesse sentido, o trabalho e a possibilidade de ser remunerado restabelecem na pessoa a

expansão  de  seus  conhecimentos,  suas  reflexões,  mudança  nas  ações  segundo  a

necessidade e o reconhecimento de sua capacidade de estabelecer e produzir relações

sociais. 

No  cenário  brasileiro,  é  possível  observar  que  a  inclusão  de  pessoas  com

transtornos mentais no trabalho tem se dado por meio da economia solidária (LUSSI;

PEREIRA, 2011). Isto porque “os movimentos da reforma psiquiátrica e da economia

solidária compartilham princípios fundamentais quando fazem a opção ética, política e

ideológica por uma sociedade marcada pela solidariedade” (BRASIL, 2005a, p.37).

Um dos reflexos do movimento da economia solidária foi a demanda, por parte

de entidades da sociedade civil, da criação de uma Secretaria Nacional de Economia

Solidária SENAES. Atendendo a esta demanda, em 2003, foi instituída no Ministério do

Trabalho e Emprego, a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES) com o

objetivo de viabilizar e coordenar as atividades de apoio à Economia Solidária em todo

o  território  nacional  (SECRETARIA  NACIONAL  DE  ECONOMIA  SOLIDÁRIA,

2015). 

Desde sua criação, o órgão teve a  proposta de realizar um levantamento das

informações e a criação de um banco de dados nacional sobre a economia solidária. Foi

então que desde o início de 2004, conforme previa o Programa Economia Solidária em

Desenvolvimento da SENAES, teve início o Mapeamento da Economia Solidária no

Brasil (PROJETO SIES, 2016).  

Em 2004, houve uma aproximação entre os movimentos da Reforma Psiquiátrica

e da economia solidária, por meio da articulação entre a SENAES, do Ministério do
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Trabalho e Emprego, e da Coordenação Nacional de Saúde Mental, do Ministério da

Saúde (SINGER; SCHIOCHET, 2014). A I Oficina de Geração de Renda e Trabalho de

Usuários de Serviços de Saúde Mental e o Encontro Nacional de Centros de Atenção

Psicossocial inauguraram tal parceria cujo objetivo era estimular o desenvolvimento das

experiências de geração de renda na área da saúde mental (BRASIL, 2005b). 

A  partir  de  2005  a  SENAES  investiu  no  mapeamento  nacional  dos

empreendimentos econômicos solidários (EES). O Sistema Nacional de Informações em

Economia  Solidária  (SIES) é  resultado deste  mapeamento e  consiste  num banco de

dados dos  empreendimentos  de economia  solidária  de todo o país.  É composto por

informações  de  empreendimentos  econômicos  solidários  e  de  Entidades  de  Apoio,

Assessoria e Fomento (BRASIL, 2013). 

Desde  sua  implantação,  o  SIES  realizou  três  rodadas  de  identificação  e

caracterização dos EES no Brasil efetivadas por meio de dois mapeamentos nacionais.

O primeiro  aconteceu  em 2005  quando  foram encontrados  14.954 EES,  tendo  sido

complementado em 2007 com o levantamento de mais 6.905 EES, totalizando 21.859

empreendimentos  mapeados.  O  segundo  mapeamento,  também denominado  terceira

rodada, aconteceu no período entre 2010 e 2013 quando foram encontrados mais 11.663

EES.  Sendo  assim,  desde  2005  o  SIES  já  identificou  33.518  EES em todo  o  país

(BRASIL, 2013).

A  realização  de  pesquisas  que  utilizam  o  banco  de  dados  do  SIES  são

incentivadas  como  forma  de  divulgação  dos  dados,  uma  vez  que  estes  são

disponibilizados a um grupo seleto de pessoas que estão diretamente envolvidas com a

economia solidária.

Objetivo

Identificar  e  compreender  as  potencialidades,  as  fragilidades  e  os  desafios

presentes no processo de consolidação dos empreendimentos econômicos solidários no

campo da saúde mental cadastrados no Sistema Nacional de Informações em Economia

Solidária.

Percurso Metodológico

Trata-se de um estudo documental (SEVERINO, 2007; GIL, 2010), exploratório

descritivo de abordagem mista (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006), desenvolvido

em duas fases. A primeira fase foi realizada mediante consulta ao banco de dados do
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SIES, resultado do segundo e mais recente mapeamento nacional da economia solidária

que aconteceu entre os anos de 2010 e 2013. Para a segunda fase, os empreendimentos

identificados  na  primeira  etapa  do  estudo  foram  convidados  a  responder  um

questionário  semiestruturado  a  fim  de  compreendermos  as  potencialidades,  as

fragilidades e os desafios no processo de consolidação dos mesmos. 

São considerados participantes deste estudo as pessoas que foram responsáveis

pelas informações sobre os empreendimentos econômicos solidários do campo da saúde

mental, ou seja, as envolvidas na segunda fase do estudo. 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da

Universidade Federal de São Carlos, tendo sido aprovado em 22/12/2015, sob o parecer

número 1.379.418. 

A coleta de dados da primeira fase se deu por meio da consulta ao banco de

dados SIES 2010-2013 e da segunda fase por meio de um questionário semiestruturado

desenvolvido  pelas  pesquisadoras  e  encaminhado  aos  participantes  por  correio

convencional ou eletrônico, de acordo com a escolha de cada empreendimento.

A análise dos dados aconteceu de duas formas: os dados provenientes do banco

de dados e das questões fechadas do questionário se deu por meio da análise descritiva

(BUSSAB; MORETTIN, 1987). Já as questões abertas do questionário foram analisadas

por meio da técnica de Análise Temática (BARDIN, 2008). 

Resultados e Discussão

Foram identificados no banco do SIES 140 EES do campo da saúde mental, num

total  de  19.708  EES  que  compõem  o  banco  de  dados.  São  considerados

empreendimentos do campo da saúde mental  aqueles compostos  predominantemente

por pessoas com transtornos mentais inclusive quando decorrentes do uso de álcool e

outras drogas. Os resultados da primeira fase do estudo serão apresentados a partir de 11

variáveis  que  nos  auxiliaram  a  traçar  um  panorama  geral  dos  empreendimentos

cadastrados no SIES. São elas: tipo de organização; distribuição regional; gênero; área

de  atuação;  atividade  econômica;  ano  de  início;  categoria  social;  espaços  de

comercialização; remuneração; conquistas; e desafios.

Tais dados serão apresentados no formato de quadros, a seguir:
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Quadro 1 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Tipo de Organização

     Fonte: SIES / Elaboração: autoras

Entre as informações apontadas no Quadro 1, identificamos que a associação é o

tipo de organização que se sobressai e, segundo Silva e Carneiro (2014), tais dados

demonstram grande deficiência institucional dos EES, isso porque “as associações são

formas organizacionais muito limitadas em termos de atividade comercial, não podendo,

de acordo com o Código Civil Brasileiro, exercer atividade econômica e emitir nota

fiscal de seus produtos, por exemplo” (SILVA; CARNERO, 2014, p. 72). 

No Brasil a forma jurídica associação condiz com as organizações com fins não

econômicos, mas, geralmente é utilizada por empreendimentos econômicos solidários

por ser mais acessível financeiramente (MARTINS, 2009). E o grande número de EES

que estão na informalidade é consequência do alto custo e a demanda de exaustivos

esforços  e  paciência  para  o  registro,  pois  são  inúmeras  as  exigências  burocráticas

(SINGER, 2009).

As informações quanto a distribuição regional dos EES podem ser observadas no

quadro abaixo:

Quadro 2 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Distribuição
Regional

                                     Fonte: SIES / Elaboração: autoras

Em relação à notável concentração de EES do campo da saúde mental na região

Sudeste,  pode-se inferir  uma relação com o forte  envolvimento dos profissionais da

saúde mental com o movimento da Reforma Psiquiátrica. O próprio Movimento dos

Trabalhadores em Saúde Mental foi criado no Rio de Janeiro, em 1978 (AMARANTE,
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1995). As conferências realizadas por Franco Basaglia no Brasil, em 1979, ocorreram

nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte (BASAGLIA, 2000). O II

Congresso Nacional de MTSM, em 1987, ocorreu na cidade de Bauru, no estado de São

Paulo  e  marcou  a  ativa  participação  dos  familiares  e  usuários  no  movimento

(AMARANTE,  2008).  Tais  acontecimentos  podem  ter  impulsionado  um  grande

envolvimento dos profissionais, familiares e usuários residentes nestes estados na luta

pela defesa dos direitos dos usuários da saúde mental, impressos nas diretrizes políticas

da Reforma Psiquiátrica, entre elas, o direito ao trabalho.

Quanto a participação de homens e mulheres em empreendimentos econômicos

solidários, observa-se no quadro a seguir:

Quadro 3 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Gênero

             Fonte: SIES / Elaboração: autoras

Entre as informações apresentadas no Quadro 3, identificamos que a maior parte

dos sócios  é  composta  por  homens.  Nesse  sentido,  Singer  defende que  a  economia

solidária exerce uma função social por inserir pessoas na produção e na vida social e,

refere-se especificamente aos homens, pois se trata geralmente de pessoas de periferia,

baixa escolaridade, ociosos e com grandes possibilidades de adentrarem o mundo do

crime (SINGER, 2008).

No que diz respeito à área de atuação desses EES, os dados são apresentados no

quadro abaixo:

Quadro 4 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Área de Atuação

        Fonte: SIES / Elaboração: autoras

É possível observar no Quadro 4 que a maior parte dos EES se encontra na área

urbana.  Assim,  é  possível  inferir  que  as  pessoas  com  transtornos  mentais,  cuja

colocação  no  mercado  formal  seja  inconcebível,  se  mobilizem  para  a  criação  de
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experiências de geração de trabalho e renda na área urbana, possivelmente estimuladas

por serviços especializados, tais como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os

Centros de Convivência e Cooperativa (CeCCos).  

Quanto à atividade econômica desenvolvida pelos EES, tem-se:

Quadro 5 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Atividade Econômica

    Fonte: SIES / Elaboração: autoras

Quanto à atividade econômica desenvolvida pelos EES, a produção ou produção

e  comercialização  se  sobressai.  Cabe  ressaltar  que  talvez  a  particularidade  das

atividades de produção pode dificultar a consolidação dos EES no sentido da viabilidade

de sua sustentabilidade econômica, uma vez que, com exceção das atividades ligadas à

cadeia da alimentação, alguns produtos, principalmente os artesanais, podem diminuir

no consumo da população em situações de crise econômica.

Em relação  ao  ano  de  início  dos  empreendimentos,  têm-se  o  que  se

apresenta no quadro abaixo:

Quadro 6 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Ano de Início

                            Fonte: SIES / Elaboração: autoras

Observamos no Quadro 6 que a maior parte dos empreendimentos iniciou suas

atividades no período entre os anos 2000 e 2009. Argumenta-se que grande parte dos

empreendimentos tenham iniciado suas atividades nesse período devido à instituição da

SENAES em 2003 (SINGER; SCHIOCHET, 2014). Além disso, em 2004 houve uma
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aproximação e consequente articulação entre a SENAES e a Coordenação Nacional de

Saúde  Mental  o  que  estimulou  o  desenvolvimento  das  experiências  de  geração  de

trabalho e renda na área da saúde mental (BRASIL, 2005b).  

Na base SIES há uma subdivisão quanto a categoria social dos sócios e, tais

dados podem ser observados no quadro abaixo: 

Quadro 7 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Categoria Social

                    Fonte: SIES / Elaboração: autoras

Observamos  no  Quadro  7  que  duas  categorias  sociais  se  sobressaem  com

números bastante semelhantes. São 26 EES cujos sócios são artesãos e 25 EES cujos

sócios são agricultores familiares. É possível inferir que um número significativo dos

participantes  destes  empreendimentos  já  desenvolveram  atividades  relacionadas  à

agricultura e que, provavelmente com o fenômeno do êxodo rural (GAIGER, 2014), tais

pessoas passaram a desenvolver suas atividades em EES urbanos. Já o fato de haver um

número  significativo  de  artesãos  não  causa  estranheza,  pois,  historicamente,  o

artesanato  é  uma  atividade  bastante  característica  nas  experiências  de  geração  de

trabalho e renda do campo da saúde mental. 

Quanto  aos  espaços  para  comercialização  dos  produtos  oferecidos  pelos

empreendimentos têm-se:

1048



Quadro 8 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Espaços de
Comercialização

         Fonte: SIES / Elaboração: autoras

O Quadro 8 apresenta os principais espaços de comercialização e a entrega direta

a clientes se sobressai em 49 EES, seguido das feiras livres em 36 EES.

O  1º  Plano  Nacional  de  Economia  Solidária  prevê  na  linha  de  ação  3  –

Estruturação de espaços de comercialização:

Criação  e  estruturação  de  espaços  fixos  e  permanentes:  lojas,  centrais,
mercados  públicos,  feiras  de  comercialização  solidária  para  a  Economia
Solidária  em  todos  os  municípios,  revitalizando  e  fortalecendo  os  já
existentes, estimulando a criação de circuitos e de redes de comercialização
solidária (BRASIL, 2015, p. 23).

Embora esteja prevista a criação e organização desses espaços supracitados, a

realidade encontrada foi bastante diferenciada, pois a maior parte dos empreendimentos

elencou  a  entrega  direta  a  clientes  e  as  feiras  livres  como  principais  espaços  de

comercialização. 

O que se apresenta no quadro abaixo é sobre a possibilidade de remuneração dos

sócios.

Quadro 9 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Remuneração

                                              Fonte: SIES / Elaboração: autoras

Apesar  dos  dados  contidos  no  Quadro  9  apontarem  um  número  maior  de

empreendimentos que consegue remunerar os trabalhadores participantes, gerar renda
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adequada aos sócios ainda é o maior desafio enfrentado por esses empreendimentos. Tal

fato pode ser observado posteriormente no Quadro 11, que elenca os principais desafios

enfrentados pelos EES. 

Gerar renda tem se apresentado como um dos principais desafios enfrentados

pelos EES do campo da saúde mental. Os estudos realizados por Lussi e Pereira (2011)

e  Gigante  (2011)  corroboram  com  tais  achados  e  afirmam  que  as  experiências  de

geração de trabalho e renda apresentam poucas condições de gerar renda compatível

com as necessidades dos participantes. 

Por  outro  lado,  gerar  renda  ou  obtenção  de  maiores  ganhos  para  os  sócios

aparece como uma das conquistas apontadas pelos EES que contam com pessoas em

desvantagem  social.  É  possível  inferir  que  gerar  renda  é  distinto  de  gerar  renda

adequada e que tais questões são subjetivas e diferem de acordo com a realidade de cada

empreendimento. 

Entre  as  conquistas  alcançadas  por  esses  EES,  o  quadro  abaixo  aponta  as

principais:

Quadro 10 – Distribuição das frequências dos EES de acordo com a variável Principais Conquistas

      Fonte: SIES / Elaboração: autoras

A  integração  do  grupo/coletivo  foi  a  conquista  mais  citada  pelos

empreendimentos  e  está  diretamente  relacionada  à  ampliação  da  rede  social  dos

envolvidos,  o  que  promove,  consequentemente,  inclusão  social.  Nesse  sentido,  para

Lussi (2009), a economia solidária além de ser uma alternativa para inserção laboral,

destaca-se  como  ferramenta  de  inclusão  social.  A  opção  pela  economia  solidária

enquanto ideologia norteadora para a inclusão social pelo trabalho não é por acaso. Seus

princípios,  em especial  a  autogestão,  a  coletividade  na  realização  dos  trabalhos,  as

relações solidárias e a justiça social favorecem tal inclusão, além de estimular a tomada

de decisões e gestão da própria vida (MARTINS, 2008). 
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Além  das  principais  conquistas,  os  EES  elencaram  também  os  principais

desafios, apontados no quadro abaixo.

Quadro 11 – Distribuição das dos EES frequências de acordo com a variável Principais Desafios

Fonte: SIES / Elaboração: autoras

O  Quadro  11  apresenta  os  principais  desafios  enfrentados  pelos  EES  e

observamos  que  gerar  renda  adequada  as  sócios  se  sobressai.  Como  discutido

anteriormente,  talvez  a  característica  da  atividade  econômica  eleita  pelos  EES,

preponderantemente a produção ou produção e comercialização, pode estar relacionada

com  a  dificuldade  de  viabilizar  economicamente  os  empreendimentos  e,

consequentemente, gerar renda adequada aos seus integrantes.

Apesar  da  questão  da  renda  ser  um  desafio  bastante  significativo  para  os

empreendimentos  e  um ponto  que  deve  ser  pensado,  cabe  ressaltar  a  conquista  de

inúmeros benefícios para os trabalhadores que se encontram incluídos em um EES, tais

como a participação e as trocas sociais, as relações desenvolvidas, a apropriação sobre a

própria economia solidária, o pertencimento ao grupo, questões que contribuem para a

inclusão social. Mesmo que a renda satisfatória não seja uma realidade, estar incluído

em um empreendimento econômico solidário é uma forma de participar do mundo do

trabalho e estar incluído socialmente.   

Para  a  segunda  fase  do  estudo  foram identificados  29  EES  ativos,  dos  140

cadastrados  no  SIES.  Destes,  17  aceitaram  participar  do  estudo  por  meio  do

preenchimento do questionário semiestruturado por um de seus membros que pudesse

responder pelo EES. 

Dos 17 participantes, 11 são do gênero feminino e 6 do gênero masculino. As

idades variaram entre 30 e 72 anos. Em relação à escolaridade têm-se: 2 informantes

com ensino  fundamental  incompleto,  2  com ensino  médio  completo,  2  com ensino

1051



superior  incompleto e  11 com ensino superior  completo.  As profissões  são bastante

variadas: 4 terapeutas ocupacionais, 2 psicólogos, 2 pedagogos, 1 assistente social, 1

arteterapeuta, 1 educador popular, 1 aposentado, 1 missionário, 1 terapeuta holístico, 1

segurança,  1  produtor  rural  e  1  costureira.  A  condição  dessas  pessoas  nos

empreendimentos também mostrou-se de maneira diversificada, sendo 7 profissionais

participantes, 4 presidentes, 3 coordenadores, 2 usuários participantes e 1 responsável

pelo EES. O tempo de participação deles nos empreendimentos variou entre 2 e 18 anos.

Em relação aos EES, os resultados mostram que 10 estão localizados na região

Sudeste (5 no estado de São Paulo, 3 em Minas Gerais, 1 no Espírito Santo e 1 no Rio

de Janeiro). Na sequência são 3 empreendimentos localizados na região Sul (2 em Santa

Catarina e 1 no Rio Grande do Sul) e 3 localizados na região Norte (2 no Pará e 1 em

Rondônia). Apenas 1 empreendimento participante da região Nordeste, localizado no

estado de Pernambuco. Não houve participantes da região Centro-Oeste. 

O  ano  de  início  dos  empreendimentos  variou  entre  1996  e  2016  (este  mais

recente  foi  caracterizado  pela  união,  em  um  mesmo  espaço  físico,  de  diversos

empreendimentos  existentes  na  realização  do  segundo  mapeamento  nacional  da

economia solidária).  Cinco EES tiveram seu início na década de 90 (1996-1999),  9

iniciaram suas atividades entre os anos 2000 e 2009 e 3 deles tiveram seu início mais

recente, entre 2013 e 2016. 

Quanto  à  formalização,  tem-se  que  8  EES  estão  formalizados  e  9  não  se

encontram  formalizados.  Entre  as  figuras  jurídicas  que  lhes  representam,  são  10

associações, 1 associação em implantação, 1 EES social, 1 ONG e, em 4 casos não há

figura jurídica que lhes represente. 

Em relação ao número de pessoas envolvidas nos empreendimentos, observa-se

uma disparidade  entre  os  EES participantes.  O número de  pessoas  com transtornos

mentais variou entre 0 e 300; número de pessoas não usuárias da saúde mental variou

entre  0  e  60;  número  de  familiares  variou  entre  0  e  90;  número  de  profissionais

trabalhadores de serviços de saúde mental variou entre 0 e 60; o número de profissionais

trabalhadores  de outros serviços variou entre 0 e  30; e o número de outras pessoas

envolvidas variou entre 0 e 60, incluindo agentes comunitários de saúde, voluntários e

alunos estagiários. 

Quanto  ao  horário  de  funcionamento  desses  empreendimentos,  tem-se  que  9

deles realizam suas atividades de segunda a sexta-feira, 3 empreendimentos realizam
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atividades todos os dias, 3 EES realizam uma vez por semana, 1 EES realiza duas vezes

por semana e 1 EES realiza três vezes por semana.  

Sobre  as  atividades  econômicas  desenvolvidas,  são  8  empreendimentos  que

praticam a produção ou produção e comercialização, 3 exercem a comercialização ou

organização  da  comercialização,  2  optaram  pelo  consumo,  uso  coletivo  de  bens  e

serviços pelos sócios, 2 realizam troca de produtos ou serviços e 2 são de prestação de

serviço  ou  trabalho  a  terceiros.  Nenhum  participante  realiza  poupança,  crédito  ou

finanças solidárias. 

Quanto à estabilidade das atividades produtivas dos empreendimentos, 7 EES

consideram-nas estáveis, enquanto os outros 10 empreendimentos julgam-nas instáveis.

Em relação à distribuição de renda entre os participantes, 4 EES distribuem a renda por

horas trabalhadas, 4 por produtividade, 1 por presença nas atividades, 3 distribuem de

maneira igual entre todos e 1 por produto vendido. Em 4 EES não há distribuição de

renda. 

No  que  tange  à  consolidação  desses  empreendimentos,  11  deles  estão

consolidados e 7 não são considerados consolidados pelos participantes (neste aspecto, a

soma dos resultados excede o número de participantes porque um dos informantes fez a

diferenciação entre os dois empreendimentos em funcionamento na mesma associação). 

No que se refere aos vínculos estabelecidos, 11 EES apresentam vínculos com

serviços de saúde mental (Centros de Convivência e Cooperativa – CeCCo, Centros de

Atenção Psicossocial – CAPS, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS

ad, secretaria municipal de saúde, atenção básica, comunidade terapêutica e instituto

responsável pela realização integrada de assistência, ensino especializado e pesquisa na

área da saúde mental). Nove participantes mantém vínculos com serviços municipais

e/ou  estaduais  (universidade  regional,  secretaria  de  assistência  social,  secretaria  de

turismo,  secretaria  de  educação,  fundação  cultural,  Fórum  Estadual  de  Economia

Solidária,  projeto  municipal  e/ou  estadual  e  convênio  estadual).  No que  se refere  à

vínculos com Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP), são 5 os

empreendimentos participantes que mantém tal vinculação. Foram relatados ainda, por 9

empreendimentos, a manutenção de outros tipos de vínculo identificados por eles como

igreja católica, comunidades terapêutica, federação nacional de unidades de recuperação

de  dependentes  de  drogas  ou  álcool,  rede  de  economia  solidária,  Organização  Não

Governamental (ONG), secretaria do verde e meio ambiente, unidade básica de saúde,
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secretaria municipal de cultura, centro social de mulheres, centro de direitos humanos,

SEST/SENAT, fundação Banco do Brasil e conselho municipal de assistência social. 

Em relação às potencialidades, a inclusão social por meio do envolvimento no

EES foi a mais citada, tendo sido referida por 14 EES participantes. 

Quanto às fragilidades,  foram três as mais citadas pelos  participantes,  isto é,

cada uma delas foi assinalada por 9 empreendimentos. São elas: produção em pequena

quantidade; produção desigual durante o ano; e falta de recursos materiais, financeiros e

de infraestrutura. 

Finalizando  a  caracterização  dos  empreendimentos  econômicos  solidários  do

campo  da  saúde  mental  cadastrados  no  SIES,  tem-se  como  principal  desafio  o

investimento no processo de capacitação em economia solidária e cooperativismo social

dos  profissionais  que  acompanham  o  EES,  referido  por  12  empreendimentos

participantes do estudo. 

Considerações Finais

Consideramos que o estudo tenha atingido o objetivo proposto, uma vez que os

resultados forneceram informações relevantes sobre os empreendimentos econômicos

solidários do campo da saúde mental, possibilitando traçar um panorama geral, a partir

das  informações  cadastradas  no  banco  de  dados  do  SIES  e  compreender  as

potencialidades, as fragilidades e os desafios no processo de consolidação destes EES. 

A participação mais efetiva dos empreendimentos localizados na região Sudeste

era prevista, uma vez que, como apontam os dados provenientes da primeira fase do

estudo, a maioria dos EES do campo da saúde mental estão localizados nessa região. 

Outro aspecto que merece destaque é o grande número de empreendimentos que

permanecem na informalidade, mesmo após vários anos de existência ou a formalização

a  partir  da  figura  jurídica  de  associação,  evidenciando  as  dificuldades  que  os  EES

encontram  para  se  formalizarem  como  cooperativa  social  e  a  necessidade  de

investimento na questão legislativa e de políticas públicas mais efetivas para que isso se

torne realidade. 

Entre  as  atividades  econômicas  desenvolvidas  pelos  empreendimentos,

destacam-se a produção e comercialização, porém a venda dos produtos ainda é um

desafio  a  ser  enfrentado,  o  que  afeta  diretamente  a  remuneração  dos  sócios  e  a

estabilidade e sustentabilidade dos EES. 
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As parcerias e os vínculos estabelecidos com serviços de saúde mental mostram-

se importantes para a continuidade das ações desses empreendimentos, uma vez que tais

equipamentos favorecem a criação de experiências de geração de trabalho e renda tanto

na questão do espaço físico e recursos para a realização das atividades quanto com o

conhecimento técnico-científico e a intervenção profissional. No entanto, apontamos os

riscos para a emancipação dos grupos caso permaneçam numa condição de dependência

destes  serviços  e  das  equipes  de  saúde  para  a  organização  do  trabalho.  Os  outros

vínculos firmados também são essenciais para a consolidação e continuidade das ações

desenvolvidas pelos empreendimentos. 

Como fragilidades  do  estudo,  apontamos  a  dificuldade  ao  acessar  a  base  de

dados para localização dos EES, como incompatibilidade de informações de números de

telefone ou endereços eletrônicos, o que impossibilitou contatar um número maior de

empreendimentos. 

Esperamos que este estudo contribua para a elaboração de políticas públicas,

além da  produção  de  conhecimento  sobre  o  processo  de  consolidação  dos  EES no

campo da saúde mental. 

Ressaltamos  que  novas  pesquisas  devem  ser  realizadas  para  produção  de

conhecimento  e  contribuição  para  o  desenvolvimento  de  novas  estratégias  com  a

finalidade de ampliação e fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários

do campo da saúde mental. 
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 1 – Introdução. 

 A sociedade capitalista inscreve sua lógica nas leis de mercado, cujas trocas estão 

baseadas na lei do valor. As normas de produção, em decorrência da celeridade exigida nos 

processos produtivos, tornam-se fatores determinantes para regular a força de trabalho nas 

empresas, do que se depreende que somente possam participar desse processo as pessoas que 

tenham condições de suportar os ritmos de produção bem como a sua regularidade.  

 Assim, as pessoas que não se enquadram nos parâmetros exigidos – como as que 

padecem de sofrimento mental - são excluídas do mercado de trabalho. A solução que a 

sociedade tem apresentado para resolver esse problema – quando não se limita apenas ao 

encarceramento em manicômios – restringe-se ao tratamento desses indivíduos como doentes, 

que não apresentam condições para o trabalho. Portanto, não se consideram alternativas de 

socialização no trabalho. 

 Neste artigo, pretendemos discutir alternativas que permitam – em contrapartida ao 

que é imposto pelas leis de mercado - a ressocialização de pessoas enquadradas como doentes 

mentais justamente por meio do trabalho, o que ademais tem sinergia com o tratamento do 

sofrimento mental.  

 Trata-se da denominada economia solidária que, trabalhando objetivamente na 

constituição de coletivos de Usuário de Saúde Mental, pode estabelecer a regulação do uso da 

força de trabalho de acordo com as especificidades dos indivíduos que a constituem. Tal 

forma de regulação das atividades laborais permite a abertura de espaços para a existência de 

períodos para esses indivíduos que têm dificuldade de se concentrar no trabalho por razões de 

sofrimento psíquico. Outra questão significativa é a autogestão dos Empreendimentos da 

Economia Solidária – EES onde o protagonismo dos seus participantes permite a 
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desalienação, ainda que parcial do trabalhador tornando-o um protagonista no destino do 

coletivo o que certamente incide sobre sua autoestima e da consciência de si. 

 O suporte da nossa análise encontra-se em experiências e estudos teóricos que vêm 

sendo feitas desde os anos 70. De acordo com Amarante e Belloni, autores italianos, franceses 

e ingleses destacam-se como problematizores do pensamento dominante nas ciências que 

resumia o tratamento da loucura ao enclausuramento e exclusão do convívio social de 

milhares de pessoas que padeciam de sofrimento psíquico. Entre esses autores podem ser 

citados Michel Foucault, Ronald Laing, David Cooper, Thomas Szasz e Robert Castel. 

Contudo, o principal arauto das transformações que se anunciariam viria da Itália. Franco 

Basaglia, médico e psiquiatra, foi o precursor do movimento de reforma psiquiátrica italiano 

conhecido como Psiquiatria Democrática.  Basaglia argumentava que a postura tradicional da 

cultura médica transformava o indivíduo e seu corpo em meros objetos de intervenção clínica. 

No campo das relações entre a sociedade e a loucura, ele assumia uma posição crítica para 

com a psiquiatria clássica e hospitalar, por esta se centrar no princípio do isolamento do 

sujeito doente e ter a internação como modelo de tratamento, sendo, portanto fator de 

exclusão e repressão.  

 Em 1970, Basaglia assume a direção do Hospital Provincial de Trieste onde poderá 

colocar em prática uma visão inovadora para o tratamento de pessoas acometidas de 

sofrimentos psíquicos prevendo a substituição do tratamento hospitalar e manicomial por uma 

rede territorial de atendimento, da qual faziam parte serviços de atenção comunitários, 

emergências psiquiátricas em hospital geral, cooperativas de trabalho protegido, centros de 

convivência e moradias assistidas (chamadas por ele de "grupos-apartamento") para os 

doentes mentais. 

Por outro lado, no Brasil, com o avanço da Luta Antimanicomial, o reconhecimento da 

centralidade do trabalho na vida humana vai ganhando força como fator de subjetivação e 

emancipação, esse viés é incorporado aos serviços de saúde mental como parte do tratamento, 

objetivando a inclusão social dos sujeitos por meio, principalmente, das oficinas de trabalho e 

geração de renda.  

Essas ações pela reforma psiquiátrica, espalhadas pelo país, levam, finalmente, à 

consolidação de uma nova política de saúde mental, com a promulgação da lei 10.216/01 que 
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dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e que 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental incorporando conceitos importantíssimos 

em prol da humanização do tratamento das pessoas em condição de sofrimento psíquico, que 

se expressam na afirmação dos direitos humanos desse perfil de população. 

 Secção 2 - O surgimento da Luta Antimanicomial. 

 A luta Antimanicomial vem sendo conhecida, com maior visibilidade, a partir dos 

anos 1990 e 2000 dentro de um contexto mais geral de lutas por direitos no Brasil. Contudo, 

desde os anos 70, ocorre, em diversas partes do mundo, um movimento crítico à forma como 

a medicina, de modo geral, e a psiquiatria, em particular, vinham tratando as psicologias da 

loucura e o comportamento humano (Amarante e Belloni, 2014). 

 Como pode ser visto na introdução deste trabalho, foi, principalmente, na Itália, na 

década de 70, que surge o movimento de reforma psiquiátrica, conhecido como Psiquiatria 

Democrática.  Nessa nova abordagem, argumentava-se contra uma medicina que fazia 

resultar o indivíduo e seu corpo em meros objetos de intervenção clínica e criticava-se a 

psiquiatria clássica e hospitalar, por esta priorizar o isolamento do sujeito doente, ou seja, 

fazer da internação o único modelo de tratamento.  

A experiência italiana colocará em pratica uma nova visão sobre o tratamento em 

saúde mental promovendo a substituição do tratamento hospitalar e manicomial por uma rede 

territorial de atendimento, da qual faziam parte serviços de atenção comunitários, emergências 

psiquiátricas em hospital geral, cooperativas de trabalho protegido, centros de convivência e 

moradias assistidas (chamadas por ele de "grupos-apartamento") para os doentes mentais. 

A influência de Franco Basaglia não tardaria a chegar ao Brasil, país que ele visitou 

duas vezes nos anos 1978 e 1979 proferindo importantes palestras quando ainda principiava o 

processo de luta pela reforma psiquiátrica em nosso país.  

O movimento, que mais tarde, tomaria forma de luta permanente pela reforma 

psiquiátrica, dava seus primeiros passos e já passava a produzir, de forma corajosa, suas 

primeiras experiências concretas e exitosas, como a que acontece, no final da década de 1980 

“a intervenção e posterior desmontagem do hospício privado denominado Casa de Saúde 
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Anchieta1, com a subsequente criação de uma pioneira estrutura substitutiva ao modelo 

manicomial.” (Amarante e Belloni, p. 16, 2014). 

A partir daí, não cessaria a disposição dos profissionais da saúde em arrancar do 

Estado políticas públicas em prol de uma nova forma de tratamento para as pessoas 

portadoras de enfermidades psíquicas. 

Baseados nos ensinamentos de Basaglia - que pregava uma transformação radical do 

sistema de saúde preconizando que não bastava apenas reformar o hospício ou “de modernizar 

e humanizar o manicômio”, mas seria necessária a construção de outro lugar social para a 

loucura, ou seja, o estabelecer “outras formas de relações entre sociedade e loucura” - os 

profissionais brasileiros engajados na Luta Antimanicomial, passam a perceber que, por si só, 

a desmontagem do hospício não seria suficiente, mas tornava-se necessário o questionamento 

e transformação de ”toda a lógica científica, ideológica, política, econômica e social” inerente 

aos processos que se pretendia revolucionar. (Amarante e Belloni, p. 15, 2014). 

Ou seja, um novo paradigma impunha-se necessário e urgente, o que exigiria a criação 

de novos dispositivos assistenciais em torno de uma ideia central: a reabilitação psicossocial.   

Assim, o cuidado da pessoa em situação de sofrimento psíquico deveria incluir as artes, a 

cultura e, principalmente, o trabalho, como fator de emancipação, de autonomia e de 

construção de novas contratualidades e trocas sociais.   

De acordo com Amarante e Belloni (2014) esses instrumentos, a arte, a cultura e o 

trabalho, estão gerando importantes experiências exitosas na inserção do usuário de saúde 

mental, proporcionando a muitos sujeitos e coletivos organizados em associações alçarem 

passos importantes em prol tanto da autonomia e emancipação de pessoas quanto do acesso a 

novas sociabilidades.  

 

 

                                                           

1 Cooperativa Para Todos. 
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Secção 3 – Luta Antimanicomial e políticas públicas: a constituição do campo da 

saúde mental. 

Com o avanço da Luta Antimanicomial, o reconhecimento da centralidade do trabalho 

na vida humana vai ganhando força como fator de subjetivação e emancipação e esse viés é 

incorporado aos serviços de saúde mental como parte do tratamento objetivando a inclusão 

social dos sujeitos principalmente por meio das oficinas de trabalho e geração de renda. 

 Assim, um conjunto de ações envolvendo aproximações com a arte, a cultura e tendo 

o trabalho como instrumento para a inserção social vai demonstrando a importância da 

construção de um passo a mais, qual seja, o de “reafirmar a necessidade de uma reforma no 

paradigma do cuidado da pessoa em sofrimento psíquico, ou seja, que o modelo assistencial 

em saúde mental deve atender às necessidades psicossociais e políticas dos usuários.” 

(Amarante e Belloni, p. 15, 2014).  

Essas ações pela reforma psiquiátrica, espalhadas pelo país, levam, finalmente, à 

consolidação de uma nova política de saúde mental, com a promulgação da lei 10.216/01, 

que, além de dispor sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos 

mentais, redireciona o modelo assistencial em saúde mental passando a incorporar conceitos 

importantíssimos em prol da humanização do tratamento das pessoas em condição de 

sofrimento psíquico, os quais se expressam na afirmação dos direitos humanos desse perfil de 

população. 

Outro passo fundamental foi a criação da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS2, que, 

além de manter o cuidado biomédico, não só incorpora outros elementos importantíssimos -   

 

                                                           

2 PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 

com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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como a regulamentação dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, a inclusão dos usuários 

de drogas e álcool como beneficiários dos programas gerados por esta política - assim como 

reafirma a importância da utilização de recursos pedagógicos a partir das experimentações em 

arte e cultura. 

A partir das conquistas dos anos anteriores e dos avanços obtidos mediante a partir da 

institucionalização da Lei 10.216, a aproximação com a economia solidária seria um passo. 

Em 2004, a Secretaria Nacional de Economia Solidária, recém criada em 2003, passou a 

incorporar a pauta da Reforma Psiquiátrica, por meio da Área Técnica de Saúde Mental, 

Álcool e outras Drogas do Ministério da Saúde (ATSMAD/MS). 

É importante destacar que com o tempo, a Luta Antimanicomial foi angariando 

adesões de novos atores sociais, tanto de profissionais das áreas da saúde de outras 

habilitações como terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e enfermeiros, quanto de 

sociólogos, geógrafos, arquitetos, gestores públicos, familiares de usuários e, principalmente 

técnicos ligados ao novo cooperativismo e novo associativismo defensores da economia 

solidária. Essa gama de atores, somados aos próprios usuários e suas organizações, 

contribuirá para que essa luta acabe por constituir um novo campo social.  

A partir da escolha do movimento pela reabilitação psicossocial é que a Reforma 

Psiquiátrica e a Luta Antimanicomial se tornarão parceiros de um conjunto de experiências de 

produção associada em que o associativismo e o cooperativismo se encontram com a luta dos 

trabalhadores, numa perspectiva da resistência à violação de direitos, o que constitui o campo 

da economia solidária. Essa parceria passou a afirmar-se em 2010 na Conferência Temática 

do Cooperativismo Social3 e na II Conferência Nacional de Economia Solidária quando foi  

 

                                                           

3 De acordo com o Art. 1º da Lei nº 9.867, “as Cooperativas Sociais constituídas com a finalidade de inserir as 

pessoas em desvantagem no mercado econômico, por meio do trabalho, fundamentam-se no interesse geral da 

comunidade em promover a pessoa humana e a integração social dos cidadãos”. Lei n. 9867, de 10 de novembro 

de 1999. 
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aprovado o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Social4 – 

PRONACOOP - Social.  

Essa parceria tem gerado um número importante de ações concretas em prol da 

emancipação e cidadania com a criação de inúmeras cooperativas e associações de usuários 

que estão gerando renda e proporcionando autonomia e inclusão social a milhares de pessoa 

que antes não conseguiam vislumbrar saídas para o abandono e a segregação.    

Secção 4 – O trabalho como emancipação ou sofrimento? 

 A opção pelo trabalho como um fio organizador, dentre as diversas ações que almejam 

a emancipação das pessoas que padecem de sofrimento psíquico, está entre as conquistas mais 

importantes do pensamento presente no campo da saúde mental. Para diversos autores, tanto 

marxistas quanto pós-marxistas, há concordância quanto à afirmação advém, de fato, do 

trabalho, de que, em outras palavras, o homem humaniza-se por meio do trabalho. É por 

demais conhecida a comparação que Marx faz entre o pior arquiteto e a melhor abelha. Para 

Marx, o que nos distingue dos [outros] animais é que, desde antes da realização, o homem já 

havia concebido idealmente o produto do seu trabalho em sua mente. 

 O trabalho, para Marx, é uma categoria inerentemente humana: o homem objetiva-se 

no mundo através do trabalho. Essa é uma relação com profundas implicações entre homem e 

natureza. Nesse sentido, o homem (que uma vez teria sido parte da natureza), ao dominá-la, 

pelo trabalho, sairia de vez desse estado de natureza para construir, lá fora, o reino da 

liberdade e da cultura: “o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza,  

 

                                                           

4 O Pronacoop Social foi instituído pelo Decreto nº 8.163/2013, com a finalidade de planejar, coordenar, 

executar e monitorar as ações voltadas ao desenvolvimento das cooperativas sociais e dos empreendimentos 

econômicos solidários sociais, formados por pessoas em situação de desvantagem, conforme a Lei n° 

9.867/1999, tais como: pessoas com transtornos mentais, inclusive em decorrência do uso de álcool e outras 

drogas; pessoas com deficiência física ou mental; egressos do sistema prisional; e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, econômica ou afetiva 

 

1064



 

 

 

7 

processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu 

metabolismo com a natureza” Marx (2013, p. 255). 

Uma das principais contribuições de Marx acerca da temática vem a ser a constatação 

de que o trabalho tanto pode ser fator de emancipação e humanização quanto representar o 

aprisionamento do sujeito aos grilhões da opressão representado pela profunda exploração da 

mão-de-obra humana sob o capitalismo. O trabalhador, ao ser despojado de seus meios de 

produção, no processo de divisão do trabalho imposto pelo capitalismo, estaria imerso em um 

sistema de alienação profunda cujos efeitos passaram a ser sentidos quando o trabalho, que 

deveria ser fator de expressão da felicidade humana, passasse a representar o contrário, ou 

seja, elemento causador de sofrimento, desconforto, escravidão. 

Susana Albornoz assinala bem como a expressão trabalho é percebida pelo senso 

comum e referenciada na linguagem cotidiana quase sempre como ideia de desconforto, 

desprazer, sofrimento. Assim, é comum se ouvir as expressões: “trabalho de parto”, “eu 

passei muito trabalho para criar meus filhos”, “tive muito trabalho para chegar até aqui”, “tal 

coisa me deu muito trabalho”. 

De acordo com Albornoz:  

“Isto se compreende melhor ao descobrir que, em nossa língua a palavra trabalho se 

origina do latim tripalium embora outras hipóteses a associem a trabaculum. 

Tripalium era um instrumento feito de três paus aguçados, algumas vezes ainda 

munidos de pontas de ferro no qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas de 

milho, o linho para rasgá-los e esfiapá-los. A maioria dos dicionários, contudo, 

registra tripalium apenas como instrumento de tortura, o que teria sido 

originalmente ou se tornado depois. A tripalium se liga o verbo do latim vulgar 

tripaliare, que significa justamente torturar. Ainda que originalmente o tripalium 

fosse usado no trabalho do agricultor, no trato do cereal, é do uso deste instrumento 

como meio de tortura que a palavra trabalho significou por muito tempo - e ainda 

conota - algo como padecimento e- cativeiro. Deste conteúdo semântico de sofrer 

passou-se ao de esforçar-se, laborar e obrar.” (Albornoz 1986, p.10) 

Então é possível perceber que o trabalho pode, sim, ser sentido como uma verdadeira 

tortura. O trabalho não só incomoda, causa desconforto, oprime como adoece. São incontáveis 

as doenças que podem afligir o ser humano e que estão diretamente relacionadas à relação do 

1065



 

 

 

8 

homo com o trabalho. São doenças que tanto atingem o corpo (soma) quanto a mente, ou 

mesmo a alma. Trata-se de doenças adquiridas por má postura, por sobrecarga localizada, por 

excesso de esforço, por movimentos repetitivos, doenças causadas por falta de condições 

sanitárias, patologias derivadas de ambiente adverso climaticamente, acidentes que geram 

perda de movimentos parcial ou total, deficiências de toda ordem (auditiva, visual, etc.). 

Enfim, são inúmeras as possibilidades de o trabalhador herdar da sua dedicação ao trabalho ao 

invés de um prêmio, uma ou várias doenças. Contudo, não é só o corpo que sente: a mente 

também é afetada.  

“Houve tempos em que as patologias associadas ao trabalho eram, em sua grande 

parte, somáticas. No entanto, essa realidade tem mudado, especialmente, no período 

pós anos 1960, quando o trabalho começou a ganhar componentes, cada vez mais, 

psicopatológicos, sendo, justamente, a partir dessa época que se inicia o 

desenvolvimento do pensamento dejouriano.” (RODRIGUES, ALVES, 

RONDINA, p. 2, 2006) 

Percebe-se, assim, uma correspondência direta entre o surgimento ou, melhor 

dizendo, o agravamento de enfermidades psicopatológicas e a forma de desenvolvimento do 

capitalismo industrial. A lógica capitalista é, por si só, destruidora e predadora dos recursos 

ambientais, e a relação que esse sistema estabelece com o ambiente tem profundos impactos 

na saúde humana, não apenas dos trabalhadores, mas de toda a população de um lugar, uma 

comunidade, uma área ou mesmo uma cidade.  

E como o que impera é a maximização do lucro a qualquer custo, não fica difícil 

imaginar que esse sistema não terá como preocupação primeira nenhum tipo de cuidado em 

relação à saúde das pessoas. Assim, as doenças produzidas no trabalho não são, em hipótese 

alguma, contingências, ou seriam inevitáveis. Na visão dos capitalistas e de seus ideólogos, 

esses riscos, ou consequências do “progresso”, não são culpa do sistema e sim de 

externalidades. 

Entretanto os males que afligem milhões de trabalhadores podem ser computados no 

bojo do descaso referido anteriormente, que, objetivamente se expressa na falta de 

equipamentos de proteção individual, na falta de condições de higiene, sanitárias, de 

manutenção de equipamentos e todo o tipo de descaso em relação às condições de trabalho 

oferecidas aos empregados. 
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No entanto essas condições impostas aos trabalhadores não ficam sem resposta. Se, 

no plano individual, muitas vezes, só resta adoecer, no plano da organização sindical e 

política dos trabalhadores, as respostas vêm com as greves. Muitas condições precárias foram 

sanadas, senão melhoradas, pela força das manifestações dos trabalhadores no mundo todo. 

Os trabalhadores, ao longo da convivência com o sistema capitalista e suas mazelas, 

criaram inúmeras formas de resistência que se expressaram, não apenas nas greves, mas, 

muitas vezes, no cotidiano, por meio de práticas de resistência que tomaram forma de 

sabotagem, corpo mole, dissimulação, fuga, falso conformismo. E é no contexto da 

resistência, da contestação ao modo capitalista de extrair lucro à custa do trabalho alheio que 

foi inventada a economia solidária. Ela surge no final do século XIX, em uma pequena cidade 

industrial da Inglaterra – Rochdale, com a criação de uma cooperativa de consumo formada 

por tecelões e tecelãs que se denominou Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. Era o 

ano de 1844, a partir daí, o cooperativismo nascente seria profundamente influenciado por 

essa experiência. 

Mais tarde, porém, o cooperativismo seguiria outros caminhos, muitas vezes, o de 

empresas dissimuladas como [falsas] cooperativas, afastando-se da experiência associativista 

e dos princípios de Rochdale. 

Somente muitos anos depois, no final do século XX, no Brasil, uma fenomenal crise 

de desemprego reacenderia a chama da cooperação em marcos e princípios semelhantes aos 

da experiência dos trabalhadores ingleses com a retomada do trabalho cooperado e autogerido 

que passou a se afirmar com a denominação de economia solidária. 

É pelo caminho da economia solidária que muitas experiências de resistência dos 

usuários de saúde mental, e inúmeras iniciativas no contexto da reabilitação psicossocial têm 

procurado caminhar. No que diz respeito às pessoas que padecem de sofrimento psíquico, 

também advindo de sua relação com o trabalho levaram, muitas vezes, à exclusão dessas 

pessoas do mercado de trabalho, pode-se perguntar: seria possível o sujeito tratado retornar ao 

trabalho formal? A saída seria o trabalho apoiado? Ou por outras vias como o 

empreendedorismo, o trabalho autônomo? Ou pela economia solidária? Esses 

questionamentos deveriam pautar ações positivas de todos aqueles que partilham da ideia de 

que a inclusão pelo trabalho colabora para a sanidade e a felicidade humana. 
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Desde Dejours sabemos que o trabalho, embora se configure como elemento fundante 

de nossa constituição como humanos, pode transformar-se em fonte de sofrimento. Talvez 

uma distinção possa também ser feita quando se distingue trabalho e emprego. O emprego 

consiste naquelas atividades que ajudam a produzir a vida, a muitas vezes, meramente, 

sobreviver. Já o trabalho constitui-se daquela atividade que almejamos como nossa melhor 

expressão. Configura-se como aquela área da vida onde brilhamos mais intensamente, na qual 

nos realizamos e em que fazemos sucesso.  

No contexto do emprego, encontra-se o seu duplo ou seu oposto – o desemprego. Este, 

que paira como uma ameaça constante sobre a cabeça do trabalhador, assemelha-se à espada 

de Dâmocles, suspensa apenas por um fio de cabelo: seus efeitos podem ser devastadores no 

que diz respeito à manutenção da saúde humana, especialmente no que se refere à saúde 

mental.   

Há uma série de pesquisas e estudos que demonstram que, em períodos muito críticos 

de desemprego, os níveis de doenças relacionadas à depressão, à ansiedade, atingem 

patamares muito altos, muitas vezes acarretando alto nível de suicídio, como ápice do abalo 

que a sensação de estar fora, de não ser competente para se manter no emprego, por estar 

inadequado ao trabalho causa no trabalhador desempregado. Essas sensações são percebidas 

na maioria das pessoas que padecem de sofrimento psíquico, quando se referem ao seu 

afastamento do trabalho ou à sua tutela pela previdência sob a forma de benefício. Essas 

sensações não são propriamente dos usuários, mas são criadas por uma ideologia excludente e 

preconceituosa da lógica capitalista, da lógica de mercado.5 

A opção pela economia solidária pode ser compreendida a partir desse contexto, como 

uma alternativa ao desemprego, ao mercado excludente, ao trabalho como sofrimento, enfim 

ao modo capitalista de produzir. 

 Sessão 5 - A Experiência da Associação Construção. 

 

 A experiência que estamos acompanhando é a constituição de uma associação de 

                                                           

5 Essas sensações são relatadas pelos Usuários de Saúde Mental que acompanhamos graças ao trabalho da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFRGS. 
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usuários de saúde mental que visa à geração de trabalho e renda, bem como à constituição de 

um empreendimento de economia solidária, que, por definição, tem como forma de 

organização a autogestão.  

 Os membros desse empreendimento já desenvolviam uma prática e uma formação na 

instituição de origem (de tratamento de saúde mental) que discutia a forma de autonomização 

dos usuários que quisessem empreender. Por outro lado, os referidos usuários eram engajados 

na luta Antimanicomial, que partia do princípio de que o encarceramento era nocivo tanto no 

tratamento de saúde mental como na reinserção dos indivíduos no mundo do trabalho. 

Em parceria com a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, da Faculdade de 

Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os usuários de saúde mental e as 

técnicas da “Geração POA”6 constituíram  um empreendimento de economia solidária 

denominado “Associação Construção”. Foi formulado um Projeto para captação de recursos 

oriundos da ONG FLD (Fundação Luterana de Diaconia), que possibilitou a compra de 

equipamentos de serigrafia sublimática. Os participantes do Empreendimento elegeram um 

quadro diretivo e desenvolveram processos de capacitação para operar os equipamentos, 

assim como habilitar-se por meio de Oficinas de Criatividade Artística (Atelier de Criação) a 

fim de produzir a arte necessária para o seu trabalho.  

 O Processo de fabricação é ainda incipiente. Foram produzidas canecas e também foi 

executada a impressão em camisetas sob encomenda. Na sequência, foram desenvolvidas 

oficinas ministradas por membros da ITCP, professores da área de economia sobre Formação 

de Preços. Nessas oficinas, além da questão do preço propriamente dito, também foram 

discutidos os processos de fabricação e fluxos econômicos, uma vez que se parte da ideia de 

que o conjunto dos participantes deve apropriar-se do conhecimento sobre os vários aspectos 

que dizem respeito aos processos econômicos e de fabricação, para dessa forma, poder 

participar na gestão do empreendimento com conhecimento de causa. 

 A especificidade do grupo é que seus participantes, muitas vezes, têm dificuldade de 

manter o fluxo de trabalho regular na organização por razões psicológicas.  No entanto, por se 

tratar de uma organização composta por pessoas que vivem situações semelhantes, torna-se 
                                                           

6 A Geração Poa: Oficina, Saúde e Trabalho é um serviço que integra a Rede de Atenção Psicossocial da 

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Promove ações em saúde, trabalho, educação e cultura 

voltadas para usuários de saúde mental do trabalhador. 
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possível para os participantes a compreensão dessa condição específica. Efetivamente, esta é a 

grande inovação que permite que, num ambiente de auto-organização, possa adaptar-se ao 

trabalho produtivo organizado.  

 Um embaraço com o qual nos deparamos é o de que o Estado trata os beneficiários do 

“auxílio doença” classificados como portadores de “doença mental“ da mesma forma como 

trata os demais usuários desse auxílio.  

 Segundo as regras atuais de concessão do “auxílio doença”, seu titular não pode 

trabalhar. Dessa forma, não é permitida a “formalização” trabalhista. Surge daí a contradição 

quanto ao fato de que a participação como trabalhador no empreendimento faz parte do 

próprio tratamento.  Assim, a ideia de um tratamento que recupere o indivíduo numa estrutura 

que permita o seu desenvolvimento completo até a condição de gestor do trabalho coletivo no 

qual este esteja inserido, mas também de recebedor de sua contrapartida financeira fica 

comprometida. 

 O trabalho de extensão que desenvolvemos, além de mostrar uma variante da economia 

solidária que é adaptada a um grupo social específico, dos usuários de saúde mental, traz à tona as 

questões previdenciárias que se configuram como um empecilho para o desenvolvimento deste tipo 

de experiência. 

Conclusão. 

Vimos que o trabalho é estruturador da vida humana e social dos indivíduos, mas que 

as relações de produção capitalista impõem um padrão de uso da força de trabalho baseado na 

lógica do capital, que resulta em sofrimento e até, para determinados indivíduos, acarreta 

exclusão do mercado de trabalho. 

 A Lei do Valor que condiciona a produção capitalista, exige padrões de produtividade 

e continuidade incompatíveis com indivíduos com surtos ocasionais de sofrimento mental. As 

várias tentativas de estes se adaptarem a essas exigências podem implicar frustrações, numa 

dinâmica de retroalimentação do sofrimento.  

Por outro lado, a economia solidária praticada por coletivos de usuários de saúde 

mental pode, a partir de vivências comuns, criar um espaço de mediações entre as exigências 
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dos empreendimentos e dos indivíduos com esse perfil. Mais importante ainda é que a 

autogestão é um elemento essencial dos empreendimentos de economia solidária, o que, além 

de facilitar as referidas mediações, torna o indivíduo protagonista no empreendimento, 

possibilitando-lhe evoluir no sentido da desalienação do trabalho, o que favoreceria o seu 

desenvolvimento psíquico. 

Para que isso seja possível, a política pública - que garante o benefício previdenciário 

vinculado a uma situação de incapacidade do beneficiário - precisa evoluir, pois muitas vezes, 

a não participação nos coletivos de trabalho está associada ao receio da perda do benefício. 

O regramento do benefício poderia incluir situações intermediárias por meio das quais 

a inserção na economia solidária garantiria uma bolsa condicionada positivamente à evolução 

dos empreendimentos, de forma que estes pudessem garantir, com estabilidade, a 

sobrevivência dos indivíduos envolvidos. 

É certo que isso também é um problema da economia solidária em geral. O apoio 

mitigado à economia solidária dificulta sua situação, que se apresenta de forma ainda mais 

contrastante num país onde o estado capitalista garante às empresas, principalmente às 

grandes, apoio financeiro e subsídios de fundos públicos. 

Com muito mais razão, é justo, viável e normal o apoio às empresas de economia 

solidária formada por indivíduos com necessidades especiais, como é o caso dos usuários-

trabalhadores das instituições de saúde mental. É uma forma desejável e necessária de 

afirmação de direitos que se justifica por si só, Além disso, a inclusão dessas pessoas no 

processo do trabalho por si só já se justifica econômica e socialmente. 
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RESUMEN 

A partir del tema específico Salud Mental presentamos el “Taller de Arte Mosaico” que tiene               
como destinatarios directos a los usuarios del sistema de salud internos del Hospital Interzonal              
Especializado en Agudos y Crónicos Neuropsiquiátrico "Dr. Alejandro Korn", de la localidad de             
Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El Taller se enmarca en el Proyecto de               
Extensión Universitaria “Construyendo Lazos Sociales”, ejecutado por las Facultades de Bellas           
Artes y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Este proyecto                
busca generar estrategias educativas orientadas a los sectores sociales más vulnerables, como            
personas privadas de su libertad en unidades carcelarias y usuarios del sistema de salud en               
hospitales neuropsiquiátricos, quienes no participan plenamente en el campo laboral y la vida             
social. El objetivo principal es construir conocimiento que conciba el empoderamiento del sujeto,             
generando situaciones de desarrollo sustentable a partir del emprendimiento cooperativo y la            
adquisición de competencias. 

El proyecto se despliega mediante la realización de talleres de producción artística para la              
consolidación de los derechos humanos y la incorporación al sistema laboral de los destinatarios; a               
partir de un diagnóstico de las necesidades grupales e institucionales que respete sus             
particularidades para el proceso de integración social. Los talleres de producción buscan articular             
con las instituciones y las comunidades de cada territorio, que podrán involucrarse en la              
realización y obtención de un producto, alcanzando nuevas perspectivas en la construcción del             
conocimiento y el objeto de vinculación. Esta relación con la comunidad y la educación favorece               
la comprensión de la realidad y acorta las desigualdades presentes en la sociedad actual a través de                 
aportar al bienestar y la vida económica, social y política de los destinatarios. 

 

1073



 

Uno de los conceptos eje del proyecto es el empoderamiento de los destinatarios directos, pensado               
en la adquisición de un saber de carácter práctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje,              
generando un ejercicio democrático que respete la subjetividad de cada sujeto. Los destinatarios             
con su alto grado de vulnerabilidad social tienen el derecho de participar en los valores, la cultura                 
y las artes como ciudadanos argentinos portadores de derechos, por lo que desde el proyecto se                
quiere generar un aporte capaz de reducir la distancia que produce que los sujetos no participen                
plenamente en la sociedad democrática. 

Palabras clave: Salud mental. Prácticas artísticas. Derechos Humanos. Contextos de mayor           
vulnerabilidad social. Ley Nacional de Salud Mental. Inserción laboral y social. Economía            
cooperativa. 

  
INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Extensión Universitaria “Construyendo Lazos Sociales” es ejecutado por la            
Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional                
de La Plata. Se despliega mediante la realización de talleres de producción artística, aplicando              
estrategias educativas orientadas a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad social,            
como es el caso de las personas privadas de su libertad en las unidades carcelarias y de los usuarios                   
del sistema de salud en los hospitales neuropsiquiátricos, que no participan plenamente de la vida               
social y tienen dificultades para desarrollarse en el campo laboral. Entre los objetivos del proyecto               
se encuentran construir conocimiento que conciba el empoderamiento de los sujetos, generar            
situaciones de desarrollo sustentable a partir del emprendimiento cooperativo y la adquisición de             
competencias. A partir de la identificación de las particularidades de cada territorio, se busca              
favorecer la consolidación de los derechos humanos y la incorporación al sistema laboral. 

El proyecto “Construyendo Lazos Sociales” articula la Universidad con las instituciones           
preexistentes en cada territorio y su comunidad, haciéndolas partícipes en la realización y             
obtención de determinados productos estéticos-utilitarios, alcanzando así nuevas perspectivas en          
la construcción del conocimiento y el objeto de vinculación. Durante los encuentros, a cargo de               
los responsables del proyecto y de los docentes extensionistas, los destinatarios directos adquieren             
un saber específico a través de la enseñanza-aprendizaje de una técnica y, al mismo tiempo, se                
genera un ejercicio democrático que respeta la propia subjetividad y la diversidad. 

A partir del abordaje del tema específico Salud Mental presentamos el “Taller de Arte Mosaico”,               
que tiene como destinatarios directos a los usuarios del sistema de salud internos en el Hospital                
Interzonal Especializado en Agudos y Crónicos Neuropsiquiátrico "Dr. Alejandro Korn", de la            
localidad de Melchor Romero, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Dicho Hospital se encuentra             
atravesando por una etapa plena de transformación, en cumplimiento con la ley Nacional de Salud               
Mental; un proceso de desmanicomialización de la Institución, para ello recientemente se ha             
puesto en vigencia un nuevo dispositivo sancionado dentro del Establecimiento, este           
procedimiento puesto en práctica denominado “Procedimiento de salidas de usuarios y usuarias            
del servicio de salud mental”; ( Dispositivo 406/17) es un instrumento regulador de las salidas de                

 

1074



 

usuarios y usuarias del servicio de salud mental en el marco del proceso de atención que se diseñe                  
para cada persona en particular, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de cada              
usuario/a. Actualmente el procedimiento de salidas de usuarios pese a que se encuentra en              
vigencia plena, se está aplicando en cuatro salas piloto y a la brevedad se pondrá en práctica en                  
todas las salas del Hospital. El nuevo procedimiento de salidas tiende a hacer efectivo el goce del                 
derecho a la salud y a la integridad personal consagrado en los artículos 33, 75 inc. 22 y 23 de                    
nuestra Constitución Nacional, en el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y               
Deberes del Hombre, en el art. 5. y conc. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,                
en el artículo 25 apartado I de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 12                 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los artículos 36 incs.               
5 y 8 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Dentro del Hospital los sujetos a los que                    
nos dirigimos son aquellos que participan en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CeRPS),             
que funciona como centro de externación desde el año 2001; y que además es una de las cuatro                  
denominadas “salas pilotos”, del nuevo dispositivo de salidas de usuarios y usuarias. 

El “Taller de Arte Mosaico” propone generar una transferencia de conocimiento a partir de una               
relación de enseñanza-aprendizaje dinámica y la producción de objetos de diseño surgidos desde             
la técnica del mosaico propiamente dicha, aplicada en diferentes soportes como bandejas, macetas             
y otros objetos de cerámica. 

Este se desarrolla desde una práctica educativa artística en perspectiva de derechos humanos             
utilizada como potenciador de objetivos que trascienden la práctica como tal y aportan desde el               
marco de la nueva Ley Nacional de Salud Mental, Ley 26.657, hacia la autonomía y la inserción                 
social y laboral de los usuarios del sistema de salud en la sociedad, con el fin de propiciar el                   
cambio en las prácticas manicomiales que aún conviven en dichos espacios. 

  
TALLER DE ARTE MOSAICO 

Marcos generales 

a.                      Ley Nacional de Salud Mental en la Argentina, Ley 26.657 

El proyecto de extensión universitaria, como también el “Taller de Arte Mosaico”, tienen como              
marco la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada el cinco de noviembre del año 2010 y                
promulgada el dos de diciembre de 2010; (derogando la Ley Nº 22.914) y reglamentada el               
veintiocho de mayo del año 2013 por el decreto 603/2013, desde ese momento marca un cambio                
de paradigma en relación a la concepción de la salud mental y los usuarios del sistema de salud. 
  
La nueva Ley Nacional de Salud Mental, en su Artículo Tercero, define a la salud mental como un                  
“proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y         
psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social           
vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. En el artículo                
siguiente se agregan las adicciones ya que las personas con uso problemático de drogas, legales e                
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ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación                 
con los servicios de salud. 
  
En el Decreto Reglamentario 603/2013, se articula esta definición de Salud Mental con la              
conceptualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la define como “un estado               
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o               
enfermedades” (Preámbulo de la Constitución de la OMS, adoptada por la Conferencia Sanitaria             
Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de                   
julio de 1946 por los representantes de 61 Estados -Official Records of the World Health               
Organization, Nº 2, p. 100-)”. El artículo n° 9 del mismo plantea que las políticas de abordaje                 
intersectorial deberán incluir la adaptación necesaria de programas que garanticen a las personas             
con padecimientos mentales la accesibilidad al trabajo, a la educación, a la cultura, al arte, al                
deporte, a la vivienda y a todo aquello que fuere necesario para el desarrollo y la inclusión social.                  
En esto nos basamos generando una propuesta de aprendizaje que acerque el arte a los usuarios                
del sistema de salud, como un conocimiento que pueda ayudarlos a insertarse laboralmente en la               
sociedad a través de propuestas de emprendimiento cooperativo y vinculación con otros sectores             
sociales a partir de la venta y adquisición de materiales para replicar la actividad a futuro. 
  
b)  Concepción  de salud mental e identidad constructo como ejes transversales del taller 

Desde este taller tenemos como objetivo propiciar el empoderamiento individual y colectivo, la             
inserción social y laboral de los próximos externados, a través de conocimientos propios de la               
disciplina de las artes visuales, como lo es la técnica del mosaiquismo, para la producción de                
objetos estético-utilitarios que puedan ser comercializados. 

Consideramos de suma importancia focalizar en el concepto de construcción de identidades.            
Partiendo de un contexto de encierro planteamos el refuerzo de las identidades fragmentadas             
dentro del proceso de manicomialización. En estos espacios de difícil acceso debido al ocultismo              
y poco interés para las políticas de Estado, los usuarios del sistema de salud, en algunos casos,                 
quedan institucionalizados y desarraigados de los contextos sociales hegemónicos. Como plantea           
el filósofo Michel Foucault, la identidad de la locura comienza en el siglo XIX con la aparición de                  
la disciplina psiquiátrica, que nada tiene que ver con las “enfermedades nerviosas, o de la cabeza”                
que eran estudiadas por la medicina hasta ese entonces. La aparición de esta disciplina está dada                
por la relación de varios factores como la hospitalización, la internación, la exclusión social, la               
jurisprudencia, las normas del trabajo industrial y de la moral burguesa. Estas tendencias             
agudizaron la fragmentación social imponiendo una normativa sobre lo que es padecer una             
enfermedad mental y las consecuencias del encierro. Estas prácticas se reflejaban en todas las              
esferas de la sociedad en donde se imponen los cánones sobre lo que es ser buen ciudadano apto o                   
no para la sociedad. Los abordajes divisorios dentro de la sociedad implican la implantación de               
prejuicios sobre la peligrosidad de los “pacientes mentales” en donde se habilita a un despojo de                
sus derechos humanos y su condición de rehabilitación irreversible lo que implica un encierro              
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prolongado o terapias que se direccionan para mantener el sistema establecido de identidades             
fragmentadas. 

A partir de los nuevos miramientos sobre la salud mental en el marco de la nueva Ley de Salud                   
Mental, orientamos nuestro trabajo en la contribución en la recuperación de la identidad. Como lo               
enmarca su artículo n° 7, apartado “b”, se le da a la persona el Derecho a conocer y preservar su                    
identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. Y en el artículo n° 9 apartado “e”                  
del Decreto Reglamentario 603/2013 se le otorga reconocimiento a las distintas identidades            
étnicas, culturales, religiosas, de género, sexuales y otras identidades colectivas. 

Para hablar de identidad usamos de referente la definición que nos brinda el curador y crítico de                 
arte Ticio Escobar, a partir de lo que llama el giro identitario. La racionalidad y el sujeto                 
cartesiano moderno se rompen en la contemporaneidad, esta identidad-sustancia se deja atrás y se              
ve a la identidad como un constructo, la cual nos permite entenderla desde identificaciones y               
posiciones variables. Las identidades hoy se afirman desde el reconocimiento de un “nosotros”,             
que implica tomas de posición simbólica que pueden darse en diferentes niveles (clase social,              
barrio, religión, etc.) y tienen una práctica individual o colectiva, lugares de memoria, etc. Estas               
identidades son de carácter inestable y provisional, nunca totalmente adquiridas, dependientes del            
contexto y las contingencias. 

En el taller se trabaja sobre el reconocimiento de la identidad individual y colectiva, se trata de                 
tomar conciencia de cómo las identidades individuales de los usuarios del sistema de salud que               
participan del taller conforman una identidad-constructo, un conjunto de personas que           
compartieron el espacio de internación en el Hospital Neuropsiquiátrico, que tienen en común             
ciertas experiencias compartidas, características personales, de clase social y pertenencia que los            
une. 

Esta micro-identidad de carácter constructo puede ser entendida como una “otredad”, lo diferente,             
lo que no encaja en la identidad secundaria, es decir a nivel nacional. Una periferia dentro de la                  
periferia tercermundista en la que habitamos, así denominada por el centro, que nos impone              
también la característica de ser “lo otro”. Por ello el taller se enmarca dentro de la inclusión para                  
romper con la barrera del encierro y de la dicotomía centro-periferia. 

Éste es uno de los caminos que tratamos de desandar en el taller mediante conversaciones con los                 
usuarios del sistema de salud, logrando conservar su identidad, que participen sin negarles sus              
subjetividades pero tratando de que no se sientan como una otredad, se trata de la inclusión social                 
y laboral dentro de la identidad nacional, como completos sujetos de derechos, en consonancia con               
lo postulado por el marco legal actual. 

c) Proyecto “Construyendo lazos sociales” vínculos con el “Taller de Arte Mosaico” 

Se pretende mediante la concreción de este “Taller de Arte Mosaico”, trabajar a lo largo de los                 
encuentros no solo la técnica específica del mosaiquismo, sino apuntalar y empoderar a los              
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usuarios del sistema de salud en cuatro puntos esenciales señalados desde el Proyecto de              
Extensión Universitaria Construyendo Lazos Sociales. Estos son: 

1- Inserción social; 

2- Inserción laboral; 

3- Construcción de identidades; 

4- Apropiación de elementos propios del lenguaje artístico. 

d) Extensión Universitaria, marcos de acción sobre las problemáticas actuales. Vínculos           
institucionales, puentes y circuitos económicos alternos 

Este taller se financia desde el Área de Extensión Universitaria, la Universidad Nacional de La               
Plata (UNLP) evalúa los distintos proyectos de extensión y dispone un monto determinado para la               
concreción de los que resultan seleccionados. En el marco del proyecto “Construyendo Lazos             
Sociales”, en el caso del “Taller de Arte Mosaico”, se genera la creación de nuevos circuitos                
económico-productivos que surgen a partir de un diálogo entre las instituciones pertinentes. Desde             
la UNLP se financian los costos de los materiales y se disponen de docentes para el taller en                  
carácter de voluntarios. En este sentido se entrelazan diversas instituciones, que muchas veces             
quedan distanciadas debido a las funciones establecidas dentro de la sociedad, para activar             
distintos circuitos de acción destinados al abordaje de las problemáticas que atraviesan el grueso              
de la sociedad. Desde esta perspectiva se crean puentes que ayudan a disminuir la dicotomía               
centro-periferia planteada por las tendencias homogeneizantes carentes de una identidad real que            
aboga por la fragmentación de la misma y perpetra el ser individual desprovisto de capacidades de                
acción sobre las problemáticas  que envuelven los círculos sociales. 

El “Taller de Arte Mosaico” funciona en vinculación a otro taller dentro del Proyecto              
“Construyendo Lazos Sociales”, este es el “Taller de Cerámica”, que funciona en el Centro de               
Salud Mental Comunitario “Dr. Francisco Basaglia” de la localidad de La Plata. En esta              
articulación se producen diferentes valores agregados de acuerdo a las disciplinas específicas de             
cada uno, es decir, a partir de la intervención parcial en las piezas cerámicas aplicando la técnica                 
del mosaiquismo. Una vez terminados los productos se pondrán en venta al público en una feria de                 
artesanos organizada por el gobierno municipal, en un stand de venta. La participación en este tipo                
de ferias propicia hábitos de trabajo y significa el encuentro con el otro en el espacio extramuros,                 
ayudando a la inserción social de los usuarios del sistema de salud internos del Hospital               
Neuropsiquiátrico. 

Los objetivos que se persiguen en tanto al empoderamiento, el respeto por las identidades, la               
inserción social y laboral intentan aportar al proceso de externación de los usuarios del sistema de                
salud. A partir de la venta final de los productos se intentará generar las bases para darle                 
continuidad a los talleres planteados, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones            
implicadas. De esta manera se espera que sea posible generar un desarrollo a futuro apuntalando               
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los ejes planteados y asegurar un aporte sólido en lo que respecta al proceso de externación y la                  
inclusión dentro de la sociedad como sujetos de derecho con todo lo que ello implica.  

  
Desarrollo, expectativas y concreciones 

Como se dijo anteriormente, el “Taller de Arte Mosaico” tiene como destinatarios directos a los               
usuarios del sistema de salud internos del Hospital Neuropsiquiátrico "Dr. Alejandro Korn", que             
participan en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CeRPS), un dispositivo que funciona dentro             
del mismo hospital desde el año 2001, que trabaja el proceso de externación de los usuarios del                 
sistema de salud pertenecientes al hospital. Cuenta con un grupo de trabajadores estables             
compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y camareras. El centro           
tiene como objetivos principales promover la autonomía individual de los usuarios del sistema de              
salud, fomentar la convivencia en grupo y los hábitos domésticos, favorecer la relación de los               
sujetos con el entorno y sus familias, detectando y trabajando sobre los problemas del proceso de                
externación. Como nuevo dispositivo de externación sostenida y sustentable, rompe con la            
dinámica de las grandes salas horizontales (pabellones), tendencias arquitectónicas propias de           
principios de siglo XX de los hospitales neuropsiquiátricos y dispositivos semejantes. Éste            
funciona en un espacio de características similares a una vivienda familiar o casa. Plantea espacios               
comunes como la cocina y comedor, pero mantiene a resguardo las habitaciones privadas,             
dormitorios equipados con mobiliario completo y baño. Esta intención se enmarca en el respeto              
por la intimidad del usuario del sistema de salud y las condiciones óptimas para abordar los                
procesos de externación. Las oficinas de las autoridades y las enfermeras se encuentran hacia un               
costado y alejadas de los espacios comunes y propios de los usuarios del sistema de salud. Es                 
decir que ya no hay directivas de control y prácticas manicomiales intensas, sino que se tiende                
hacia un diálogo que presta atención en las prioridades en cuanto a la salud mental de los usuarios                  
del sistema de salud en tanto sujetos de derecho, según lo establecido por la Ley Nacional de                 
Salud Mental. Bajo el concepto de externaciones sustentables que se enuncia desde el Ministerio              
de Salud de la Provincia de Buenos Aires y en el marco del plan de trabajo llevado a cabo por los                     
trabajadores del Hospital Alejandro Korn, que propende la asistencia de las personas con             
padecimiento mental bajo los lineamientos de la Ley de Salud Mental y su adhesión provincial, es                
que se piensa en un Servicio de Salud Mental Comunitaria, como uno de los puntos centrales y                 
comienzo de un proceso de transformación institucional que tiende a superar las fragmentaciones,             
con la búsqueda y desarrollo progresivo de conceptos y proyectos terapéuticos amplios, que             
expliciten objetivos y técnicas de acción profesional, con roles activos de todos sus integrantes. 

Desde el desarrollo de este taller se trabaja en el abordaje de la problemática de la identidad                 
individual y colectiva y la reflexión sobre las subjetividades. A partir de la aplicación del lenguaje                
artístico y de los procedimientos específicos del mosaiquismo, de acciones vinculadas a            
estrategias cooperativas, y también desarrollando la producción de objetos estético-utilitarios que           
se insertarán en el proceso productivo mediante su comercialización. Es por ello que dentro de               
este Taller se plantean los siguientes objetivos: 
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1- Propiciar el empoderamiento y la inclusión social de los usuarios del sistema de salud internos                
del Hospital Interzonal Especializado en Agudos y Crónicos Neuropsiquiátrico "Dr. Alejandro           
Korn", en sentido a su externación; 

2- Promover y facilitar la capacitación para la inserción laboral de personas con vulnerabilidad              
socio laboral y dificultades para establecer vínculos sociales. 

3- Continuar con el abordaje de la problemática entorno a la Identidad y a la reflexión sobre las                  
subjetividades desde la experiencia en las artes plásticas; 

4- Enseñar conocimientos propios del lenguaje artístico e incursionar en los procedimientos de la              
Plástica Visual. 

Las actividades propias del taller comienzan con una entrevista entre directivos del hospital, la              
dirección del proyecto y los docentes del taller, en la que se conversan los lineamientos del mismo                 
y las actividades propuestas para los usuarios del sistema de salud. Se acuerda un día y horario                 
sobre todo conveniente para los aspirantes, es decir, previendo que éste no se superponga con               
otros talleres y que tampoco interfiera con los horarios de actividades de rutina. 

Durante el año 2017, el Taller se desarrolló en catorce módulos o clases, de frecuencia semanal,                
los días viernes, de dos horas de duración cada uno, por la mañana. 

La participación en el taller por parte de los usuarios del sistema de salud es voluntaria. Si bien                  
sería deseable, no es necesario que los inscriptos concurran a la totalidad de las clases. Cada                
usuario del sistema de salud podrá transitar su propia trayectoria o proceso de producción en el                
taller, desestimando una participación en las actividades que resulte forzada. Se busca motivar la              
participación no sólo proponiendo el aprendizaje de la técnica, sino desde cómo se trabaja con               
esos materiales, cómo se adquieren y cómo estas producciones pueden ingresar al sistema             
productivo generando un saldo económico positivo (ganancia) para los asistentes. 

Se intenta abrir una posibilidad real de aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases,               
pensar y producir un objeto que pueda ser comercializado, con todas las partes que eso implica,                
pero siempre planteando la reinserción social, no sólo laboral, de los usuarios del sistema de salud,                
para cumplimentar con sus derechos de participación en la vida en la sociedad. 

La enseñanza de la técnica del mosaico aplicada en diferentes superficies, junto con             
aproximaciones en las armonías del color y criterios compositivos, acompañarán la dinámica del             
taller, con la promoción de la capacidad de los sujetos, que actúa como incentivo en cada                
encuentro y que a su vez nos muestra la búsqueda interna de cada usuario del sistema de salud en                   
la cual se espera una realización personal y colectiva dentro del taller. 

El “Taller de Arte Mosaico”, articula con otro del mismo proyecto, el “Taller de Cerámica” en el                 
Centro de Salud Mental Comunitario “Dr. Francisco Basaglia”, como un emprendimiento           
cooperativo. Si bien cada taller realiza su propia producción, una parte de ésta se realiza en                
conjunto, recibiendo aportes específicos desde la articulación de cada taller. 
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Desde la recepción de objetos cerámicos producidos en el taller de Basaglia se produce un primer                
intercambio entre los talleres. Luego, actividades tales como la terminación de los objetos con              
pintura, la construcción del packaging, la organización del stand de la feria y la definición de los                 
precios de venta de cada producto, se concilian entre los responsables del proyecto, los docentes               
extensionistas y los participantes de cada taller. 

Lo recaudado de las jornadas de venta será destinado será repartida entre los usuarios del sistema                
de salud que participaron, generando una devolución que respete el aporte y el compromiso que               
cada participante demostró para con el taller. Los objetivos que definen esta decisión se enmarcan               
en la invitación hacia la reflexión de los participantes, que será un aporte sustancial en cuanto a la                  
autonomía, la toma de conciencia sobre el proceso productivo planteado, y las responsabilidades             
que implican el afrontar una determinada actividad para luego poder generar posturas sólidas en              
cuanto a la defensa de la propia producción y su venta. En este sentido se fortalecen aspectos de la                   
inserción laboral, tarea difícil para los usuarios del sistema de salud en donde aún subsisten               
lógicas manicomiales pasadas que atentan contra el empoderamiento de los sujetos transitan            
dichos dispositivos de salud. 

  
CONCLUSIONES 

A partir de lo expuesto se propone la reflexión del taller enmarcado en perspectivas de derechos                
humanos, apuntalando los ejes desarrollados anteriormente. En el devenir de los encuentros se             
vivenciaron distintos procesos que aportan hacia un accionar integral en el proceso de externación              
de los/as usuarios/as del sistema de salud. Los mismos se develan a partir de la integración en un                  
nuevo espacio propuesto, es decir el “Taller de Arte Mosaico”, que se implanta dentro del CeRPS                
y convive con la rutina diaria de dicho centro. Este espacio genera constantes diálogos que hacen                
al enriquecimiento mutuo de las instituciones. En este sentido, si bien los destinatarios directos              
fueron los usuarios del sistema de salud que están transitando sus procesos de externación, se               
generó una apertura hacia los trabajadores de dicha institución. En cuanto a la participación de los                
usuarios del sistema de salud, se destacan procesos continuos y un seguimiento general por el               
resto de los usuarios del sistema de salud pertenecientes a dicha área. El accionar del taller                
impacta además en toda la comunidad hospitalaria a través del comentario directo, lo que genera               
un aporte positivo a partir de las muestras de interés o preguntas al respecto. 

En lo que respecta al desarrollo del taller mismo se vivenciaron distintos procesos productivos por               
parte de las usuarias del sistema de salud. Las políticas de participación eran convenidas según la                
voluntad y no la imposición de la actividad. Este marco implicó una acentuación constante de la                
importancia de la enseñanza-aprendizaje de los conocimientos propios de la técnica y el sostén              
desde la autonomía de los sujetos participantes. Nuestro énfasis se halla en la calidad de               
compromiso y voluntad expuesta por las participantes, la dedicación en cuanto al uso de criterios               
compositivos y la progresiva adecuación de la técnica. El respeto por las producciones se traduce               
en la convivencia con los objetos cerámicos provistos por el “Taller de Cerámica”, en donde               
también recibieron producciones propias del taller de mosaico. Este diálogo implica además una             

 

1081



 

toma de conciencia sobre la espacialidad implícita ya que el Centro de Salud Mental Comunitario               
“Dr. Franco Basaglia” aborda una segunda etapa dentro del proceso de externación. Ambos             
espacios se configuran en mismo diálogo en lo que respecta a la salud. Desde la propuesta del                 
proyecto que enmarca ambos talleres se acentúa este intercambio a partir del intercambio de los               
productos y la terminación conjunta. Además la venta futura aúna toda la producción con una               
misma intencionalidad desembocando en un trabajo colectivo. Es decir en la producción completa             
de una misma pieza interviene más de una persona por lo que se pierde esta cuestión de la                  
posesión y se direcciona hacia una hacer que se piensa con una finalidad posterior y no una                 
finalidad en sí misma. 

El circuito planteado devuelve una retribución desde el crecimiento que cada usuario/a del sistema              
de salud transitó y un aporte hacia su proceso de externación planteado desde la              
enseñanza-aprendizaje de una técnica específica que posibilita un futuro usufructo que           
retroalimenta ese circuito propuesto. Desde esta perspectiva la retribución monetaria es el símbolo             
de ese trabajo realizado, no el fin en sí mismo; y lo que permite es la continuidad a posterior de la                     
propuesta expresada en perspectivas de derechos humanos. 

Actualmente en la Argentina está ocurriendo un proceso de cambio en los paradigmas desde              
donde se aborda la temática compleja de la salud mental. Con objetivos concretos a lo largo del                 
cuerpo de la Ley de Salud Mental, con miras de lograr llevar a la comunidad la atención de la                   
salud mental, de que la misma se acerque a la gente, orientado a la vida cotidiana, con énfasis en                   
garantizar derechos; aplicando dispositivos intersectoriales e interdisciplinarios. Desde la         
Universidad Nacional de La Plata se busca formar profesionales de diferentes disciplinas que             
reflexionen, conozcan y apliquen la nueva legislación vigente, para que se respeten los derechos              
humanos de todos los ciudadanos de una sociedad democrática. Para ello es indispensable el              
trabajo interdisciplinario con punto de partida en las demandas sociales, para desterrar            
concepciones biologicistas y positivistas que están muy arraigadas en el sentido común de los              
profesionales y la sociedad, como la idea del “enfermo” y su carácter de peligrosidad. En esta                
tarea no sólo están presentes los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, las ciencias            
económicas, y las jurídicas, sino también las disciplinas artísticas deben aportar, produciendo            
conocimiento y re-construyendo los lazos sociales que se quiebran en la dinámica del encierro y la                
manicomialización. Este trabajo también debe abarcar la formación de docentes y la extensión             
universitaria, desde la cual, como estudiantes de la UNLP ofrecemos nuestro aporte y compromiso              
con el cumplimiento de los derechos humanos desde el Proyecto “Construyendo Lazos Sociales”. 

  

Referencias Bibliográficas: 

BASAGLIA F. (2008) “La condena de ser loco y pobre, alternativas al manicomio” 

CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

CONSTITUCIÓN de la Provincia de Buenos Aires. 

 

1082



 

DE SOUSA CAMPOS G (1997) “La clínica del sujeto: por una clínica reformulada y ampliada” 

DISPOSICIÓN  406 (9 de Mayo de 2017) “Procedimiento de Salidas de Usuarios y  Usuarias del 
Servicio de Salud Mental. 

FOUCAULT, Michel: (1969) “La arqueología del saber”, México, Editorial Siglo XXI, 1970. 
Cap. VI “Ciencia y saber”. 

KAREL Kosik: (1967) Dialéctica de lo concreto (Estudio sobre los problemas del hombre y el 
mundo), México, Grijalbo, [1963]. Cap. “Praxis”. 

MAZZARINI, María Nazarena y VOLPONI, Valeria (2011). Proyecto de Extensión Universitaria 
UNLP  Construyendo Lazos Sociales: Sobre el proyecto. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 
Recuperado de: http://construyendolazossociales.com/sobre-proyecto/ 

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN ARGENTINA: (2010-2013) Ley Nacional de Salud            
Mental Nº 26.657 y Decreto Reglamentario 603/2013. 

TICIO, Escobar: (2009) La identidad en los tiempos globales. Más allá de la identidad Ponencia 
del autor facilitada para el Programa de Estudios de Contingencia, Seminario Espacio Crítica. 

  
 

 

1083

http://construyendolazossociales.com/sobre-proyecto/
http://construyendolazossociales.com/sobre-proyecto/


Reabilitação Psicossocial: a experiência da Rede de Saúde Mental e Economia 
Solidária Do Médio Vale do Itajaí 

Jaison Hinkel1, jaisonhinkel@yahoo.com.br 
Lorena de Fátima Prim2, lorenafatimaprim@gmail.com 

Bruna de Melo Cunha3, bdemelocunha@gmail.com 
Alan Franchesco Previley Contesini4, alan.previley@gmail.com 

 
 
Tema Específico: 9 - Saúde Mental 
 
 
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar a experiência da Rede de Saúde Mental 
e Economia Solidária do Médio Vale do Itajaí (REDE), enquanto uma estratégia de 
promoção de reabilitação psicossocial. Composta por 14 municípios da região do Vale 
do Itajaí, em Santa Catarina, a REDE foi criada em 2014 através do diálogo entre a 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/FURB), a Câmara Técnica 
da Rede de Atenção Psicossocial da AMMVI (CTRAPSA) e a Central de Cooperativas 
e Empreendimentos Solidários (UNISOL BRASIL). A partir da assessoria prestada pela 
ITCP/FURB, a REDE desenvolveu uma metodologia de trabalho através de 
planejamento participativo baseada nos seguintes eixos: a) formação sobre os princípios 
da Economia Solidária; b) aspectos jurídicos para a criação de um EES no segmento da 
Saúde Mental; c) troca de experiências sobre ações de reabilitação psicossocial; d) 
assessoria para a criação de produtos; e) estratégias para a comercialização justa e 
solidária; f) ações de formação e de educação em Saúde Mental e Economia Solidária; 
g) articulação e fortalecimentos do movimento da Luta Antimanicomial na região do 
Médio Vale do Itajaí. Conclui-se que um dos maiores avanços da REDE tem sido a sua 
capacidade de articular e fomentar importantes parcerias de capacitação e 
fortalecimento em prol da criação ou aprimoramento de ações de reabilitação 
psicossocial. Para isso, a REDE tem dialogado com diferentes atores, como usuários, 
profissionais e gestores de serviços públicos de diferentes segmentos, universidade e 
sociedade civil. 
Palavras-chave: Rede; Saúde Mental; Reabilitação Psicossocial; Economia Solidária. 
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1. Trajetória histórica: das práticas excludentes ao cuidado integral 
 
 
Como todo fenômeno sócio-histórico, a loucura apresentou diferentes 

representações ao longo da história. Na obra “Doença Mental e Psicologia”, Michel 
Foucault (1975) aponta que na Grécia Antiga a loucura era interpretada como uma 
forma de transcendência e que até o ano de 1650 a cultura ocidental contou com “loucos 
célebres”, que divertiam o público culto através de suas obras. Já a associação entre a 
loucura e um “status”  social negativo surgiu com a ascensão do cristianismo, onde a 
loucura passou a ser encarada como possessão demoníaca e tratada através de práticas 
excludentes. Os saberes médicos e o modelo psiquiátrico deram a este fenômeno a 
caracterização de doença e os loucos passaram a ser “depositados” em instituições 
hospitalares. Submetidos a técnicas disciplinares de intervenção física, era comum a 
utilização indiscriminada de banhos frios, eletrochoques, máquinas giratórias, entre 
outras técnicas que na atualidade são consideradas como procedimentos de tortura. 

Somente a partir da segunda metade do século XX que a superação destes 
modelos foi posta em evidência, sob influência, principalmente, do psiquiatra italiano 
Franco Basaglia. Questionando a lógica manicomial dominante, exclusiva e repressora, 
Basaglia ressaltava a importância de contemplar o sujeito para além do seu diagnóstico, 
propondo colocar a doença mental entre parênteses (AMARANTE, 2015). Ele 
promoveu uma verdadeira revolução nos manicômios que gerenciou, realizando 
intervenções até então inusitadas, como a retirada de cercas e muros, a alta coletiva dos 
internos e o estabelecimento de uma rede de atendimento assistencial que incluía 
cooperativas de trabalho protegido. 

As mudanças propostas por Basaglia repercutiram sobre as formas de cuidado e 
conhecimento a nível mundial. No Brasil, impulsionaram a criação de movimentos 
reformistas tais como, o Movimento da Luta Antimanicomial e o Movimento de 
Reforma Psiquiátrica. Protagonizados por usuários e profissionais dos serviços de Saúde 
Mental, estes movimentos preconizavam uma alternativa aos modelos de atenção 
oferecidos a esta população com objetivo de contemplar a garantia dos direitos humanos 
e o resgate da cidadania através da construção de redes de atendimento territoriais e 
comunitárias. Estas reivindicações impulsionaram mudanças importantes nas políticas 
públicas que passaram a prever a reestruturação dos serviços e a promoção de saúde 
integral para o “louco”. Resultantes destas mudanças históricas, as políticas mais atuais 
tratam da atenção em Saúde Mental contando com uma variedade de serviços 
substitutivos aos manicômios, a fim de oferecer ações que contemplem o sujeito em sua 
integralidade. Um dos principais desafios deste processo é compreender a pessoa que 
vivencia um transtorno mental enquanto um ser biopsicossocial, o que requer, 
inevitavelmente, a superação do ideal da medicalização e da internação enquanto únicas 
estratégias possíveis para o tratamento do transtorno mental. 

Os movimentos reformistas surgiram no final da década de 80, entretanto, o 
marco legal concernente a estas mudanças no Brasil se consolidou somente muitos anos 
depois, por meio da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 que “dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental” (BRASIL, 2001). Atualmente destacam-se enquanto 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, assegurados por esta lei, em seu 
Artigo 2º “[...] II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 
beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 
trabalho e na comunidade [...]” (BRASIL, 2001, grifos nossos).  
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Ainda no ano de 2001, ocorre a III Conferência Nacional de Saúde Mental, onde 
a temática sobre a inclusão social pelo trabalho emerge e resulta na criação de propostas 
de “políticas públicas que garantam e consolidem a criação de Programas de Geração de 
Renda e Trabalho e de Cooperativas e Associações de Usuários, visando os processos 
de produção de autonomia e de direitos de cidadania” (BRASIL, 2002, p.45). 

No final do ano de 2004 os Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego 
organizaram a primeira “Oficina de Experiências de Geração de Renda e Trabalho”, que 
contou com a presença de 78 instituições. Este evento teve importante contribuição na 
aproximação das frentes da Economia Solidária e da Saúde Mental, que no ano de 2005, 
participaram de reuniões e conferências promovidas também por estes Ministérios, o 
que resultou na constituição do “Grupo de Trabalho Economia Solidária e Saúde 
Mental”. 

Apesar dos esforços, a consolidação da lei que aproxima a Saúde Mental da 
Economia Solidária só ocorreu anos depois, quando se define que a atenção a ser 
oferecida para as pessoas portadoras de transtornos mentais deve ser possibilitada 
através do funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Neste sentido, a Lei nº 3.088, de 23 de dezembro de 
2011, apresenta dentre os objetivos específicos da RAPS “[...]IV - Promover a 
reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio do acesso ao 
trabalho, renda e moradia solidária[...]” (BRASIL, 2011, grifos nossos). Por fim, é 
importante destacar que esta Lei especifica ainda, em seu 7º artigo, que a reabilitação 
psicossocial da Rede de Atenção Psicossocial deve ocorrer mediante o fomento de 
iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos solidários/cooperativas 
sociais (BRASIL, 2011). 
 
2. A aproximação entre Economia Solidária e Saúde Mental  
 
 

Segundo Singer (2002), Economia Solidária pode ser definida como um 
conjunto de experiências coletivas de trabalho, produção, comercialização e crédito, 
organizados por princípios solidários, espalhados por diversas regiões do país e que 
aparecem sob diversas formas: cooperativas, associações de produtores, empresas 
autogestionárias, bancos comunitários, clubes de troca, banco do povo e diversas 
organizações populares urbanas e rurais. Essas experiências buscam a construção de 
novas relações sociais principiadas por valores autogestionários, prevendo a 
organização coletiva dos trabalhadores com autogoverno, exercício democrático de 
poderes, condições de autonomia e independência, possuindo o controle dos meios de 
produção e dos processos econômico, técnico, político e social. 

A aproximação entre Economia Solidária e Saúde Mental reside na dimensão 
inclusiva que esses movimentos propõem, visto que “[...] a economia solidária e o 
movimento anti-manicomial nascem da mesma matriz – a luta contra a exclusão social e 
econômica. Uns são excluídos (e trancafiados) porque são loucos, outros porque são 
pobres [...]” (BRASIL, 2005, p.11). Uma das principais potencialidade advindas da 
interface entre a Economia Solidária é a reinserção psicossocial mediante a geração de 
trabalho e renda. Isto porque o trabalho é uma dimensão essencial para a vida em 
sociedade. É através dele que se dão os processos de produção de valor social.  
Trabalhando se constrói a sociedade em toda a sua complexidade, bem como a vida 
pessoal de cada cidadão. 
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No trabalho as pessoas se conhecem e se reconhecem, 
comparam, imitam, concorrem e cooperam para enfrentar 
obstáculos. Neste processo produz-se algo que conecta, 
que liga que é comum a todos. Participar na tessitura do 
tecido social colaborando na produção de bens e valores é 
fonte de sociabilidade, de contratualidade. Mas sob a 
batuta do capitalismo se aceleram os ritmos e as 
intensidades do processo de trabalho, de modo que não se 
tem mais o tempo justo para se conhecer, reconhecer e 
gerar o comum. No entanto, o desenvolvimento da 
tecnologia acelera a liberação de mão de obra dos 
processos de produção pressionando ainda mais a 
concorrência no mercado de trabalho, e aqueles que não se 
adaptam a estes ritmos, a esta aceleração, são expelidos da 
esfera do trabalho (PINHO, 2014, p.21) 

 
Assim, destaca-se o visível progresso em relação às políticas públicas no campo 

da Saúde Mental, posto que as estratégias de reabilitação estão previstas no âmbito das 
cooperativas sociais que englobam os princípios da Economia Solidária. Estas se 
apresentam enquanto alternativas ao modo capitalista, possibilitando um processo de 
reflexão acerca da anormalidade no campo social e a construção de uma nova 
configuração que incentiva a inclusão e participação de portadores de transtornos 
mentais na condução e gerenciamento de suas próprias atividades. Entretanto, vale 
ressaltar que apesar dos resultados favoráveis obtidos em relação à tríade, políticas 
públicas, economia solidária e saúde mental, constata-se a necessidade de melhoria na 
legislação brasileira referente ao cooperativismo social. Há fragilidades e estas 
inviabilizam a abertura de cooperativas sociais direcionadas ao público da Saúde Mental 
por resultar, entre outros prejuízos, na perda de benefícios sociais e previdenciários 
recebidos por grande parte dos usuários dos serviços de Saúde Mental. 

Diante de tais dificuldades, uma estratégia de fortalecimento das associações, 
cooperativas e empreendimentos econômicos solidários (EES) é contar com a assessoria 
de entidades de fomento. Entre tais entidades, destacaremos aqui a atuação de uma 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), pois entendemos que uma 
Incubadora pode se configurar enquanto uma estratégia de fortalecimento às práticas 
baseadas na Economia Solidária, apresentando-se como agente de um processo 
educativo voltado para o suporte na estruturação de EES, através da articulação das 
diversas áreas do conhecimento presentes nas universidades com os grupos populares 
(GUERRA; PEREIRA, 2010). 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Regional 
de Blumenau (ITCP/FURB) é um Programa de Extensão Universitária criado no ano de 
1999. Seguindo os objetivos previstos para as ITCPs pelo Estatuto da Rede de ITCPs, a 
ITCP/FURB assessora setores em situação de vulnerabilidade social e econômica. O 
objetivo é promover a garantia de direitos e a construção de cidadania através da 
geração de trabalho e renda a partir do fortalecimento das iniciativas de Economia 
Solidária. Conforme apontam França Filho e Cunha (2009), o processo de assessoria a 
EES realizado a partir das ITCPs pode ser inicialmente equiparado à prestação de 
assessoria desenvolvida pelas empresas nos moldes tradicionais, porém difere-se por 
inaugurar a preocupação direcionada ao desenvolvimento de tecnologias que sirvam à 
sociedade, invertendo a lógica que prioriza o mercado. Deste modo, solidariedade, 
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autogestão, comércio justo, democracia e respeito à natureza são alguns dos princípios 
que sustentam o processo de assessoria prestado pelas Incubadoras. 

As demandas atendidas pela ITCP/FURB são apresentadas pelo poder público 
(Prefeituras e outras autarquias) e/ou pela comunidade em geral, com destaque para os 
grupos vinculados aos movimentos sociais. Diante do recebimento da demanda, a 
Incubadora avalia as condições, os necessidades e os objetivos de cada grupo, a fim de 
verificar a possibilidade de assessoria. 

As ações da ITCP/FURB tomam por base os princípios da Economia Solidária 
e possuem os seguintes objetivos: promover e fortalecer os Empreendimentos de 
Economia Solidária (EES) da região de Blumenau; capacitar os 
cooperados/empreendedores por meio de cursos de qualificação profissional continuada 
e formação política; desenvolver ações junto ao poder público e a iniciativa privada, 
visando à criação de políticas públicas de efetivação do direito ao trabalho e apoio à 
Economia Solidária; motivar o meio acadêmico para a reflexão, a discussão e a 
produção de alternativas para equacionamento de problemáticas ligadas ao 
cooperativismo e a novas relações de trabalho, vinculando pesquisa, ensino e extensão; 
mobilizar e sensibilizar a sociedade local no sentido de apoiar as iniciativas cooperadas; 
promover os EES existentes na região para que constituam uma Rede Solidária 
fortalecedora dos mesmos.  

Para o alcance desses objetivos, a ITCP/FURB adota 03 (três) eixos que 
servem de base para a execução do processo de assessoria: 

1) Mobilização: sensibilização, articulação, fomento, estudo dos contextos 
sociais, econômicos e culturais, construção participativa dos processos de avaliação, 
diagnóstico e planejamento; 

2) Capacitação: desenvolvimento de atividades relacionadas ao processo de 
educação continuada visando a qualificação técnica, política e autogestionária dos 
grupos; 

3) Sustentabilidade (Viabilidade Econômica, Política e Ambiental): definição 
dos produtos e serviços, identificação das fontes de financiamento, estudo e 
caracterização do mercado de atuação, elaboração de um sistema de custos para a 
formação dos preços e definição de ponto de equilíbrio, sistematização de 
documentos/registros internos para controle e assessoria ao desenvolvimento 
tecnológico da produção. 

Atualmente, a ITCP/FURB possui uma equipe composta por professores, 
estudantes e técnicos administrativos de diversas áreas do conhecimento, tais como 
Artes Visuais, Psicologia, Serviço Social, Música, Teatro, Ciências Sociais, Direito, 
Fisolofia e Nutrição. A partir desta equipe, a Incubadora da FURB realiza a assessoria 
de 09 (nove) empreendimentos econômicos solidários atuantes em diferentes segmentos 
produtivos, como artesanato, alimentação, resíduos sólidos e saúde mental. Além destes 
empreendimentos, a ITCP/FURB também assessora outros EES através de 03 grupos 
solidários organizados: a Rede de Economia Solidária do Vale do Itajaí (RESVI), o 
Fórum de Economia Solidária de Blumenau (FESB) e a Rede de Saúde Mental e 
Economia Solidária dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (REDE). 

Para este trabalho, vamos direcionar o debate para o segmento da Saúde Mental. 
A atuação da ITCP/FURB com a Saúde Mental iniciou no ano de 2006, tendo como 
experiência a assessoria à Associação dos Familiares, Amigos e Usuários do Serviço de 
Saúde Mental de Blumenau – ENLOUCRESCER. A partir de 2014, além deste 
empreendimento, o Incubadora passou a assessorar a Associação de Usuários e 
Familiares da Saúde Mental de Indaial AUFASAM Recomeçar, e a Rede de Saúde 
Mental e Economia Solidária dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. 
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A metodologia de trabalho desenvolvida pela ITCP/FURB junto à 
ENLOUCRESCER e a AUFASAM Recomeçar é pautado na interdisciplinaridade e 
possui 04 (quatro) eixos de ação: 1) Formação política: realiza atividades vinculadas aos 
princípios da Economia Solidária, às Políticas Públicas de Saúde Mental, em diálogo 
com demais setores da sociedade que atuam em prol da construção da cidadania; 2) 
Dimensão organizacional: envolve desde elementos de manejo do processo grupal, 
como tomada de decisão coletiva e resolução de conflitos, até a formalização 
organizativa da Associação; 3) Capacitação e desenvolvimento de produtos: estimula o 
aperfeiçoamento dos produtos já desenvolvidos pelos empreendimentos, bem como o 
incentivo à criação de novos produtos, com vistas a suprir necessidades do mercado 
local, priorizando os princípios da Economia Solidária; 4) Comercialização: incentivo 
às práticas de comercialização, buscando gerar renda para os associados e estimular o 
comércio justo para a população local. 

As boas práticas para com estas associações resultaram na emergência de 
demandas para a ITCP/FURB assessorar outros empreendimentos localizados na região 
do Médio Vale do Itajaí. Considerando a impossibilidade da ITCP/FURB atender a 
todas estas demandas de assessoria, adotamos como estratégia a criação de uma rede, a 
fim de fortalecer e promover ações de reabilitação psicossocial nos municípios da região 
supracitada. 
 
3. A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária Do Médio Vale do Itajaí 
 
 

As Redes de Economia Solidária foram criadas com o objetivo de fortalecer o 
movimento social, político e a reflexão crítica das relações sociais construídas na 
sociedade capitalista, paramentadas na desigualdade e exclusão social. Neste sentido, as 
redes são compreendidas por Scherer-Warren (2006) como um espaço que oportuniza a 
construção de uma identidade coletiva, ou laços que se estruturam em torno de 
afinidades/identificações entre os membros ou objetivos comuns em torno de uma 
causa.  

A Rede de Saúde Mental e Economia Solidária dos Municípios do Médio Vale 
do Itajaí (REDE) foi criada no ano de 2014, a partir do diálogo entre a Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/FURB), a Câmara Técnica da Rede de 
Atenção Psicossocial da AMMVI (CTRAPSA) e a Central de Cooperativas e 
Empreendimentos Solidários (UNISOL BRASIL), tomando como inspiração a 
experiência desenvolvida pela Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de São 
Paulo.  O objetivo da REDE é articular e fortalecer associações, grupos formais e 
informais, parceiros da política pública de Saúde Mental e Entidades de Apoio à 
Economia Solidária, visando concretizar o eixo da Reabilitação Psicossocial contido na 
política que regulamenta Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), já contemplado neste 
trabalho. 

A assessoria da REDE é realizada pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares (ITCP/FURB) e toma como base as experiências exitosas desenvolvidas com 
duas associações de usuários dos serviços de Saúde Mental localizadas nos municípios 
de Blumenau e Indaial. Considerando estas experiências, a metodologia de trabalho 
desenvolvida pela REDE se deu através de planejamento participativo onde foram 
definidos os seguintes eixos de ação: a) formação sobre os princípios da Economia 
Solidária; b) aspectos jurídicos para a criação de um EES no segmento da Saúde 
Mental; c) troca de experiências sobre ações de reabilitação psicossocial; d) assessoria 
para a criação de produtos; e) estratégias para a comercialização justa e solidária; f) 
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ações de formação e de educação em Saúde Mental e Economia Solidária; g) articulação 
e fortalecimento do movimento da Luta Antimanicomial na região do Médio Vale do 
Itajaí. 

A partir de encontros mensais, a REDE buscou desenvolver ações para garantir 
o alcance dos objetivos propostos. Entre as atividades realizadas merecem destaque: 
realização de uma viagem de estudos para visitar a Rede de Saúde Mental de São Paulo; 
rodas de conversa onde se privilegiaram as trocas de experiências entre os grupos em 
processo de formação e as associações ENLOUCRESCER e AUFASAM Recomeçar; 
visitas de profissionais e usuários de Serviços de Saúde Mental do Médio Vale do Itajaí 
e de outras regiões de Santa Catarina e Paraná, a fim de trocar experiências com a 
ENLOUCRESCER, a AUFASAM Recomeçar e a ITCP/FURB; participação de 
integrantes da REDE em conferências estaduais de Economia Solidária; promoção de 
atividades para o Dia da Luta Antimanicomial, articulando ações em diferentes 
municípios em prol de uma semana inteira com atividades de formação/capacitação e de 
divulgação da reabilitação psicossocial na região; efetivação de uma parceria com o 
Projeto Redes, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), com 
objetivo de gerar curso de capacitação sobre experiências exitosas em reabilitação 
psicossocial; organização de rodas de conversa com profissionais atuantes na Saúde 
Mental vindos de outras regiões do país; apresentação de trabalhos e oficinas em 
congressos estaduais e nacionais com temáticas de Saúde Mental e/ou Economia 
Solidária; visitas a gestores e profissionais dos Serviços de Saúde Mental da região do 
Médio Vale do Itajaí, a fim de contribuir com a criação ou fortalecimentos de ações de 
reabilitação psicossocial; realização de acompanhamento das atividades dos serviços 
dos municípios que compõe a REDE, resultando na produção de um diagnóstico das 
ações de reabilitação psicossocial desenvolvidas neste território. 

A realização deste diagnóstico permitiu reconhecer as potencialidades e as 
possibilidades de fortalecimento da REDE e das ações em cada município que a 
compõe, sendo destacados enquanto possibilidades de fortalecimento: 

• Formação sobre a Reabilitação Psicossocial vinculada a Economia Solidária 
para gestores: verificou-se que esta demanda é pertinente em grande parte dos 
municípios através dos relatos trazidos para as reuniões da REDE e das visitas. 
Os profissionais apontaram que, em muitos casos, os gestores municipais 
desconhecem as políticas públicas que norteiam a reabilitação psicossocial 
através da Economia Solidária, resultando na proibição da comercialização de 
produtos produzidos nas oficinas, na não liberação de materiais e insumos 
necessários para a produção e/ou na dificuldade de liberação para a 
participação em eventos da REDE. 

• Formação sobre a Reabilitação Psicossocial vinculada a Economia Solidária 
aos trabalhadores dos serviços de Saúde Mental: apesar de alguns profissionais 
dos serviços visitados participarem da REDE ou já terem recebido outras 
formações sobre o assunto, estes ainda representam uma parcela pequena dos 
profissionais dos serviços (média de 25% do efetivo). Uma das justificativas 
para isto é a grande rotatividade de profissionais nos Serviços, o que requer 
uma formação constante vinculada a Economia Solidária e Saúde Mental. 

• Capacitação para a produção e qualificação de produtos: evidenciou-se que 
alguns profissionais já realizam oficinas de criação de produtos, porém como 
estes são em sua maioria psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, não 
possuem formação para a elaboração de produtos artesanais. Por isso, muitas 
vezes, acabam limitando as possibilidades de produção às habilidades que já 
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possuem (crochê, produtos em feltro, etc.), não conseguindo ofertar produtos 
diferenciados e com maior valor comercial. 

• Fomento de parcerias no município: os serviços contam com poucas parcerias 
nos territórios locais, limitando a oferta de atividades extra Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e sobrecarregando a equipe que compõe o serviço. 
Compreende-se que a REDE pode auxiliar na articulação com estas parceiras 
através do diálogo nos territórios, realizando visitas e solicitando, em nome da 
REDE, parcerias para fortalecer ações de reabilitação psicossocial. 

• Estratégias de abordagem aos usuários sobre a Economia Solidária: verificou-
se que ainda há uma baixa adesão dos usuários às iniciativas de geração de 
trabalho e renda em função do receio de perder os benefícios previdenciários 
que estes possuem. Diante disto, temos adotado algumas estratégias como a 
promoção de diálogos com usuários das associações já consolidadas, a exibição 
de filmes e a realização de rodas de conversas com profissionais e usuários, 
onde se discute a possibilidade dos usuários participarem de uma associação 
que visa a reabilitação psicossocial sem prejuízo para os seus benefícios 
previdenciários.  

• Elaboração de estratégias que contemplem municípios pequenos: os 
profissionais de municípios menores e que não contam com a estrutura de 
CAPS apresentaram limitações para a articulação entre os usuários da saúde 
mental em grupos de geração de trabalho e renda. Geralmente estes usuários 
acessam serviços de baixa e média complexidade que, em sua maioria, não 
ofertam atividades grupais e/ou oficinas produtivas. 

É importante destacar que além destas possibilidades de fortalecimento, a REDE 
possui hoje importantes desafios que merecem atenção. Dentre eles, destacamos a atual 
conjuntura de desmonte de políticas públicas que configura retrocessos significativos 
aos modelos de cuidado em Saúde Mental e, além disso, impacta objetivamente através 
do corte de recursos para capacitação, execução e divulgação de estratégias de 
reabilitação psicossocial. Atualmente é comum, na região do Médio Vale do Itajaí, uma 
fragilidade em relação aos Serviços de Saúde Mental, com dificuldades relacionadas a 
equipe profissionais incompletas, estruturas físicas deficitárias e recursos financeiros 
escassos, dificultando a manutenção e/ou criação de ações de reabilitação psicossocial. 
Além disso, vale destacar que o rebaixamento da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES) para a condição de Subsecretaria também impacta negativamente 
neste cenário, uma vez que dificulta a construção a nível nacional e regional de 
estratégias de Economia Solidária e, como já citamos, há no Brasil um forte diálogo 
entre a Economia Solidária e a Saúde Mental, principalmente em relação ao tema da 
reabilitação psicossocial. 

Além dos apontamentos realizados no sentido de possíveis estratégias para um 
maior fortalecimento e sustentabilidade da REDE, é imprescindível destacar que a 
REDE tem apresentado grande potencialidade, impulsionando a manutenção e o 
aprimoramento de ações de reabilitação psicossocial já existentes, bem como a criação 
de novas iniciativas nos municípios. Um dos maiores avanços tem sido a capacidade de 
articular e fomentar importantes parcerias de capacitação e fortalecimento em prol da 
reabilitação psicossocial, contando com a adesão de usuários e profissionais de Serviços 
de Saúde Mental. Deste modo, a REDE tem se caracterizado como um importante 
espaço de troca de experiências e articulação, cumprindo, portanto, com os objetivos a 
que se propõe.  

Outro ponto importante da REDE é o envolvimento da Universidade enquanto 
diferencial neste processo. Ao envolver diferentes sujeitos, usuários, profissionais e 
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gestores dos Serviços de Saúde Mental, professores e estudantes universitários, a REDE 
vem contribuindo para a capacitação de tais sujeitos, bem como, desenvolvendo ações 
junto ao Poder Público em prol do fortalecimento de políticas públicas de efetivação do 
direito ao trabalho e a reabilitação psicossocial na região do Médio Vale do Itajaí. 

As experiências desenvolvidas a partir da REDE mostram que é preciso lutar para 
que as pessoas com transtornos mentais tenham acesso qualificado aos Serviços de 
Saúde Mental, mas, sobretudo, possam viver em comunidade, desconstruindo a visão 
passiva que se tem destes sujeitos, reconhecendo-os como cidadãos, protagonistas de 
suas histórias. A pessoa que passa a integrar ações de reabilitação psicossocial amplia, 
gradativamente, a sua capacidade de construir novas formas de inserção comunitária, 
deixando de ser apenas usuário de um Serviço de Saúde Mental para se tornar integrante 
de um empreendimento solidário, aquele que faz parte de um coletivo, que possui 
direitos, necessidades, motivações e capacidade de decidir e construir projetos em prol 
de si e de seus pares.  

Por fim, é importante frisar que as ações desenvolvidas pela REDE têm tomado 
como norte as reflexões de Pitta (2016), quando afirma que a reabilitação psicossocial 
implica uma ética da solidariedade e envolve um conjunto de práticas intersetoriais 
(saúde, previdência, trabalho, cultura, entre outras). Portanto, contribuir com uma 
estratégia de cuidado integral em Saúde Mental pautada na perspectiva da reabilitação 
psicossocial é uma tarefa coletiva e envolve diferentes atores: usuários, profissionais e 
gestores de serviços públicos de diferentes segmentos, universidade e sociedade civil. 
Cada um destes atores possui importante papel neste processo, pois a reabilitação 
psicossocial, como diz Saraceno (2016), só é possível a partir de uma lógica de 
reconstrução, de plena contratualidade. Ela requer a ampliação da autonomia e das 
possibilidades de trocas sociais, sejam elas afetivas, simbólicas ou materiais.    
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