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Resumos

Mesa 1 – Associativismo, Educação, Trabalho e Qualidade de Vida

Coordenação: Édio João Mariani

ASSÉDIO MORAL:  VIOLÊNCIA NO AMBIENTE DE TRABALHO E SUAS

CONSEQÜÊNCIAS PARA A SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR.  FREIRE,

PAULA ARIANE. Faculdade de Filosofia e Ciências - Universidade Estadual Paulista -

Campus de Marília, Brasil. paulaariane@yahoo.com.br

O produtivismo, fundado no modo de produção capitalista, traz uma nova forma de gerir

recursos humanos no interior das empresas, significadas no quotidiano por uma maior

pressão por metas e cobranças personificadas em resultados quantitativos crescentes.

Tudo isso traz uma brutal  mudança no meio ambiente  de trabalho.  Essas alterações

tornam  o  ambiente  de  trabalho  hostil,  desumano  e,  portanto,  qualitativamente

desequilibrado, o que afeta abruptamente a saúde mental do trabalhador,  visto que o

empregado  passa  grande  parte  de  sua  vida  e  desenvolve  suas  principais  relações

interpessoais e sociais no ambiente de trabalho. É nesse ambiente, marcado por pressões

pelo alcance de metas, além da despersonalização do trabalhador – tratado como objeto

de produção – que acontece  o assédio moral,  um processo de violência  psicológica

extremado contra o trabalhador, que pode causar uma série de danos psicológicos ao

trabalhador. O presente trabalho pretende estudar as formas de violência no ambiente de

trabalho  e  investigar  quais  as  condições  desse  ambiente  de  trabalho  que  podem

favorecer o adoecimento do trabalhador – especialmente as enfermidades mentais, como

a  depressão,  por  exemplo.  Serão  utilizados  diversos  métodos  de  abordagem,  com

prevalência  do hipotético-dedutivo,  pois  formularemos  hipóteses  sobre as  teorias  do

conceito de assédio moral e, pelo processo de inferência dedutiva, testaremos a validade

dessas hipóteses sobre a relação entre assédio moral e danos à saúde mental. O método

dialético será utilizado para a discussão acerca do conceito de assédio moral e sobre as



mudanças dialéticas que acontecem nas ciências jurídicas, psicológicas, médicas e na

sociedade. Já se sabe que o principal instrumento de violência no trabalho é o chiste,

que objetiva ridicularizar a pessoa e seu comportamento. Essa ridicularização, feita de

maneira  sistematizada,  constante  e  repetitiva  traz  sérios  prejuízos  à  saúde  do

trabalhador, o que constitui fator de risco para uma série de transtornos mentais.

O MERCADO NEOLIBERAL E A EDUCAÇÃO: QUALIDADE TOTAL E ISO

9001. MARIANI, ÉDIO JOÃO. Departamento de Administração e Supervisão Escolar –

Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  -  Universidade  Estadual  Paulista  -  Campus  de

Marília, Brasil.  edio@cristorei.com.br

Este trabalho é fruto da continuação do projeto de pesquisa da tese de doutorado em

educação na Unesp-Marília,  sob o título  A busca da qualidade na educação sob a

implantação  da  norma  ISO  9001.  Buscamos  demonstrar  a  íntima  ligação  entre  o

capitalismo neoliberal e a educação, e resgatar a história do processo da qualidade total

e  das  Normas ISO 9001.  Entendemos que a  educação hoje está  inserida no projeto

hegemônico capitalista, em que a ditadura do mercado busca agir como reguladora das

relações  humanas.  Por  outro  lado,  há  outro  projeto  que  luta  pela  hegemonia,  o

democrático-popular, na tentativa de manter a democracia como um valor universal e

base  para  uma nova alternativa  social  e  econômica.  A operacionalização  das  idéias

neoliberais leva à necessidade, segundo os seus defensores, da reforma do Estado, que

pressupõe a sua saída não só do setor de produção, mas também dos serviços públicos.

Os direitos sociais, tratados como mercadorias, são colocados no setor de serviços, com

os  quais  o  Estado  vai  se  desobrigando.  Entre  estes  direitos  sociais  encontra-se  a

educação. O crescente processo de privatização da esfera pública, acelerado nas últimas

décadas, vem empurrando as soluções para a questão do financiamento da educação

cada vez mais em direção ao mercado. Uma das expressões concretas desse movimento

é  a  proposta  de  inclusão  da  educação  na  agenda  de  negociações  da  Organização

Mundial do Comércio (OMC), na categoria de serviços que deveria ser regulada pelas

leis de mercado. É na categoria de serviço que a própria Norma ISO 9001 enquadra as

escolas na busca da certificação da qualidade total. A metodologia utilizada para esta

pesquisa consiste na leitura e análise de textos relacionados aos temas centrais desse



trabalho. A conclusão constitui-se no entendimento e aprofundamento das relações entre

os temas estudados.

A  SAÚDE  DO  PROFESSOR  DAS  ESCOLAS  ESTADUAIS  DE  NOVA

ANDRADINA: UM DESAFIO À GESTÃO DEMOCRÁTICA. ALVES, EDNALVA

REGINA OLIVEIRA;  AREDES,  ALAIDE  PEREIRA JAPECANGA.  Universidade

Estadual de Mato Grosso do Sul, Brasil. PIBIC/UEMS. ednalva_regina@hotmail.com

O projeto em questão tem como principal objetivo mostrar que existe no momento atual

nas escolas públicas de Nova Andradina, de modo geral, um mal-estar docente.  Tais

profissionais caracterizam-no como a síndrome de Burnout. Tal Síndrome é entendida

como uma composição de burn=queima e out=exterior, aludindo que a pessoa com esse

tipo  de  estresse  desequilibra-se  física  e  emocionalmente,  passando  a  apresentar  um

comportamento hostil e nervoso. Seus principais identificadores são: cansaço físico e

emocional, apatia e falta de efetivação do eu, desmotivação, insatisfação ocupacional,

deterioração  do  rendimento,  perda  de  responsabilidade.  Nesta  pesquisa  procurei

verificar aspectos básicos das causas e conseqüências da síndrome do Burnout através

de aprofundamento teórico e pesquisa de campo. Verifiquei o número de professores

que  se  afastaram  de  suas  atividades  para  tratamento  de  saúde  e/ou  de  suas  co-

relacionadas.  Realizei  entrevistas  com alguns professores das escolas  envolvidas,  de

preferência quem já alguma vez tirou licença, com o intuito de verificar empiricamente,

o estado dos professores.  Diante da pesquisa de campo, percebi que a situação é mais

grave  do  que  parece.  Professores  cada  vez  mais  jovens  queixam-se  dos  sintomas

relacionados à síndrome do burnout, sintomas esses que eles próprios recusam a admitir

que  possuam.  Tais  sintomas  são:  apatia,  depressão,  fadiga,  tensão,  nervosismo,

dificuldade em descansar, transtornos gástricos e dores nas costas. O tempo passou e as

transformações tecnológicas ocorreram e muitos professores ainda não mudaram suas

atitudes em sala de aula. Mas, o Burnout não é um problema exclusivo do professor.

Esta síndrome também esta presente entre muitos outros profissionais como: médicos,

enfermeiros,  policiais,  bombeiros  etc.  Na  sala  de  aula  estão  os  meninos  mais

inteligentes,  mas  também  os  mais  conflituosos,  os  mais  agressivos,  os  mais

problemáticos.  A relação entre professor e aluno, tradicionalmente uma relação entre

quem quer aprender e quem pode ensinar, transforma-se numa relação entre quem quer



ensinar  e  quem não  quer  aprender.  E,  o  aluno  que  está  na  escola  obrigado,  reage

agressivamente, não contra quem o obriga a estar na escola, mas contra quem está mais

próximo - o professor. O sistema tem que criar saídas educativas diferentes para alunos

diferentes e preparar o professor para a diversidade, o que implica uma aposta na sua

formação inicial.  Dessa forma,  podemos pensar  numa gestão das  escolas  que esteja

pautada na democracia.

INTEGRAÇÃO  BRASIL-PERU:  OS  IMPACTOS  SÓCIO-AMBIENTAIS  DA

ESTRADA  INTEROCEÂNICA,  DESENVOLVIMENTO  VERSUS

PRESERVAÇÃO.   MESQUITA,  FILIPE  Departamento  de  Ciências  Políticas  e

Econômicas - Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade Estadual  Paulista –

Campus Marília, Brasil. filipux@yahoo.com.br

A integração  entre  Brasil  e  Peru,  ao  longo  dos  anos,  foi  difícil  devido  à  grande

imensidão  da  Floresta  Amazônica  e  sua  pouca  densidade  demográfica.  A partir  de

meados do século XIX, a região se torna de fundamental importância econômica, pois

concentra  grande  parte  das  seringueiras,  árvore  produtora  da  borracha.  Milhares  de

brasileiros Nordestinos, fugindo da grande seca de 1877/1879 e atraídos pela grande

repercussão  da  borracha,  migram  para  a  região,  onde  posteriormente  é  fundada  a

República  do Acre,  sendo logo após incorporada  ao Brasil  por  meio  do Tratado de

Petrópolis. Com a chegada da fronteira agrícola, advinda da pavimentação da BR-317,

na década de 1980, a parte brasileira da região é desmatada para dar lugar aos pastos, os

seringueiros viram peões. Em 2000, o Brasil  passa a observar o grande crescimento

econômico dos Tigres Asiáticos e da China. A integração se torna necessária para trocas

comerciais. Mas, construir uma estrada causa impactos na sociedade por onde passa e

no meio ambiente.  A coleta  de material  para pesquisa se dá por meio da leitura de

documentos governamentais de ambos países, notícias de jornais, sites da Internet e dos

livros  ligados  ao  tema.  Há  também  os  discursos  proferidos  pelos  parlamentares

amazônicos  (notoriamente  os  acreanos)  a  favor  da  obra  no  Senado  Federal.  O

desmatamento conhecido como tipo espinha de peixe, é um risco à região. O governo

Acreano cria políticas preservacionistas no seu território. O Peru inicia campanhas que

apontam  para  o  progresso  por  meio  da  estrada,  e  contrata  povos  dos  Andes  para

trabalhar na sua construção.



PROJETO  MILHO  PERUANO:  DE  UM  PEQUENO  GRÃO  NASCEM

GRANDES QUESTÕES.  NAVAS, CARLOS A. S.; PIRANHA, JOSELI M. Instituto

de Biociências, Letras e Ciências Exatas – Universidade Estadual Paulista – Campus de

São José do Rio Preto, Brasil. cnshiva@gmail.com

 O ensino de ciências, geografia e história, nas séries iniciais do Ensino Fundamental,

possui  elementos  comuns  que  aproximam  as  três  áreas  em  uma  compreensão

interdisciplicar.  Desta  maneira,  a  formação  do  solo,  sua  utilidade,  em  um  uso

sustentável,  pode  compor  uma abordagem ampla,  com atuações  práticas  de  campo,

coleta,  plantio,  confecção  de  materiais,  entre  outros  aspectos,  para  compor  a  real

aprendizagem. O objetivo deste trabalho baseia-se em estabelecer  a compreensão da

formação do solo e dos diferentes tipos de rochas, despertando o respeito pela terra e

seus produtos, bem como aproveitar espaço ocioso ao redor da escola com o plantio de

milho preto trazido do Peru (grãos pretos), de maneira a formar um conhecimento sobre

outro povo, conhecer um pouco mais sobre a América do Sul (fronteiras com o Brasil),

estendendo uma abordagem sobre  a diferença (diferenças dos milhos, dos países, das

pessoas).  O  trabalho  ocorreu  junto  a  alunos  da  etapa  final  do  ciclo  II  do  Ensino

Fundamental, em 2007, na Escola Municipal Profº. Francisco Felipe Caputo, São José

do  Rio  Preto,  São  Paulo,  utilizando-se  de  idéias  e  conhecimentos  adquiridos  no

programa Geo-Escola, com uma metodologia empírica no acompanhamento direto no

plantio,  crescimento e desenvolvimento da planta.  Também foram utilizadas  práticas

pedagógicas de confecção de material ilustrativo dos processos observados (livrinhos,

desenhos,  terrário,  coleção  de  rochas,  etc).  O  resultado  obtido  foi  uma  efetiva

compreensão pelos alunos, professores e comunidade das propriedades do solo, de seu

aspecto  gerador  de  vida  e  nutridor,  e  das  transformações  antropogênicas  com  uma

perspectiva  sustentável,  estendendo-se  a  aspectos  mais  elaborados  em  uma  breve

visualização  da  América  do  Sul  e  também  questões  pertinentes  às  diferenças  em

diversos campos, em um estímulo para aceitação da diferença. Conclui-se assim que o

presente trabalho, embora modesto e simples, apresenta-se como uma proposta local,

pequena, efetiva em abordar amplas questões, partindo de práticas pedagógicas simples,

de parceria com a comunidade e de reorganização do espaço escolar para geração de

frutos e conhecimentos, completamente viáveis em um caráter até mesmo lúdico em

uma apresentação a crianças de séries iniciais.



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DE UMA

COOPERATIVA  DE  COSTUREIRAS:  OLHARES  E  CONTRIBUIÇÕES  DA

TERAPIA  OCUPACIONAL.  YONEZAWA,  LISIANE  MIWA;  SOARES,  LÉA

BEATRIZ TEIXEIRA. Departamento de Terapia Ocupacional - Universidade Federal

de São Carlos, Brasil. CNPq/ UFSCar.  li_miwa@yahoo.com.br

Dezessete mulheres, de 21 a 60 anos, de uma cooperativa popular do município de São

Carlos-SP,  contribuíram na realização desta  pesquisa participante   que investigou as

conexões estabelecidas por elas entre sua saúde, qualidade de vida com a organização

do  trabalho  autogestionário  e,  ainda,  sobre  os  facilitadores  e  bloqueadores  ao

desenvolvimento da cooperativa.  Os resultados obtidos sobre qualidade de vida pelo

instrumento  SF-36  e  sobre  organização  do  trabalho  e  qualidade  de  vida  pelo

questionário semi-estruturado Gallo foram divulgados para as cooperadas em encontros

grupais coordenados pela terapia ocupacional. Dois componentes do SF-36 mostraram

resultados preocupantes,  aspecto emocional e dor, sendo o último também detectado

pelo questionário Gallo. As participantes identificaram como facilitadores para a saúde,

o trabalho cooperado e a  rede  de suporte  construído  pelo diálogo horizontal  e  pela

solidariedade existentes no cooperativismo que, devido ao trabalho diferenciado, lhes

permitiu  reinserção  social  e  valorização  de  si,  como  teorizado  por  Singer.  Em

contrapartida,  como  bloqueadores  da  saúde,  a  comunicação  ineficiente  e  a  decisão

centralizada  em poucas.  As  estratégias  adotadas  pela  terapia  ocupacional  buscaram

fomentar no grupo reflexões sobre formas de empoderamento de sua condição de vida e

de  trabalho  para  construção  coletiva  do  saber-agir  sobre  a  saúde  e  o  trabalho  das

cooperadas, de modo individual e grupal. Foi analisado que a atividade de trabalho em

costura  possui  componentes  de  sobrecarga  neuromuscular  como  os  movimentos

repetitivos e em assimetria corporal. Visando minimizar os fatores de risco ocupacional

das costureiras e buscar seu enfrentamento foram inseridas pela terapeuta ocupacional

atividades de auto cuidado, de orientação postural e consciência corporal em método

participativo e educativo. Além disso, foram realizadas vivências de situações grupais

para resolução de problemas em busca de valorização e conscientização de si, do outro,

da liderança  compartilhada,  a  co-responsabilização e  o desenvolvimento  do trabalho

cooperativo.  Espera-se  contribuir  para  a  melhor  apropriação  da  condição  de  vida  e

trabalho das cooperadas, suas relações interpessoais e qualidade de vida, já que mesmo

nas cooperativas populares onde se propõe um trabalho para promoção do ser humano,



permanecem  os  riscos  de  desgaste  físico,  mental  e  social  oriundos  do  mundo  do

trabalho.

BIOCULTURA. BRAVO,  LÚCIA;  DOMINGUES,  ANA  BEATRIZ  DA  SILVA.

Instituto  de  Artes  e  Comunicação  Social  -  Departamento  de  Produção  Cultural  -

Universidade Federal Fluminense, Brasil. PROEX/UFF. aninhadomin@yahoo.com.br

Com o principal  propósito  de  promover  a  valorização  do ser  humano como agente

transformador de sua realidade, este projeto de extensão ancora-se no eixo educação e

meio ambiente, trabalhando questões relativas ao binômio ecologia-cultura e, ao mesmo

tempo,  fortalecendo  a  identidade  coletiva  dos  alunos  do  Colégio  Universitário  da

Universidade Federal Fluminense, situado na Área de Preservação Ambiental e Urbana

(APAU)  formada  pelos  bairros  de  São  Domingos,  Gragoatá  e  Boa  Viagem,  em

Niterói/RJ. Para tanto, são oferecidas exposições teóricas e atividades práticas ligadas à

agricultura/jardinagem, à produção e interpretação de textos literários e audiovisuais e

ao resgate  e  preservação do patrimônio  histórico-cultural  e  natural  da região,  como

espinha dorsal de um programa de ações mais amplo, a ser desenvolvido em cima da

questão ambiental. Aponta-se, desse modo, no sentido do desenvolvimento sustentável

desde os primeiros anos de escolaridade,  oferecendo ao aluno alternativas  práticas a

serem efetivadas tanto em seu ambiente escolar como em seu local de moradia, sempre

tendo  em  vista  a  elevação  da  qualidade  de  vida  da  comunidade  por  meio  da

conscientização  acerca  das  possibilidades  de  intervenção  do  homem  em  seu  meio

ambiente  -  entendido  em  toda  sua  extensão  sócio-cultural  e  natural.  A partir  do

reconhecimento  do  espaço  a  ser  transformado e  da  realidade  local,  aulas  teóricas,

oficinas  de reciclagem,  excursões a  espaços ligados à cultura  e  à  ecologia etc.,  são

oferecidos  visando  à  prática  agrícola,  à  educação  e  preservação  ambiental,,  ao

desenvolvimento sustentável e à inclusão social. O conteúdo teórico aprendido nas aulas

terá como campo para exercício prático a área externa do Colégio Universitário, como

também a de outras instituições da Área de Preservação Ambiental Urbana. Do mesmo

modo, as áreas cultivadas servirão de objeto de estudo sobre conhecimentos específicos

ligados às ciências  biológicas,  também com abordagens interdisciplinares.  O projeto

está prestes há completar um ano e até o presente momento foram verificadas mudanças

no  tocante  à  estrutura  física  do  Colégio  Universitário,  bem  como  ao  início  da
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conscientização  dos  alunos  em  relação  ao  meio  ambiente  em  que  vivem.  Para  a

exposição do trabalho serão utilizados registros fotográficos e audiovisuais do tempo

decorrido do projeto, ilustrando dessa forma os resultados obtidos até então. 

CONSUMO  DA  CIDADE  /  CONSUMO  NA  CIDADE:  EXPRESSÕES  DE

CENTRALIDADES  AOS  CATADORES  DE  MATERIAIS  RECICLÁVEIS  DE

OURINHOS (SP).  MORATELLI,  LUIZ OTÁVIO. Universidade Estadual Paulista -

Campus de Ourinhos, Brasil. CNPq. luizgeo@hotmail.com

O processo de reestruturação produtiva imprimiu aos setores industriais e comerciais,

novas  formas de produção e  organização  do trabalho,  que  acirraram a  concorrência

entre  as  empresas  na  busca  por  novos  mercados.  Em  decorrência  das  inovações

tecnológicas e estratégicas adotadas pelas empresas, um enorme contingente de pessoas

perdeu  seus  empregos  enquanto  os  que  ainda  os  detêm  trabalham  em  situação

degradante. A catação de recicláveis é uma das formas de sobrevivência dos indivíduos

que foram deixados à margem do trabalho. Em Ourinhos (SP), organizados em uma

associação, os catadores conseguiram melhores condições de trabalho e um aumento

nos ganhos, que lhes permitiu novas possibilidades de consumo da cidade e na cidade,

mesmo residindo em áreas  distantes  do Centro Principal.  Compreendemos o espaço

geográfico  enquanto  o  produto  da  reprodução  da  sociedade  atuando  na  constante

transformação da natureza através do trabalho. Nesse sentido, o consumo na e da cidade

são  entendidos  a  partir  das  relações  entre  trabalho,  cotidiano  e,  sobretudo,  das

transformações que globalizaram a economia e que vêm acrescentando novas formas e

conteúdos  aos  espaços  urbanos  brasileiros.  Os  interesses  imobiliários,  a  acelerada

expansão territorial urbana e aumento do uso de transportes individuais possibilitaram

que as periferias das cidades recebessem infra-estruturas básicas que terminaram por

atrair  capitais  comerciais,  possibilitando a criação de novos espaços do consumo, e,

portanto, novas expressões de centralidade urbana. Nossa pesquisa procurou entender

como  se  efetiva  o  consumo  na  cidade  e  da  cidade  pelos  catadores  de  materiais

recicláveis, na análise das expressões de centralidade para estes trabalhadores. Através

de entrevistas foi possível mapear quais são os lugares que os catadores freqüentam

como opções de lazer e aqueles onde realizam suas compras. Assim, compreendemos

que  os  catadores  apresentam  uma  mobilidade  urbana  bastante  particular  e  que  a



organização do trabalho associado permitiu  novas possibilidades de consumo e acesso à

cidade.

A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE TRABALHO COMO CONDIÇÃO PARA

PROMOVER  A  AUTOGESTÃO  E  A  INCLUSÃO  SOCIAL. NEDER,  Y.  H;

CORTEGOSO,  A.  L.  Departamento  de  Psicologia  -  Universidade  Federal  de  São

Carlos, Brasil. yumineder@uol.com.br

Com o intuito de promover a inclusão social  de usuários do Centro de Atendimento

Psicossocial  (CAPS) e a partir de oficinas de capacitação para o trabalho, foi incubado

um  empreendimento  solidário  integrado  por  um  grupo  de  pessoas  com  transtorno

mental  acentuado,  por  uma  equipe  composta  por  professor,  alunos  de  graduação  e

profissionais de nível superior. O empreendimento tem funcionado, temporariamente,

em espaço dentro da UFSCar, originalmente destinado a processamento de resíduos de

plástico, adaptado para uso pelos membros do empreendimento. Em cerca de um ano,

foram feitas algumas mudanças na organização do espaço, esporádicas e isoladas, que

não permitiram alcançar uma condição favorecedora para os objetivos pretendidos com

o grupo, tanto em relação à produção quanto de funcionamento do grupo, em termos de

relações interpessoais e promoção de autogestão. Este estudo tem por objetivo promover

a organização participativa de uma oficina de produção de papel reciclado e derivados

artesanais, implementada por pessoas usuárias de serviços de saúde mental como um

empreendimento coletivo de trabalho pautado pelos princípios da Economia Solidária.

O método  utilizado  consiste  em uma descrição  minuciosa  do  ambiente  em que são

realizadas  as  atividades  do  grupo,  dos  recursos  disponíveis,  dos  procedimentos  de

produção,  dos indivíduos envolvidos e da atual disposição destes fatores, como ponto

de partida para o trabalho do grupo. Após esta  etapa,  está  prevista a  exposição dos

resultados ao conjunto dos participantes do projeto,  tanto sócios do empreendimento

quanto profissionais que dão suporte a eles, por meio de recursos concretos, com o uso

de maquetes, e a discussão das necessidades e objetivos do grupo, formas alternativas

de  organização  do  ambiente  que  viabilizem  melhoras  em  todos  os  aspectos  do

empreendimento.  Desta  forma,  além  de  buscar  a  reorganização  do  ambiente,  este

processo  participativo  de  organização  do  espaço  produtivo  deverá  possibilitar  a

promoção de competências que são importantes para implementação da autogestão, tais



como a  discussão  sobre  objetivos  e  necessidades  do  grupo  e  a  tomada  coletiva  de

decisões. Este processo de discussão coletiva será particularmente importante, uma vez

que,  em  função  de  restrições  no  espaço,  o  grupo  tem  realizado  as  atividades  em

subgrupos, cada um deles duas vezes por semana, o que tem levado à constituição de

duas identidades, com preferências por atividades e necessidades diferenciadas, as quais

deverão ser harmonizadas na organização do espaço. 

PIRASSIS E PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA: UM OUTRO LUGAR

PARA  A  “LOUCURA”  POR  MEIO  DE  UM  LUGAR  SOCIAL  PARA  O

TRABALHO-INTERFACES  ENTRE  REFORMA  PSIQUIÁTRICA  E

ECONÔMIA  SOLIDÁRIA.  ROCHA,  SÔNIA  R.  C;  MARCHETTO,  MARINA;

SANTOS,  LARISSA  F.  M.  DOS;  FREITAS,  ROSANA  M.  DE;  SALVADOR,

GABRIEL K.;  AFONSO,  VANESSA;  YAHN,  PEDRO  IVO  F.  DE  C.;  GARCIA,

EDINEI JOÃO; LAUER, PAULA CARVALHO; GOMES, CLAUDENIR; ALMEIDA,

WILSON;  LEITE,  CAMILO;  PEREIRA,  EMERSON;  ROMÃO,  ADRIANA;

SANTOS, JOSÉ ALFREDO G. DOS;  DIAS, ANGELA APARECIDA; SILVA; JOSÉ

CARLOS DA. Núcleo de Estágio Modo de Atenção Psicossocial e Assistência na Saúde

Mental e Coletiva -  Incubadora de Cooperativas Populares – Universidade Estadual

Paulista – Campus de Assis. soniaromeirocosta@yahoo.com.br

A  PIRASSIS –  Associação dos  Usuários,  Familiares  e  Amigos da Saúde Mental  de

Assis – foi constituída no final do ano de 2002,  acreditando que a inserção da loucura

na sociedade pode e deve ser diferente, mais ampla, efetiva e justa. Nesse sentido, a

PIRASSIS tem como principal objetivo possibilitar aos usuários dos serviços de saúde

mental e aos seus familiares o exercício pleno da cidadania, bem como a construção de

um  lugar  de  re/elaboração  do  conceito  de  doença  mental,  ou  seja,  um  espaço  de

reflexão, um lugar de criação de projetos que viabilizem o fortalecimento dos princípios

da  reforma psiquiátrica,  como geração  de trabalho  e  renda.  Em 2006,  a  PIRASSIS

integrou-se  ao  Projeto  Galpão  Cultural,  ação  em  rede  entre  esta  e  mais  quatro

organizações da sociedade civil: o Circuito de interação de redes sociais (CIRCUS); o

Instituto do Negro de Assis (Zimbauê); a Trupe Retalhos (coletivo de artistas circenses

amadores) e a Casa do Ator (coletivo de artistas amadores) com o objetivo geral de

constituir  um espaço público para a  integração de movimentos  da sociedade civil  e



coletivos que atuam para a visibilidade das manifestações artístico-culturais e inclusão

social. É neste espaço do Galpão Cultural que a PIRASSIS em parceria com a UNESP

de Assis (por meio do Núcleo de Estágio Modo de Atenção Psicossocial e Assistência na

Saúde Mental e Coletiva e da Incubadora de Cooperativas Populares) e a ONG CIRCUS

vem executando o Projeto de Geração de Renda financiado  pelo Ministério da saúde e

que faz parte do Mapeamento Nacional de Projetos de Geração de Renda e Trabalho de

Usuários de Serviços de Saúde Mental. Este projeto consiste em reuniões semanais que

visam  criar  espaços  de  discussão  do  processo  de  trabalho  cooperado  e  economia

solidária  além  de  oficinas  de  aprimoramento  técnico  dos  produtos  a  serem

comercializados. No momento, os associados estão participando de curso de confecção

de sabonetes e velas artesanais que visa dar melhor acabamento aos produtos, já que

diferente das oficinas terapêuticas cujo objetivo não é comercial  e, sim, como diz o

nome, terapêutico, os sabonetes e velas produzidos serão comercializados noutro espaço

desse projeto que é a Barraca na Feira onde os usuários expõem suas produções na feira

Livre Municipal, promovendo assim a (re) inserção  na sociedade por meio do trabalho.

COOPERATIVAS  POPULARES  DE  TRABALHO:  ESPAÇO  PARA

REFLEXÕES  E  ACÕES  SOBRE  SAÚDE,  QUALIDADE  DE  VIDA  E

CIDADANIA.  MACHADO, M.L.T.;  BEDETTE, J.;  CATOIA, E.A.;  OGATA, M.N.

Departamento de Enfermagem - Universidade Federal de São Carlos, Brasil.   ProEx

/UFSCar.  mmachado@ufscar.br

As  experiências  subjetivas  de  saúde  e  de  doença  ganham  diferentes  significados  e

sentidos  em diferentes  épocas,  regiões  e grupos sociais  em que se inscrevem. Cada

modelo de saúde e de doença expressa os conceitos e as idéias de determinado grupo

social.  Na  busca  de  um  novo  conceito  de  saúde,  um  marco  no  Brasil  foi  a  8ª

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, quando profissionais,  gestores e

população organizada discutiram a necessidade de ampliar esse conceito, não mais uma

mera ausência de doença, mas definindo-o em um contexto histórico, de determinada

sociedade,  sendo  resultado  de  conquistas  sociais  que  garantem  condições  de

alimentação,  habitação,  educação,  renda,  meio  ambiente,  trabalho,  emprego,  lazer,

liberdade e acesso a serviços de saúde. O Sistema Único de Saúde, formulado na 8a

CNS,  tem princípios  como a  universalidade  e  equidade  no  acesso,  integralidade  na



assistência e a participação social através dos Conselhos e Conferências de Saúde. Eles

o  tornam  um  dos  sistemas  mais  avançados  do  mundo,  que  precisa  rever  seu

financiamento, recursos humanos, controle social e modelo assistencial. Apesar de suas

conquistas  jurídico-legais,  a  assistência  à  saúde  vem  desconsiderando  as  relações

psicossociais, econômicas e culturais na determinação do processo de adoecer. Logo, é

relevante  a  atuação  com grupos  sociais  em seus  diferentes  espaços  de  organização,

fortalecendo os sujeitos para o cuidado com a própria saúde e para a participação na

defesa dos direitos coletivos na saúde. Para tal, as Cooperativas Populares de Trabalho

constituem-se  em  espaços  privilegiados  de  atuação.  O  objetivo  é  propiciar  às

cooperativas espaço de reflexão e ação sobre saúde, qualidade de vida e cidadania. O

trabalho foi desenvolvido com os cooperados de uma Cooperativa Popular de Trabalho

de  São  Carlos/SP.  Um  programa  de  atividades  participativas  foi  planejado,

implementado  e  avaliado,  a  partir  da  busca  do  conhecimento  prévio  dos  sujeitos,

abordando os temas: conceito de saúde/doença,  SUS, controle social na saúde, relação

saúde/trabalho.  A  abordagem  educacional  participativa  a  partir  do  referencial  da

Educação  Popular  foi  determinante  para  estimular  os  sujeitos  a  refletirem sobre  os

temas e sua relação na vida cotidiana. Os sujeitos se sensibilizaram sobre o sentido da

cidadania, a importância de defender os direitos coletivos na saúde e que precisam se

envolver  nos  processos  de  mudança  para  alcançar  melhorias  em suas  condições  de

saúde, vida e trabalho. Este espaço mostrou-se potente para propiciar reflexão e ação

dos sujeitos sobre como pensam e cuidam da saúde.

SAÚDE MENTAL: UMA NOVA EXPERIÊNCIA À ECONOMIA SOLIDÁRIA.

HAMASAKI, ANDRÉA MIDORI;  KNAPP, DANIELA.  Incubadora Tecnológica de

Cooperativas Populares – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - Universidade Federal do

Paraná, Brasil. daninha_kn@yahoo.com.br

A idéia da Economia Solidária  aliada à Saúde Mental é uma iniciativa que surgiu a

partir  da  necessidade  advinda  dos  Centros  de  Atenção  Psicossocial  (CAPS)  de

consolidar o Programa Nacional de Saúde Mental de  Inclusão Social pelo Trabalho.

Portanto, a parceria entre Secretaria Municipal de Saúde e Incubadora Tecnológica de

Cooperativas  Populares  –  ITCP/UFPR  –  resultou  na  formação  de  um  grupo,

inicialmente composto apenas por usuários dos diversos serviços de Saúde Mental, com
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o objetivo de gerar renda dentro de uma proposta de trabalho coletivo. Assim sendo, a

finalidade deste trabalho resumiu-se em entender como a dependência química e/ou o

transtorno mental, assim como o internamento no CAPS, e o vínculo em relação a este,

configuraram  a  dinâmica  do  grupo.  Para  a  realização  deste  trabalho,  utilizamos  a

observação direta dos encontros semanais e estudo bibliográfico para reflexão e análise

dos dados coletados, com vistas a aprimorar a intervenção realizada pela equipe ITCP.

Esta  tem  como  objetivo  principal  a  construção  de  estratégias  de  desenvolvimento

econômico,  político e social,  através da formação continuada e assessoria de grupos

populares  –  que  se  dá  por  uma  equipe  interdisciplinar  –  tendo  como  propósito  a

participação ativa de todos os membros, assim como a valorização dos conhecimentos

existentes visando a autonomia do grupo.  Deste modo, com a produção de pizzas, os

membros  encontram-se  produzindo  esporadicamente  e  de  maneira  informal  com  o

intuito de construir uma forma de trabalho em conformidade com sua realidade – tendo

em vista os princípios cooperativistas e a autogestão – e de gerar um capital mínimo

necessário  para  o  início  do  trabalho  em  local  apropriado.  Para  tanto,  está  sendo

viabilizado um espaço, cedido pela Prefeitura,  que servirá como sede e ambiente de

produção  da  futura  cooperativa.  Todavia,  o  quadro  dos  participantes  mostrou-se

inconstante e instável, principalmente por motivos de recaídas e re-internamentos nos

CAPS, que também condizia ao tipo de vínculo aos serviços de Saúde Mental.  O grupo

possui  uma  identificação  –  uns  com  os  outros  –  que  rodeia  a  dependência  ou  o

transtorno e por eles transitam, caracterizando de forma peculiar seu funcionamento e o

caminho para a autonomia e a autogestão. 

Mesa 2 – Educação e Economia Solidária

Coordenação: Érika Porceli Alaniz

EDUCAÇÃO  PARA  ECONOMIA  SOLIDÁRIA  EM  UM  CURSO  DE

ADMINISTRAÇÃO BORGES, ANA CLAUDIA GIANNINI; BRANCALEONI, ANA

PAULA  LEIVAR.  Faculdade  de  Ciências  Agrárias  e  Veterinárias  –  Universidade

Estadual Paulista – Campus de Jaboticabal, Brasil.  anapaula1977@hotmail.com

A proposta de projetos de extensão em Economia Solidária, rompe com os paradigmas

de  gestão  estabelecidos  ao  longo  do  processo  de  industrialização,  quando  ocorre  a

separação entre o trabalho pensado e executado. A formação do capitalismo se dá pela



distribuição desigual das riquezas que se acentua ao longo de seu desenvolvimento. Em

sua configuração neoliberal, constata-se um acirramento ainda maior da desigualdade e

do processo de exclusão social. No Brasil, especialmente a partir da década de 1990,

constatam-se transformações intensas na organização da produção, com o aumento da

automação e o uso das tecnologias da informação, uma redução da atuação do Estado na

relação  capital/trabalho,  precarização  das  relações  trabalhistas,  subproletarização,

decréscimo dos empregos formais  e  desemprego estrutural.  Ao mesmo tempo,  há o

surgimento de organizações alternativas para a geração de trabalho e renda pautadas nos

princípios da autogestão e de auto-suficiência.  Contudo, no que se refere à Área de

Administração, ainda que se observem avanços nas técnicas de gestão direcionadas para

organizações pautadas nos pressupostos do sistema capitalista, o mesmo não se dá em

relação àquelas de Economia Solidária. Diante deste quadro, o trabalho tem por objetivo

analisar as dificuldades para a formação educacional dos apoiadores para o trabalho em

Economia  Solidária,  em  um  curso  de  Administração.  Utilizou-se  uma  metodologia

participativa  dentro  dos  moldes  da  pesquisa-ação.  Os  dados  foram  coletados  em

encontros semanais com o grupo de alunos ao longo de um ano. Um dos principais

problemas identificados é a necessidade de superação da concepção de que a gestão e as

tomadas  de  decisões  devem  partir  de  um  gestor  em  detrimento  de  um  coletivo.

Constata-se uma resistência dos professores e dos alunos do curso de Administração em

romper  com  o  modelo  hegemônico  da  administração  e  o  status  conferido  pela

centralização do poder. As ferramentas de gestão são criadas para atender esse modelo,

implicando  em  adequação  e  desenvolvimento  de  técnicas  e  instrumentos  que

contemplem as formas de organização em Economia Solidária. O modelo hegemônico

também já  está  assimilado  pelos  grupos  apoiados  pelo  projeto  que  demandam,  dos

apoiadores,  a  permanência  de  uma  postura  centralizadora  que  se  contrapõe  aos

princípios da Economia Solidária. O que se constata é que esse processo de formação

dos professores, dos alunos e dos grupos somente ocorre através da práxis.

EDUCAÇÃO  DIALÓGICA  E  ECONOMIA  SOLIDÁRIA:  CAMINHOS  DE

TRANSFORMAÇÃO  COM  OS  OPRIMIDOS.  CHERFEM,  CAROLINA

ORQUIZA; JESUS, VANESSA MARIA BRITO; PEREIRA, KELCI ANNE. Programa

de  Pós-graduação  em  Educação  -  Programa  de  Pós-graduação  em  Engenharia  de



produção  -  Universidade  Federal  de  São  Carlos,  Brasil.  CAPES.

carolinacherfem@yahoo.com.br.

O  presente  trabalho  busca  aproximar  a  discussão  da  economia  solidária  com  a

abordagem da educação dialógica proposta por Paulo Freire,  entendendo que ambas

perspectivas  são  coerentes  com  a  transformação  dos  valores  e  configurações  da

sociedade capitalista. Partindo da compreensão, assim como o autor Marcos Arruda, de

que a Economia Solidária promove o trabalho como toda ação em que, ao transformar o

mundo o ser humano constrói a si mesmo, acreditamos na proposta de novas relações

sociais a partir do trabalho, libertador na medida em que implica o diálogo. Na essência

deste, base da educação dialógica, está a palavra enquanto práxis, portanto, o diálogo

não se dá no isolamento e nem na imposição, exigindo que se elimine a situação de

opressão.  Dessa  forma,  cabe  aos  profissionais  comprometidos  com  a  essência  da

Economia  Solidária  se  posicionar  com  os  oprimidos  para  que  tenham  meios  de

reconquistar a palavra e refazer o mundo. Isso significa um processo de conscientização

crítica, que passa por entender-se como oprimido, desvelar as condições sócio-históricas

em que  se  produziu  o  oprimido  e  coletivamente  se  organizar  para  a  superação  da

opressão.  Entendemos que as instituições  que se propõem a atuar  na perspectiva  da

Economia Solidária  aqui defendida,  devem se pautar pela  postura ética das relações

dialógicas,  posicionando-se  com os  grupos  populares  e  não  sobre/por eles.  Nesse

sentido,  vale  destacar  que,  ao  pensar  o  conteúdo  programático  da  atuação  devem

priorizar também a educação instrumental, com destaque para a leitura e a escrita, como

instrumentos  de luta  da sociedade contemporânea,  tendo em vista  a  realidade  latino

americana. Ao entender, na perspectiva freireana, a leitura da palavra como a leitura do

mundo,  este  instrumental  poderia  ser  entendido  como  mais  um meio  de  formação

humana.

FORMAÇÃO  EM  EDUCAÇÃO  PRÉ-COOPERATIVISTA  PARA

AGRICULTORES ASSENTADOS EM UMA ÁREA DE REFORMA AGRÁRIA

DO SUL DE MINAS GERAIS.  MARTINS, DOUGLAS VINÍCIUS VAZ; COSTA,

LUÍS CARLOS. Departamento de Administração e Economia - Universidade Federal

de Lavras, Brasil. FINEP. douglas_adm_ufla@yahoo.com.br. 
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O presente artigo objetiva descrever as atividades que estão sendo desenvolvidas,  em

conjunto  com  agricultores  de  uma  área  de  reforma  agrária  do  Movimento  dos

Trabalhadores  Rurais  sem Terra  do Sul  de Minas,  e  que envolvem um processo de

formação/educação baseado em princípios norteadores como cooperação, autogestão e

participação  política,  esclarecendo  e  estimulando  a  comunidade  sobre  os  limites  e

possibilidades do cooperativismo popular,  enquanto célula fundamental de uma nova

organização econômica e social, baseada na sobreposição do trabalho sobre o capital, na

democracia participativa e no cuidado com o meio ambiente. A metodologia adotada

utiliza  oficinas  temáticas  em que  o  tema  norteador  geral  é  a  cooperação  enquanto

prática  social,  abordando  as  diferenças  existentes  entre  Cooperativa,  Associação,

Empresa Mercantil e Cooperação X Competição, enquanto mecanismos de regulação

das  relações  humanas  e  geradores/disseminadores  de  valores  culturais.  Apesar  do

projeto  ainda  estar  em  fase  de  execução,  espera-se  que  no  término  das  atividades

propostas as famílias assentadas tenham minimamente compreendido os benefícios, os

limites e os desafios que o ato de cooperar implica, seja na produção ou em qualquer

outro ambiente de convivência social, de modo a desenvolverem uma bagagem teórica e

prática  sobre  o  tema  cooperativismo  que  auxilie  no  processo  de  organização  e

fortalecimento econômico e político da comunidade.

COOPERAÇÃO  E  CULTURA:  UMA  PROPOSTA  PARTICIPATIVA  NO

ASSENTAMENTO SANTO DIAS, MUNICÍPIO DE GUAPÉ, MG.    MARTINS,

DOUGLAS  VINÍCIUS  VAZ; COSTA,  LUÍS  CARLOS.  Departamento  de

Administração  e  Economia  -  Universidade  Federal  de  Lavras,  Brasil.  FINEP.

douglas_adm_ufla@yahoo.com.br. 

Este artigo relata o estabelecimento de uma parceria entre a Incubadora Tecnológica de

Cooperativas Populares da Universidade Federal de Lavras (INCUBACOOP/UFLA)  e

agricultores  pertencentes  ao Assentamento  Santo Dias,  localizado em Guapé,  Minas

Gerais,  para  a  realização  de  diagnósticos,  programas  de  formação  sociocultural  e

política,  planejamento  participativo  e  oficinas  temáticas  relativos  à  viabilidade

econômico-social do assentamento e possível constituição de uma cooperativa popular,

com ênfase  nos preceitos culturais da autogestão. A metodologia adotada envolve um
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processo  de  capacitação  da  equipe  transdiciplinar  -  estudo  sobre  concepção  de

cooperação e princípios fundamentais da educação pré-cooperativista, estudo e reflexão

sobre Cultura, Relações de Gênero e Etnia – o levantamento de dados secundários, que

permitirão uma maior compreensão dos aspectos sociais e culturais históricos, além de

questões mais técnicas como produção agrícola, condições ambientais e sanitárias. Por

fim, envolve a execução das atividades no assentamento, como curso sobre Cultura e

Sociedade, seminário sobre Cooperação e Autogestão, apresentação musical, de filmes e

oficinas temáticas  que visam resgatar aspectos culturais e históricos da comunidade,

aplicação  do  Diagnóstico  Rápido  Participativo  Emancipador  (DRPE),  de  modo  a

mobilizar  a comunidade em torno dos problemas e soluções viáveis que garantam a

sustentabilidade econômica e inclusão social do assentamento e produção de material

gráfico e áudio-visual. Durante toda a execução do projeto serão feitas filmagens, fotos

e  gravações.  Este  material  servirá  de  arquivo  histórico  para  a  comunidade.  Após  a

realização do projeto, espera-se que a comunidade de agricultores (as) familiares tenha,

pelo  menos,  iniciado  o  processo  de  constituição  de  uma  cooperativa  de  produção

coletiva,  avançando  no  processo  de  organização  do  assentamento  e  viabilizando

alternativas de comércio justo e melhorando a qualidade de vida das pessoas. 

CONCEPÇÕES  E  PRÁTICAS  EDUCACIONAIS  DE  QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL  EM  EMPRESA  AUTOGERIDA.  ALANIZ,  E.  P.  Campus

Experimental  –  Universidade  Estadual  Paulista  -  Campus  de  Ourinhos.

erikaporceli@yahoo.com.br 

A pesquisa é resultado da dissertação de mestrado defendida no ano de 2003. Pretendeu-

se com este estudo sobre as concepções e práticas de qualificação profissional em uma

cooperativa de autogestão analisar o sentido que a qualificação assume nessas empresas.

O  objeto  de  estudo  é  uma  fábrica  do  segmento  de  confecções,  especializada  na

montagem da peça, localiza-se na cidade de Avaré, São Paulo, com estatuto jurídico de

cooperativa de produção, portanto, todos os 305 trabalhadores são associados e têm uma

cota  igualitária  no  empreendimento.  A  organização  administrativa  da  fábrica  é

excêntrica, pois a instância de maior poder de decisão, a princípio, é a assembléia com a

representação de todos os trabalhadores,  sendo a ela subordinada o conselho fiscal e

administrativo. Nas empresas capitalistas clássicas, a forma hierárquica que fundamenta

mailto:erikaporceli@yahoo.com.br


a relação social e orienta as relações de trabalho no interior da produção faz com que a

qualificação  limite-se  aos  atributos  técnicos  advindos  da  evolução  da  tecnologia

capitalista,  como ocorre  no processo  de reestruturação  produtiva  em curso que  tem

sinalizado para a centralização das tomadas de decisões.   Entretanto,  na empresa de

autogestão,  ao  se  abolir  com  a  divisão  do  trabalho  dentro  da  fábrica,  abre-se  a

possibilidade  para  um  conceito  de  qualificação  mais  completo.  Assim,  buscou-se

investigar:  Qual  a  importância  da  qualificação  profissional  para  a  cooperativa  de

autogestão?  Quais  os programas ou práticas  educativas  desenvolvidas  na fábrica? A

ação dos cooperados sobre os conteúdos de gestão da empresa estaria favorecendo o

desenvolvimento  intelectual  dos  associados  ou  a  ampliação  da  qualificação?  Os

procedimentos  utilizados referiram-se à observação sistemática do funcionamento da

fábrica e do processo de trabalho e à entrevista semi-estruturada com os associados de

diferentes setores. A análise e interpretação dos dados foram de abordagem quantitativa

e qualitativa, sendo a segunda predominante. Houve aplicação de técnicas estatísticas

simples para a caracterização do objeto, os demais dados, depois de transcritos, foram

sistematizados  e  se  constituíram  em  categorias  de  análise.  Constatou-se  que  na

cooperativa os trabalhadores  têm de se capacitar  em um conteúdo do trabalho mais

enriquecido ao serem responsáveis pela gestão da empresa, o que torna a educação uma

questão  de  sobrevivência  para  o  empreendimento.  Contudo,  muitas  práticas  das

organizações  capitalistas  clássicas  são  reproduzidas,  entre  elas,  a  organização  do

processo de trabalho. Além disso, encontra-se inscrita na divisão social do trabalho e

mantém relações mercantis com outras empresas independentes, o que a obriga absorver

as regras e critérios de competitividade vigentes. 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E POLÍTICAS DE EMPREGO NO BRASIL

NOS ANOS  90:  EXPERIÊNCIAS,  REPRESENTAÇÕES E AÇÃO SINDICAL.

UM ESTUDO DE CASO NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO–SP .  MILANO,

MARIANA TONUSSI. Departamento de Sociologia – Faculdade Filosofia, Ciências e

Letras  – Universidade Estadual  Paulista – Campus de Araraquara,  Brasil.   FAPESP.

mariana_milano@terra.com.br 

Este  projeto  visa  compreender  as  orientações  dos  sindicatos  e  sua  participação  nas

políticas públicas de requalificação e educação nos quadros da atual precarização do
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trabalho.  Através  da  realização  de  um estudo  de  caso,  a  partir  de  uma amostra  de

sindicatos de trabalhadores do setor agroindustrial,  da região de Ribeirão Preto,  São

Paulo, pretendemos descrever essas novas práticas sindicais. A utilização de entrevistas

e de questionários nos permitirá a construção de um quadro de referências das práticas e

das representações produzidas por tais atores sociais sobre os dilemas vividos na busca

do trabalho. Por outro lado, estudaremos as agendas e pautas de negociações coletivas,

para compreender seus nexos com a prioridade, que parece assumir a tarefa educativa de

formação profissional. Buscando compreender as estratégias das duas principais centrais

sindicais, trabalharemos com documentos e algumas entrevistas com lideranças, a serem

selecionadas,  dessas  centrais:  Central  Única  dos  Trabalhadores  e  Força  Sindical.  A

hipótese desta investigação incide sobre a compreensão dos novos papéis assumidos

pelo sindicato diante da precarização do trabalho – perda dos direitos trabalhistas e dos

contratos formais – vis a vis à subcontratação, ao regime part time e outros. Por outro

lado, pensamos que a informatização da produção vem sendo utilizada enquanto recurso

para  dispensa  de  trabalho  no  movimento  de  abertura  da  economia  em  relação  à

competição internacional. 

INCUBACOOP/UFLA: REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO E

SOCIALIZAÇÃO DOS SEUS MEMBROS. FERNANDES, LUCIANO RAMOS DA

SILVA; SOUZA,  MIRELLA CAETANO.  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas

Populares  -  Departamento  de Administração  e  Economia  -  Universidade  Federal  de

Lavras, Brasil. FINEP incubacoopufla@yahoo.com.br

A trajetória  da  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  da  Universidade

Federal  de  Lavras  (INCUBACOOP/UFLA)  vem  sendo  marcada  por  um  processo

dinâmico de formação causada pela rotatividade de estagiários, já que a maior parte dos

membros da ITCP é formada por estudantes que estão na universidade somente durante

o período do curso da graduação. Neste contexto, este trabalho busca compreender o

processo de socialização e formação dos estagiários da INCUBACOOP/UFLA, a partir

das condições práticas que exigem a cada momento um voltar-se à atividade com novas

interações, em processo de constante dinâmica e contrariedade que precisa ser percebida

e  compreendida  como  movimento  de  sociabilidade  e  de  mudança.  A  partir  das

informações anteriormente compartilhadas, ou não, entre indivíduo/Incubadora, é que se



criam  imagens  positivas  ou  negativas  um  do  outro  (coletivo/indivíduo),  gerando

expectativas que desencadeiam o processo de socialização imediata ou distanciamento

imediato,  que  pode  levá-los  (indivíduo  e  formador  da  Incubadora)  a  rever

comportamentos  e valores de socialização e de formas de adaptação ao meio. Neste

sentido,  o método de pesquisa utilizado está  baseado na observação participante,  na

revisão  bibliográfica  e  na  análise  de  artigos  e  publicações  sobre  o  histórico  da

incubadora.  O referencial  teórico no qual esta pesquisa se baseia  revela que tanto a

socialização quanto a formação podem sofre uma evolução que passa pelas seguintes

fases:  Anomia (age  por  tendências  instintivas);  Autonomia (age  pelas  primeiras

percepções  adquiridas  e  interesse  próprio);  Síncrese (age  pela  prática  e  passa  a

contrariar o coletivo); Análise (passa a perceber o meio e agir pelas relações sociais); e,

Síntese (age através das operações intelectuais: concretas, abstratas e ideológicas). Para

compreender  as  cinco  fases  deste  processo  formativo  é  preciso  entender  o

comportamento  do  indivíduo  quando  se  depara  com uma  organização  que  busca  o

princípio da gestão democrática em que todos, de alguma forma, dirigem o coletivo. Isto

exige  que  todos  participem  da  gestão  de  todo  o  processo  funcional  e  operacional,

vivenciando cotidianamente espaços de participação democrática,  de forma que cada

um represente a si mesmo através da participação real (através da autogestão) em todas

as etapas (decisão, planejamento, execução, avaliação e encaminhamento) e instâncias.

Por  fim,  os  resultados  mais  significativos  se  referem às  próprias  reflexões  e  auto-

reflexões que vêm sendo realizadas por parte dos membros, a fim de proporcionar aos

novos  estagiários  que  estão  se  inserindo  na  INCUBACOOP/UFLA um  espaço  de

socialização e formação, no qual estes possam se expressar e interagir com os demais

membros,  a  fim de  se  criar  um sentimento  de  identidade  com o grupo,  evitando  a

sensação de anomia (não pertença) para os novos membros e facilitando as práticas de

gestão democrática da incubadora.

FORMAÇÃO DE FORMADORES: A EXPERIÊNCIA DE UMA INCUBADORA

DE  COOPERATIVAS  POPULARES.  MAGRINI,  PEDRO  ROSAS;  ONUMA,

FERNANDA  MITSUE  SOARES;  SOUZA,  MIRELLA.   Departamento  de

Administração  e  Economia  –  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  -

Universidade Federal de Lavras, Brasil.  FINEP.  pemagrini@yahoo.com.br



A reflexão crítica sobre a prática é um elemento fundamental no amadurecimento de

qualquer  coletivo,  pois  é  pensando  criticamente  sobre  as  práticas  que  este  pode

melhorar sua próxima ação. O próprio discurso teórico,  necessário à reflexão crítica,

tem de ser de tal modo concreto que se confunda com a prática. O processo de formação

em  Economia  Solidária  deve,  portanto,  abranger  a  intervenção  política,  histórica  e

cultural  e  não transformar  a  experiência  educativa  em puro treinamento  técnico,  de

modo a restringir seu caráter (trans)formador, fundamental em um processo educativo.

Diante destas circunstâncias,  os formadores e formadoras da INCUBACOOP/UFLA,

em sua maioria, estudantes de graduação, cuja inclinação ou engajamento em trabalhos

de cunho mais político ou social é bastante recente, dado que a ITCP surgiu em julho de

2005, têm se esforçado a fim de melhor  realizar  sua (trans)formação em Economia

Solidária e acompanhamento de empreendimentos solidários. Esta breve, mas intensa e

profunda caminhada  de  capacitação  foi  fundamental  para  motivar  a  produção deste

trabalho. A metodologia escolhida para a realização desta reflexão sobre a  prática de

formação da INCUBACOOP/UFLA desde seu início foi a etnografia, que é um método

de grande tradição na antropologia, cujo objetivo é realizar a descrição dos significados

que  um  determinado  grupo  atribui  às  suas  experiências  de  vida.  O  método  tem

características com implicações teóricas e práticas importantes: ênfase na exploração da

natureza de um fenômeno social  particular,  observação participante,  investigação em

detalhe, perspectiva microscópica e práticas sociais como expressos nos discursos dos

informantes. Acima de tudo, e talvez esteja aí a transformação teórica mais radical que o

método produziu, o que marca a etnografia é investigar por dentro a realidade de um

grupo,  sendo  o  saber  gerado  a  partir  do  ponto  de  vista  do  outro.  As  principais

observações  dizem  respeito  à  evolução  decorrente  do  processo  de  formação  dos

formadores e formadoras, que pode ser  percebida desde o amadurecimento da equipe e

apreensão  de  conceitos,  a  partir  da  participação  nas  primeiras  atividades,  até  a

construção de espaços de formação, discussão da metodologia, realização de seminários

e  debates.  Em sua  história,  a  equipe  passou  por  um intenso  processo  de  conflitos,

recuos, em uma trajetória nunca linear, mas que foi capaz de criar elementos para que se

formasse,  aos  poucos,  uma  identidade  coletiva  da  Incubacoop  que  continua  a  ser

construída.



OS  EDUCADORES  DO  POVO  –  EXPERIÊNCIA  DOS  CATADORES  DE

MATERIAIS  RECICLÁVEIS  DA COOCASSIS.   PEREIRA,  ANA CAROLINA

LEMOS. Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp, Núcleo Assis – Universidade

Estadual Paulista - Campus de Assis, Brasil. capsicobr@yahoo.com.br

Este resumo trata da consolidação da educação popular na Cooperativa de Catadores de

Materiais  Recicláveis  de Assis  (COOCASSIS),  e  as contribuições  da mesma para o

exercício da Economia Solidária, cujos princípios são o cooperativismo e a autogestão.

Este trabalho teve início com uma sala de letramento, o EJAC (Educação de Jovens e

Adultos  na Cooperativa)  e  atualmente  começa a  se configurar  como um Círculo  de

Cultura para Formação de Educadores. A princípio era coordenado por estagiários do

Núcleo de Assessoria à Formação e ao Desenvolvimento de Cooperativas Populares da

Unesp. Hoje, é realizado por Cooperados Educadores e alguns membros da Incubadora

de  Cooperativas  Populares  da  UNESP,  Núcleo  de  Assis.  Embora  a  demanda  pela

educação popular  tenha vindo dos cooperados em 2004, ainda em julho de 2006, o

estigma da educação bancária, ao modo de dizer freireano, se colocava como obstáculo

para a consolidação desse espaço. As imagens escolares dos cooperados, traziam um

misto de inadequação ao saber e sentimento de não pertença. Com o desenvolvimento

dos encontros, principalmente na etapa MOVA Brasil, que foi a última etapa antes da

formação de educadores,  os educandos se aproximam da proposta de uma educação

mais política, e não massificadora ou mercadológica. Encerrado o projeto MOVA Brasil,

estes cooperados se sentem preparados para dar início à nova fase de educação popular

na cooperativa, em que eles mesmos serão educadores. O processo de formação tem

como metodologia a educação política pensada por Paulo Freire, e o Círculo de Cultura

é o espaço onde educadores catadores e educadores da universidade se reúnem para

discutir os problemas que este novo projeto coloca e planificar as ações, trabalhando

também na perspectiva de uma pedagogia da práxis. Como resultados deste trabalho

temos indícios do rompimento com os estigmas da escolarização formal e a descoberta

deste novo horizonte da educação, além da contribuição para o exercício da Economia

Solidária, uma vez que os cooperados, ao reconhecerem-se enquanto sujeitos históricos

detentores de um saber, começam a ocupar gradativamente os espaços democráticos da

cooperativa, fortalecendo a busca pela a autonomia e tão sonhada autogestão.
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EDUCAÇÃO  POPULAR  NO  TRABALHO  COM  GRUPOS

AUTOGESTIONÁRIOS.  OLIVEIRA,  ALESSANDRO  JOSÉ;  WIRTH,  IOLI

GEWEHR.  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  da  Unicamp  –

Universidade Estadual de Campinas, Brasil. ioli@itcp.unicamp.br

A incubação de grupos populares é um processo educativo. Para fundamentar a prática

pedagógica  da  incubadora  nos  baseamos  em  autores  e  metodologias  que  têm  uma

proposta  educativa  coerente  com os  princípios  da  Economia  Solidária,  ou  seja,  em

pedagogos que trabalham com os princípios da auto-organização dos educandos, com o

princípio da dialogicidade e da decisão coletiva.  Paulo Freire e Pistrak são autores que

se pautam por estes princípios no contexto escolar ou no contexto de alfabetização de

adultos. O principal exercício deste artigo é transpor estes princípios para o contexto em

que atuamos, qual seja, o contexto de trabalho nas cooperativas e grupos populares. Esta

transposição não pode ser feita através da simples aplicação das atividades propostas

por  estes  autores,  pois  as  condições  do  contexto  escolar  são  muito  distintas  das

condições  do  contexto  de  trabalho.  Enquanto  a  escola  é  por  excelência  o  lugar  da

aprendizagem  a  cooperativa  é  o  lugar  da  produção  do  sustento.  Neste  sentido,  o

processo de  aprendizagem que venha a  ocorrer  no espaço de  trabalho  precisa  estar

intimamente relacionado aos problemas,  às necessidades e aos anseios deste espaço.

Procuramos  então  uma  metodologia  coerente  para  o  processo  de  incubação.  Uma

metodologia de trabalho que considere o saber popular e o conhecimento produzido

dentro  dos  empreendimentos  como  um  conhecimento  legítimo  e  necessário  para  a

transformação  da  realidade  e  que  considere  possível  a  aliança  do  conhecimento

acadêmico  com  este  outro  tipo  de  saber,  sem  hierarquizá-los,  para,  a  partir  daí,

construírem-se propostas válidas para o cooperativismo. 

Mesa 3 – Experiências e Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares

Coordenação: Ana Maria Rodrigues Carvalho

A  INCLUSÃO  INFORMAL  DOS  CATADORES  NO  MERCADO  DE

RECICLAGEM COMO MÃO-DE-OBRA BARATA E LIVRE DE ENCARGOS

SOCIAIS.  SILVA,  RODRIGUES  PEREIRA  DA;  SOUZA,  DANIELE;  LUIZ

GUILHERME;  PONCE  SANTOS,  RODRIGO.  Incubadora  Tecnológica  de
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Cooperativas  Populares.  Universidade  Federal  do  Paraná,  Brasil.

dani.ambiental@hotmail.com.br 

A evolução conquistada pela tecnologia e industrialização traz acoplada a todo conforto

e facilidades da vida moderna a geração descontrolada de resíduos. A reciclagem no

Brasil  está distante  de absorver com eficiência  o impacto ambiental  desta produção.

Observa-se, no entanto, um esforço crescente para economizar recursos naturais. Este

esforço consiste, muitas vezes, em fazer retornar da maneira mais barata possível os

resíduos potencialmente recicláveis para o processo industrial. Considerando o processo

de exclusão no mundo do trabalho, não é de se estranhar que muitas pessoas encontrem

na coleta  deste  material  uma forma de sobrevivência.  A Incubadora Tecnológica  de

Cooperativas  Populares  da  Universidade  Federal  do  Paraná  (ITCP-UFPR)  tem

trabalhado junto a grupos de catadores de materiais  recicláveis,  buscando a inclusão

social  através  da  geração  de  trabalho  e  renda  nos  moldes  do

associativismo/cooperativismo.  O  presente  artigo  está  baseado  neste  trabalho,  em

pesquisas bibliográficas relacionadas aos catadores e à organização do trabalho, além de

uma ampla  pesquisa  realizada  através  da  aplicação  de  questionários  a  depósitos  de

comercialização  de  recicláveis  na  Região  Metropolitana  de  Curitiba,  e  estudo  de

organizações  de catadores  localizado em seis  grandes centros  urbanos brasileiros.  A

realidade de contingência em que vivem as populações de catadores – analfabetismo

e/ou educação precária, alcoolismo, falta de moradia e saúde, infraestrutura deficiente –

limita os ganhos sociais obtidos com a intervenção da universidade. Além disso, o topo

da cadeia produtiva da reciclagem vem se mostrando restrito a grupos de grande capital,

detentores de tecnologia e informação, que condicionam as demais atividades (catação,

separação, transporte). A ITCP-UFPR busca entender a dinâmica deste mercado. A mão-

de-obra dispensada pela economia formal é justamente a que manterá, informalmente e

de  maneira  precária,  o  trabalho  que  sustenta  um dos  mais  rentáveis  e  promissores

mercados da atualidade. Considerando os imensos ganhos que podem ser obtidos pela

organização dos catadores  em associações  e  cooperativas,  o resultado aponta para a

necessidade de se pensar como, no modo de produção capitalista, é possível pensar a

superação da miséria e das condições que incluem estes trabalhadores e trabalhadoras

como mão-de-obra barata e flexível. 
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FEIRA  LIVRE  DE  BOA  ESPERANÇA:  UM  ESPAÇO  DE  VIVÊNCIA  DE

RELAÇÕES  SOLIDÁRIAS.  BARROS,  EVA;  DINIZ,  LEILA.  Incubadora

Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  -  Universidade  Federal  de  Lavras,  Brasil.

PROEX/UFLA e FINEP.  barros_eva@yahoo.com.br

A proposta central  deste trabalho surgiu a partir  de uma parceria entre a Incubadora

Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  da  Universidade  Federal  de  Lavras  e  a

Prefeitura  Municipal  de  Boa  Esperança/MG.  O  objetivo  deste  artigo  é  apresentar

trajetória  de relações  solidárias  experimentadas  por estudantes  e feirantes,  durante a

implantação do projeto de pesquisa/extensão. O foco principal do projeto foi fortalecer a

organização da feira livre de Boa Esperança.  Para este alcance,   foram propostas as

seguintes  atividades:  realizar  o  diagnóstico completo   da feira,  envolvendo aspectos

sociais,  técnicos  e  econômicos,  através  de  uma pesquisa  e  um seminário,  a  fim de

estimular a organização dos feirantes e a criação de uma identidade coletiva e realizar

cursos  e  seminários  ligados  a  processos  de  mobilização,  identificados  durante  o

diagnóstico e demandados pelos(as) feirantes.  As bases conceituais sobre as quais o

projeto se sustentou, partem do princípio segundo o qual a função da Universidade não

é resolver diretamente os problemas, mas servir de mecanismo de ligação e diálogo para

que as comunidades populares possam criar suas próprias alternativas de sobrevivência

e minimização do desemprego através da organização coletiva. Como resultados diretos

do  trabalho,  realizou-se   uma  reunião  dos  feirantes,  Prefeitura  e  a  Universidade,

apresentando os resultados da pesquisa. Como consequência estabeleceram-se canais de

negociação e  comprometimento  dos  órgãos  competentes  e  posteriomente  ocorreu   a

implementação de algumas ações para atender as reivindicações dos feirantes que nesta

fase se apropriaram do processo de  empoderamento individual e coletivo, desenvolvido

durante a pesquisa. Destaca-se ainda dentre as demandas surgidas, que a Universidade

irá  oferecer  um curso de Agricultura  Orgânica;  a  Prefeitura  se responsabilizará  pela

maior  divulgação  da feira  livre  e  a  compra  de   mais  dez barracas.  Os(as)  feirantes

continuam  interessados  na  possibilidade  de  formalizarem  uma  Associação  ou  uma

Cooperativa.



UM  RELATO  DE  EXPERIÊNCIA:  A  FORMAÇÃO  DE  JOVENS  (INTRA)

EMPREENDEDORES.  RIEDI,  ADRIANA  MARIA  CORRÊA.  Universidade  do

Oeste de Santa Catarina, Brasil. adriana.riedi@unoesc.edu.br

O presente relato visa socializar a experiência do projeto Jovens Empreendedores que se

iniciou em 2003 com um grupo de professores da Área de Ciências Sociais Aplicadas da

Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), Campus de Joaçaba. Os professores,

preocupados, discutiram uma forma de maior aproximação da área das ciências sociais

aplicadas junto à comunidade local, visando a realização de um trabalho com finalidade

filantrópica.  Dentre  as  sugestões  e  possibilidades,  optou-se  pela  idéia  da  professora

Eliane Filippim, em que o projeto deveria desenvolver nos jovens com idade superior a

quinze  anos,  provenientes  das  escolas  públicas  de  ensino  médio,  o  comportamento

(intra) empreendedor. Devido a experiência da área no desenvolvimento de Plano de

negócios e a inserção da disciplina de Empreendedorismo na matriz curricular do curso

de Administração,  acreditou-se  na  possibilidade  de,  também,  se  trabalhar  com estes

jovens  o  desenvolvimento  do  perfil  (intra)  empreendedor.   Tendo  por  objetivo  o

desenvolvimento de algumas características comportamentais necessárias para a atitude

(intra)  empreendedora,  inclusive  melhorando  sua  capacidade  de  empregabilidade,

favorecendo  o  ingresso  deste  público  no  mercado  de  trabalho.  A  mudança

comportamental  é  um dos principais   resultados  que  se espera  alcançar  através  das

atividades propostas por esta capacitação. Desde 2003, o desenvolvimento deste projeto

já  beneficiou  em  torno  de  130  jovens.   A partir  deste  ano  (2007),  ampliou-se  a

abrangência  de oferta  desta  capacitação a  um maior  número de jovens,   o que está

acontecendo  simultaneamente  em quatro  locais  diferentes,  atendendo  estudantes  das

escolas públicas de: Herval D'Oeste e Joaçaba;  Ouro e Capinzal; Tangará e Campos

Novos. A divulgação da capacitação acontece logo que se inicia o ano letivo junto às

escolas públicas de ensino médio, sendo que anualmente são oferecidas 30 vagas para

cada local de oferta. As inscrições são gratuitas e acontecem junto a secretaria de cada

escola. Após o término do período de inscrição, inicia-se a aplicação de uma entrevista

escrita  acompanhada e  avaliada  pelas  psicólogas  do Serviço  de Apoio  ao Estudante

(SAE) da instituição. A capacitação acontece nas manhãs de sábados conforme a matriz

curricular, que é desenvolvida no transcorrer de dez meses. A equipe multidisciplinar de

professores atua voluntariamente,  e ministram disciplinas nos cursos de graduação e

pós-graduação da própria universidade, contando ainda com a participação de alguns
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empresários na realização de algumas atividades previstas no projeto. Ao término da

capacitação,  acontece  uma  solenidade  de  formatura  em  que  participam:  familiares,

professores, diretores das escolas, dirigentes  da instituição e comunidade em geral. Os

participantes recebem um certificado de conclusão.

ANÁLISE  DAS  ASSEMBLÉIAS  DE  UMA  COOPERATIVA  DE  LIMPEZA

COMO PROCESSO DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO E TOMADA DE

DECISÃO  COSER,  DANILA;   CORTEGOSO,  ANA  LÚCIA.  Departamento  de

Psicologia - Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - Universidade Federal

de São Carlos, Brasil. CNPQ  dannycoser@yahoo.com.br

Um dos fatores que contribuem para o sucesso de uma organização é a qualidade da

comunicação  entre  os  indivíduos  que  dela  participam.  No  caso  de  cooperativas

populares, as assembléias são um dos principais recursos de transmissão de informações

e tomada de decisões. Estudar tal processo torna-se relevante, pois este pode oferecer

indicações  sobre  as  variáveis  que  influem  na  organização  e  sobre  a  gestão  do

conhecimento  do  empreendimento.  Esse  estudo  teve  por  objetivo  analisar  as

assembléias realizadas numa cooperativa de limpeza desde seu início em 1998 até 2005,

obtendo através da análise do livro de atas dados sobre freqüência das assembléias e

assuntos abordados, relacionando-os aos eventos da história da cooperativa, princípios

cooperativistas e efetividade da assembléia como fonte de transmissão de informações.

Concluiu-se que as assembléias pareceram adequadas quanto a situações de tomadas de

decisões,  porém  a  necessidade  de  outras  estratégias  informais  para  transmissão  de

informações foi identificada.

AUTOGESTÃO: UMA REFLEXÃO SOBRE AS PRÁTICAS DE GESTÃO DA

INCUBACOOP/UFLA.  ONUMA,  FERNANDA  MITSUE  SOARES; SOUZA,

MIRELLA CAETANO; MAGRINI,  PEDRO ROSAS; PEREIRA, JOSÉ ROBERTO.

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares - Departamento de Administração e

Economia  -  Universidade  Federal  de  Lavras,  Brasil.  FINEP.

incubacoopufla@yahoo.com.br
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As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP) inseridas no cenário da

Economia  Solidária  vêm incentivando a prática  da autogestão nos empreendimentos

incubados, como contraposição ao sistema hegemônico e burocrático de heterogestão,

predominante no sistema capitalista e que é responsável por uma história marcada pela

exploração  e  alienação  do  trabalho.  Neste  contexto,  vale  refletir  também  sobre  a

autogestão  dentro  das  próprias  incubadoras.  Sendo  assim,  buscou-se  discutir  sobre

práticas  de  gestão  da  INCUBACOOP/UFLA,  a  partir  dos  princípios  teóricos  que

definem o que é e o que não é autogestão, com intuito de contribuir para os processos de

intervenção  social  das  incubadoras  em  relação  aos  empreendimentos  coletivos

incubados,  para repensar as metodologias  utilizadas e,  especialmente,  para a própria

gestão das incubadoras. Para esta pesquisa realizou-se uma análise documental baseada

em  atas  de  assembléia,  relatos  de  reuniões  e  cadernos  de  campo,  bem  como  a

observação  participante,  já  que  os  autores  são  também  membros  da  incubadora.

Conforme o referencial teórico utilizado, os resultados percebidos demonstram que a

participação  dos  membros  da  INCUBACOOP/UFLA na  tomada  de  decisões  vem

evoluindo desde o início  de suas  atividades  em 2005 até  o presente  momento,  sem

contudo atingir o maior nível de participação, ou seja, a autogestão. Cabe ressaltar que

não é somente o nível de participação que deve ser considerado, mas também o grau de

importância das decisões a serem tomadas, isto é, não é suficiente para autogestão que

exista  alto  grau  de  participação  nas  decisões  menos  importantes  e  centralização  na

tomada das decisões mais relevantes.

ESTRUTURAÇÃO  DE  UM  PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  APOIO  A

CATADORES  AUTÔNOMOS  DE  MATERIAIS  RECICLÁVEIS,  SÃO

CARLOS/SP.  POLAZ, CARLA N. M.;  RAMIREZ, ÉRICA S.; TRIVELIN, LÍLIAN

M.TEIXEIRA; BERNARDO, A. N. Departamento de Engenharia Civil - Universidade

Federal de São Carlos, Brasil. CNPq. paca_cnpq@yahoogrupos.com.br 

A partir da reivindicação de um grupo de catadores autônomos de recicláveis do bairro

Santa Angelina - um dos bolsões de miséria do município de São Carlos, São Paulo -, a

Universidade  Federal  de  São  Carlos,  em  parceria  com  a  Prefeitura  Municipal  e  a

Associação para Proteção Ambiental de São Carlos, vêm trabalhando na construção de

um programa que visa a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores através da



geração de trabalho e renda, pautada nos princípios da Economia Solidária. Para uma

melhor gestão sócio-ambiental dessa atividade, encontra-se em processo de implantação

um espaço  comum de  estocagem e  início  de  processamento  dos  resíduos,  onde  os

catadores, até então autônomos, encontrarão condições de agregar valor aos materiais

coletados, evoluindo para uma organização social baseada na comercialização coletiva

desses resíduos. Para a sua implantação, a equipe executora busca, ao lado do processo

de  envolvimento  participativo,  em que  os  catadores  são  incentivados  a  emitir  seus

posicionamentos e a ouvir diferentes opiniões, desenvolver atividades que fomentem e

tragam à tona as suas muitas capacidades, na busca da melhoria de suas condições de

atuação. Para tanto, foram concebidos momentos de  capacitação no presente projeto,

estruturados sob a forma de cursos e oficinas, abordando diferentes temas, entre eles o

auxílio  administrativo  na  gestão  do  empreendimento  e  a  educação  ambiental.  As

atividades desenvolvidas até o momento concentraram-se em: a) estabelecer parcerias

entre  diferentes  atores  sociais  para  viabilizar  a  execução,  acompanhamento  e

continuidade  do  programa;  b)  fomentar  um  grupo  de  catadores  interessados  em

constituir  um  empreendimento  de  Economia  Solidária,  através  do  levantamento

detalhado  do  perfil  sócio-econômico  do  mesmo,  onde  pudemos  identificar  suas

motivações, demandas e disponibilidades; c) realização de oficinas de reutilização de

materiais e reaproveitamento de alimentos; e d) trâmites necessários para a viabilização

da infra-estrutura física do galpão de triagem. Desta forma, buscamos contribuir para a

melhoria  das  condições  de  trabalho  e  renda  dos  catadores  beneficiados,  através  da

agregação de valor  aos  materiais,  da promoção da cidadania  no âmbito da inclusão

sócio-ambiental, da melhoria das condições de saúde pública associada ao manejo dos

resíduos, da diminuição do número de acidentes de trabalho, bem como proporcionar

uma destinação ambientalmente adequada aos materiais recicláveis.

INSTITUTO  DE  DESENVOLVIMENTO  TERRITORIAL.  SABINO,

ADALBERTO. Instituto de Desenvolvimento Territorial, Brasil. sabinoada@ig.com.br. 

A união de pequenos produtores, que se organizavam em Associações, Cooperativas e

grupos informais, deu origem ao Instituto de Desenvolvimento Territorial (Ideste), que

tem vários  objetivos,  dentre  eles:  ampliar  a  vocação do pequeno produtor  artesanal

visando a geração de renda, a criação de oportunidades de acesso destas comunidades
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excluídas ao mercado de trabalho, a preparação das comunidades para a vida coletiva, 

venda  de  produtos,  valorização  de  seu  território  e  da  cultura  local,  bem  como  a

sensibilização dos seus componentes e da sociedade civil para o comércio e o consumo

justos, éticos e solidários.  A iniciativa teve início em 2000 em uma avaliação efetuada

pelas  comunidades  em  que  oito  municípios,  ao  proporem  o  trabalho  em  conjunto,

perceberam que tinham a seguintes necessidades: 1- comercialização de seus produtos;

2-  capacitação profissional; 3- Criação do Fóruns de Artesanato e Cultura; 4- Inclusão

de  uma  metodologia  de  aprendizado  para  a  vida  coletiva.  Buscando  satisfazer  tais

necessidades, e atender de modo diferenciado o público de baixa renda, primeiramente

optaram pela utilização da Metodologia CEFE – Competência Econômica baseada na

Formação  de  Empreendedores,  criada  em 1979,  no  Nepal,  por  consultores  da  GTZ

(Cooperação Técnica do Governo da Alemanha). Em segundo lugar, a criaram o Projeto

Mercado Paulista Solidário que capacita e gera renda para as comunidades através de

exposições  e feiras em todo o Oeste Paulista. Por fim, se engajaram em eventos como

no Fórum de  Economia  Solidária  do  Estado de  São Paulo  e  foram proponentes  da

Conferência Estadual e Nacional de Economia Solidária, e outros. Após sete anos de sua

criação, o Ideste conta com cerca de 30 entidades do Oeste Paulista, sendo uma em cada

município e em mais 15 municípios no Vale do Ribeira e 25 em Itapeva. Conta também

com parcerias com Poder Público, com a Iniciativa Privada e com ONG’s. No mais, a

instituição  tem sonhos como,  por  exemplo,  a  criação de uma escola  voltada  para a

Educação  Solidária,  o  fomento  à  ação  cidadã  e  responsável  em vários  níveis,  e  o

empoderamento do maior número possível de comunidades excluídas via metodologia

participativa e de cooperação.

INCUBAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO DE COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE

RESÍDUOS SÓLIDOS.  DIMOV, TATIANA; VASCONCELLOS, BRUNA MENDES;

OLIVEIRA FILHO,  RICARDO SILVEIRA;  WIRTH,  IOLI  GEWEHR.   Incubadora

Tecnológica de Cooperativas Populares – Universidade Estadual de Campinas, Brasil.

tatiana@itcp.unicamp.br

Na cidade  de Campinas  a  prefeitura  terceiriza  a  Coleta  Seletiva  Domiciliar,  serviço

prestado pela empresa TECAM. O material  obtido através dessa coleta é distribuído

entre  15  cooperativas  populares.  Em março  de  2005,  as  cooperativas  concluíram o



processo de construção de uma Associação representativa,  a ACOOP. Esta  entidade,

além de realizar vendas conjuntas de alguns materiais triados pelas cooperativas, tem

um papel político importante na cidade ao reivindicar, em nome de todos os grupos,

ações do poder público de apoio e fortalecimento do Movimento de Economia Solidária

no Município. As reuniões da ACOOP acontecem em seqüência à reunião do  Grupo

Técnico de Resíduos Sólidos (GTRS), grupo que tem como objetivo discutir questões

relacionadas à coleta seletiva de Campinas. A Associação conta com a incubação da

ITCP,  que  propôs  inicialmente  a  divisão  das  atividades  em  Frentes  de  Trabalho:

administrativo,  Conselho Fiscal,  comunicação e venda coletiva,  que buscam cumprir

suas  funções  específicas,  possibilitando  uma  maior  integração  da  Rede.  Atividades

realizadas  são:  finalização  do  estatuto  e  legalização;  organização  das  reuniões  da

Associação por meio de uma dinâmica acordada dentro do coletivo de representantes;

documentação  das  reuniões  por  meio  dos  livros-ata;  construção  de  documentos  e

manifestos  ao  poder  público  e  à  população;  elaboração  conjunta  do  logotipo  da

Associação  em oficina  específica;  elaboração  de  balancete  anual;  representação  em

Feiras de Economia Solidária; organização da venda coletiva de papelão e embalagens

longa-vida, planejamento para a venda coletiva dos outros materiais; organização de um

banco de dados das cooperativas; redação de projetos para editais de financiamento para

a construção da Central de Vendas. O principal resultado deste processo de incubação é

a constituição de uma Associação, legalizada e politicamente atuante. O acontecimento

das  reuniões  da  ACOOP  tornou-se  de  fundamental  importância  para  o  grupo  de

cooperativas  participantes  que,  com  sua  organização  política,  conquistou  alguns

avanços para o programa de coleta seletiva junto à prefeitura e à TECAM, como, por

exemplo,  a  conquista  de  uma cláusula  no  edital  do  lixo,  que  garante  verba  para  a

compra de maquinário para as 15 cooperativas (prensa horizontal,  balança, esteira de

reciclagem, elevador móvel para fardos, carro armazém) e para a construção de sete

barracões para sete cooperativas.

PRÁTICAS DE CONSUMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA: CARACTERIZAÇÃO

DE COMPORTAMENTOS E CONTINGÊNCIAS. LEUGI, GUILHERME BERGO;

CORTEGOSO, ANA LÚCIA. Departamento de Psicologia - Universidade Federal de

São Carlos, Brasil. CNPq. guipsico@gmail.com 
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A Economia Solidária (ES) coloca o homem como parte fundamental das relações de

trabalho e visa mudanças na relação dele com seu ambiente. As práticas de consumo

desempenham  um papel  importante  para  a  sustentabilidade  deste  sistema.  Além de

subsidiar  sua promoção (em redes  de cooperação solidária),  as práticas  de consumo

estão  ligadas  também com a  proposta  de respeito  ao  meio-ambiente  da ES.  Assim,

compreender  os  padrões  comportamentais  de  consumo  dos  integrantes  de

empreendimentos  de  ES,  bem  como  caracterizar  uma  prática  de  consumo  ética,

responsável  e  solidária,  são  parte  dos  conhecimentos  necessários  para  subsidiar  o

funcionamento  deste  tipo  de  organização.  Este  estudo  se  propôs  a  conhecer,  pela

realização de entrevistas,  as práticas de consumo de uma amostra de sócios de uma

cooperativa  de  serviços  do  Município  de  São Carlos.  Também foi  feita  análise  dos

comportamentos  envolvidos  com o  consumir  e  outros  comportamentos  relativos  ao

consumo de um empreendimento solidário. A entrevista compreendia questões acerca da

quantidade de produtos comprados (para subsidiar possível organização para o consumo

desta  cooperativa),  dos  processos  de  escolha  de  produtos  e  serviços,  da  relação  do

consumidor  com  a  publicidade,  do  processamento  residencial  dos  resíduos,  e  dos

critérios  utilizados  para  adquirir  algo.  Primordialmente,  os  critérios  de  escolha  de

produtos  remetiam  ao  preço.  Outros  critérios  foram  citados  (prazo  de  validade  e

qualidade,  por  exemplo),  mas  em  um  número  menor  de  respostas.  A maioria  dos

entrevistados  também  relatou  não  ter  outros  critérios  que  gostaria  de  levar  em

consideração no processo de compra. Quando critérios adicionais eram mencionados,

remetiam à compra de mais produtos, mais caros ou de mais qualidade, não ocorrendo

respostas  relativas  a  critérios  ambientais,  sociais  ou  econômicos.  Com  relação  à

separação  de  resíduos,  houve  mais  relatos  indicando  separação  (reciclagem  ou

reaproveitamento)  do que  envio  de todos eles  para  o lixo  convencional.  Entretanto,

outros indicativos dos relatos apontam que esse comportamento está mais sob controle

de contingências imediatas (alguém utiliza o resíduo; ou vende) do que por regras ou

conseqüências de longo prazo (como motivos ecológicos). Os critérios de diferenciação

de produtos  essenciais  e  supérfluos,  aparentemente,  estão  muito  difusos  no grupo e

parecem ainda estar longe do que se consideraria bom, ou na direção da sustentabilidade

de um empreendimento de ES. Diante disso, iniciativas de educação para o consumo

podem ter efeitos benéficos para a sustentação destes grupos.



PROJETO  SACOLECO  E  USO  DE  ESTRATÉGIAS  NA  INSERÇÃO  DE

SACOLAS  DURÁVEIS  RUEDA,  DANIELA;  ALMEIDA,  SARA  FERREIRA;

BORGES,  DANIEL  DE  SOUZA;  FIORESI,  PRISCILA;  MACHADO,  PEDRO  ;

MORELLI,  RENATA;  PORTUGAL,  PAULA;  STANISCIA,  ANA  CAROLINA;

CORTEGOSO,  ANA  LUCIA.  Incubadora  Regional  de  Cooperativas  Populares  -

Universidade Federal de São Carlos, Brasil. danirueda1984@yahoo.com.br.

O Projeto  Sacoleco  visa,  de  um lado,  substituição  de  sacolas  plásticas  por  sacolas

duráveis  no  transporte  de  mercadorias  e,  de  outro,  geração  de  renda  para

empreendimentos  solidários  de  artesanato  e  costura.  As  sacolas  descartáveis  são

materiais  que  prejudicam  o  ambiente  justamente  pelas  grandes  qualidades  que  são

ressaltadas  nestes  produtos,  impermeabilidade  e  resistência,  as  quais  dificultam  sua

decomposição no ambiente. Assim, introduzir as pessoas em uma lógica de consumo

responsável é um grande desafio. O projeto estabeleceu parcerias com estabelecimentos

comerciais  de  pequeno  porte  da  cidade  de  São  Carlos,  sensibilizados  tanto  pelo

problema ambiental quanto pelo custo que este item representa nestes locais: estima-se

que sejam gastos, por mês, cerca de 10.000 sacolas plásticas em um estabelecimento

comercial  de  pequeno  porte.  O  objetivo  deste  trabalho  é  examinar  e  comparar  as

diferentes estratégias utilizadas no projeto Sacoleco para a inserção do uso de sacolas

duráveis.  Estratégias  de implantação ocorridas  em dois  estabelecimentos  comerciais,

uma vídeo locadora e um supermercado, com diferentes tipos de público e produtos, são

comparadas neste estudo. No primeiro caso,  as sacolas servem para acondicionar  os

produtos  alugados,  e  devem ser  devolvidas  juntamente  com estes  produtos,  estando

previsto ressarcimento financeiro caso o produto não seja devolvido. No segundo caso,

foi realizada uma entrega de sacolas a um público fiel do local, com a expectativa de

que seja usada neste e em outros estabelecimentos. Em todos os casos, a implementação

do projeto foi antecedida de campanhas explicativas e de sensibilização de funcionários

e usuários dos estabelecimentos. 

Mesa 4 – Metodologias e organizações associativas solidárias

Coordenação: Carlos Augusto Moraes e Araújo

METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO SOLIDÁRIO

– ESTUDO DE CASO. RICCI, FABIO; VIEIRA, ARLETE CANDIDO MONTEIRO.
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Programa de Pós-graduação em Gestão e Desenvolvimento Regional - Universidade de

Taubaté, Brasil. arletemonteiro@terra.com.br

A investigação das potencialidades, desafios e limites de empreendimentos solidários de

geração  de  trabalho  e  renda,  com  emancipação  socioeconômica,  são  tratadas  neste

trabalho  visando  a  disseminação  da  experiência  e  sua  replicação.  Os  fatores

preponderantes para a escolha foram: o posicionamento socioeconômico das pessoas

antes  da  cooperação;  a  marginalização  gerada  pelo  desenvolvimento  capitalista;  e  a

urgência de ações sentida por pessoas da sociedade engajadas em causas sociais, ora

pelo próprio poder publico na implantação de programas e  projetos  para atender  às

realidades locais de desenvolvimento, e provocar um fenômeno que promova alternativa

de  mudança  em  uma  relação  produtiva  incapaz  de  absorver  uma  camada  de

trabalhadores à margem das exigências do mercado de trabalho formal. Delimitou-se a

análise  do  projeto  de  implantação  e  constituição,  como  também  do  exercício  da

autogestão e sustentabilidade no contexto político, econômico e social das cooperativas

populares  Coomabem e  Amigos do Lixo,  localizadas  respectivamente  em Ubatuba e

Guaratinguetá.  A metodologia  utilizada  quanto  aos  objetivos  foi  a  exploratória  com

procedimentos  de  pesquisa  de  campo.  Os  instrumentos  utilizados  foram:  pesquisa

documental, aplicação de formulários e entrevistas. Os dados foram coletados de julho a

dezembro/2004.  Os  resultados  comprovaram que  a  metodologia  de  implantação  das

cooperativas populares foi adequada à sustentabilidade e a autogestão foi atingida pelos

empreendimentos. Ressalta-se que há um caminho a ser percorrido na consolidação da

organização democrática do trabalho e seus desafios estão ligados à continuidade do

processo de capacitação em cooperativismo e empreendedorismo,  com planejamento

das ações para o desenvolvimento do nível de escolaridade e aquisição da maturidade

empresarial que essa forma de organização exige. É imprescindível a presença dos três

is:  idéia,  indivíduo e  instituição,  com consciência  social  permeada  pela  cooperação,

colaboração e solidariedade, como também ações direcionadas por políticas públicas de

apoio e incentivos, que seja uma atividade de prevenção e/ou combate à situação de

vulnerabilidade social e promoção de condições de vida mais digna, sempre provendo

práticas adequadas para a superação da lógica tradicional de dominação e exclusão.
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EL BALANCE SOCIAL COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN EN

LA GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS: EL CASO DE LA COOPERATIVA

ELÉCTRICA DE CONCORDIA. TISOCCO, FABIÁN GUSTAVO; SOTO, EMILIO

ARGENTINO. Facultad de Ciencias de la Administración – Universidad Nacional de

Entre Ríos, Argentina. plan-academico@ai.fcad.uner.edu.ar

El presente trabajo intenta introducir la temática de la gestión socialmente responsable y

su evaluación a  través  del  balance  social  cooperativo  en las  empresas  cooperativas,

resaltando la necesidad de conocer la importancia de la herramienta, las particularidades

de su implementación y haciendo fuerte hincapié en la trascendencia del balance social

como instrumento de transformación y cambio de nuestras cooperativas, en la búsqueda

del  difícil  equilibrio  entre  una  gestión  económicamente  viable  y  socialmente

responsable de acuerdo a los principios guías del movimiento cooperativo. Se plantean

también los principales obstáculos en su implementación como el desconocimiento de la

temática  del  balance  social  en  los  diferentes  niveles,  la  no  formalización  de  sus

objetivos  y  acciones  sociales  y  la  no  valoración  del  contenido  social  de  acciones

realizadas El trabajo también resalta los principales puntos que se han incorporado al

modelo de la ACI para adaptar el mismo a las particularidades de algunas cooperativas.

El trabajo expone una metodología de implementación del Balance generada desde la

práctica en Cooperativas de servicios públicos de Argentina que puede ser tomada y

puesta  en  marcha  por  otros  tipos  de  cooperativas  en  el  país  y  en  el  exterior  con

adaptaciones mínimas del método a partir de la realidad de cada una. Se esbozan varios

puntos a manera de conclusión sobre los aspectos positivos que la implementación de

esta herramienta genera en las cooperativas como ser, contribuir a la conservación y/o

profundización  de  los  principios  cooperativos,  visualizar   y  medir  cuánto  estamos

cumpliendo con los principios cooperativos, cuantificar el Valor Agregado Cooperativo

es decir el aporte concreto a la comunidad y al los grupos de interés, contar con una

herramienta de gestión para la mejora continúa. A partir de estas afirmaciones es que

creemos que la instrumentación del balance social  en las cooperativas,  se constituye

como una excelente herramienta en la búsqueda del difícil equilibrio entre una gestión

económicamente viable y socialmente responsable de acuerdo a los principios guías del

movimiento cooperativo. 
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AVALIAÇÃO DA INCUBACOOP/UFLA NO PROCESSO DE INCUBAÇÃO DA

TECNOLIVRE  SOUZA, MIRELLA CAETANO; RIBEIRO, MARCELA VELOSO;

PEREIRA,  JOSÉ  ROBERTO.  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares -

Departamento de Administração e Economia - Universidade Federal de Lavras, Brasil.

FINEP. incubacoopufla@yahoo.com.br

As Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP) representam hoje uma

importante vertente de extensão das universidades brasileiras. Surgem como projetos,

programas ou órgãos das universidades com a finalidade de dar suporte à formação e ao

desenvolvimento  de  cooperativas  populares.  Neste  contexto,  está  em  processo  de

incubação pela INCUBACOOP/UFLA desde junho de 2006 o grupo TecnoLivre, que

surgiu da iniciativa de um professor e estudantes do curso de Ciência da Computação da

UFLA,  cujo  objetivo  é  atuar  com Software  Livres.  A metodologia  de  incubação  é

baseada  no  método  dialógico  e  é  constituída  de  três  fases:  pré-cooperativismo;

constituição  e  formalização  da  cooperativa;  e  emancipação  do  empreendimento;  as

quais envolvem desde a mobilização, diagnóstico, planejamento participativo e estudo

de viabilidade do empreendimento até a emancipação do grupo, passando pela fase de

formação cooperativista e constituição formal da cooperativa. Deste modo, o processo

de incubação da TecnoLivre encontra-se na primeira fase desta metodologia, finalizando

o  planejamento  participativo  que  adota  o  Método  Altadir  de  Planificação  Popular

(MAPP) e seguindo para a elaboração do Plano de Negócios. Os resultados alcançados

até  o  momento  referem-se  aos  relatórios  do  Diagnóstico  Rápido  Participativo

Emancipador (DRPE) e do MAPP, além da coesão grupal, e do alto grau de participação

dos membros nas reuniões e tomada de decisões. 

INCLUSÃO PRODUTIVA E MUDANÇA SOCIAL ATRAVÉS DO TRABALHO

ASSOCIADO NO MUNICÍPIO DE JALES-SP.  ARAUJO,  CARLOS AUGUSTO

MORAES E.; TARSITANO, MARIA APARECIDA ANSELMO; MARQUES, NILTON

APARECIDO; SIEBRA, KÁTIA; ARAUJO, ROSÂNGELA RAMOS E. Departamento

de Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e Sócio-Economia - Faculdade de Engenharia –

Universidade  Estadual  Paulista  -  Câmpus  de  Ilha  Solteira,  Brasil.

coryong@agr.feis.unesp.br 
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O presente trabalho refere-se ao projeto em desenvolvimento, desde julho de 2006, por

docentes da Unesp de Ilha Solteira e instituições parceiras, através de um projeto de

inclusão  produtiva  proposto  pela  Prefeitura  Municipal  de  Jales,  com  recursos  do

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  visando  a  capacitação  de  trabalhadores  e

trabalhadoras  da  economia  informal  do  município,  assim  como  um  grupo  de

agricultores familiares em três atividades: preparação de polpa de frutas; desidratação

de frutas e legumes e preparo de suco de uva e vinho e na capacitação destes atores para

a  formação  e  gestão  de  organizações  coletivas  (associações).  Os participantes  estão

sendo  capacitados  através  de  encontros  periódicos,  por  meio  de  uma  metodologia

participativa  sobre  temas  como  relações  interpessoais,  associativismo,  gestão  de

organização coletiva, através dos quais tanto o conhecimento teórico e prático dos (as)

mesmos (as) vem sendo construído, assim como a própria interação entres estes tem

propiciado a constituição dos grupos. Além de conteúdos expositivos, tem-se utilizado

também de estratégias de diagnóstico e planejamento participativo,  envolvendo além

dos  próprios  interessados,  membros  de  suas  famílias.  Parte  dos  participantes  deste

projeto  são  pessoas  –  notadamente  mulheres  –  que  participam  do  Programa  de

Assistência Integral à Família, levado a cabo através da Secretaria de Promoção e Bem

Estar  Social  de  Jales.  Apesar  do  trabalho  ainda  encontrar-se  em  desenvolvimento

percebe-se  que  o  mesmo  contempla  realidades  distintas.  O  grupo  dos  agricultores

familiares produtores de uva (uma das características deste município da região noroeste

do Estado de São Paulo) tem um perfil diferenciado na medida em que são proprietários

de terra e têm como objetivo a agregação de valor ao seu produto, através do fabrico de

suco de uva e vinho. Um dos resultados concretos das 13 famílias participantes deste

projeto é a definição de plantio de uma área comum de 100 pés para a produção de suco

de uva,  descartando por ora a  produção conjunta do vinho.  Quanto  aos  outros dois

grupos, cujos componentes apresentam um perfil sócio-econômico distinto um resultado

concreto foi a fusão dos dois num só grupo sendo que todos os e as participantes estão

dominando as duas habilidades. Este grupo no momento está definindo as condições e

características da Associação que pretende constituir.

INCUBACOOP/UFLA:  DRPE  –  UMA FERRAMENTA DE  EMANCIPAÇÃO

POPULAR.  FERNANDES, LUCIANO RAMOS DA SILVA; MONTEIRO, RAFAEL

FERREIRA; PEREIRA,  JOSÉ ROBERTO. Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas



Populares  -  Departamento  de Administração  e  Economia  -  Universidade  Federal  de

Lavras, Brasil. FINEP. incubacoopufla@yahoo.com.br

As  Incubadoras  Tecnológicas  de  Cooperativas  Populares  (ITCP’s)  surgem  como

fomentadoras da Economia Solidária através da reflexão, geração de trabalho e renda

com a formação das cooperativas. Nessa perspectiva a INCUBACOOP/UFLA realiza a

capacitação  técnica  e  gerencial  do  cooperativismo  junto  ao  coletivo  incubado,

diferenciando  das  demais  ITCP’s  em seu Processo  Metodológico  de Incubação,  por

fundamentar-se na metodologia  do Diagnóstico  Rápido Participativo  e  Emancipador

(DRPE) que constitui a base de intervenção e de avaliação social. O DRPE é constituído

de um conjunto de métodos e técnicas de intervenção participativa que permite obter

informações qualitativas e quantitativas em pequeno espaço de tempo. Neste processo

de intervenção forma-se uma equipe transdisciplinar  flexível  e com a capacidade de

estabelecer  um canal  de  comunicação  direto  e  interativo  entre  a  comunidade  e  os

agentes  da intervenção planejada.  Os resultados  obtidos  até  o  momento  têm sido:  a

capacitação  dos  estagiários  com  esta  metodologia;  e  a  estruturação  e  organização

eficiente dos coletivos incubados.

DESENVOLVIMENTO  DE  RECURSOS  DE  APOIO  PARA  GESTÃO  EM

EMPREENDIMENTOS  SOLIDÁRIOS:  PROMOVENDO  AUTONOMIA  EM

COOPERATIVA DE  LIMPEZA.   PATRIAN,  ANA CAROLINA DE  ALMEIDA;

OLIVEIRA FILHO, MARCO AURÉLIO MAIA BARBOSA DE; MASCIO, CARLOS

CÉSAR;  CORTEGOSO,  ANA LUCIA.  Departamento  de  Psicologia  -  Universidade

Federal de São Carlos, Brasil. carolpatrian@yahoo.com.br

A Incubadora Regional de Cooperativas Populares da UFSCar (INCOOP) tem como sua

principal atividade a incubação de empreendimentos solidários de natureza popular, por

meio de assessoria, buscando promover a existência e consolidação destes, organizados

para  o  trabalho  coletivo,  que  funcionem de  forma autônoma,  com capacidade  para

identificar  suas  próprias  necessidades.  A autonomia  destes  empreendimentos,  a  ser

alcançada por meio da autogestão, ocorre através de um processo longo e complexo, no

qual são desenvolvidas capacidades múltiplas, não apenas por parte dos membros dos

grupos  atendidos,  mas  da  própria  equipe.  Neste  tipo  de  acompanhamento  em uma



cooperativa  de  limpeza,  tem  cabido  à  equipe  desenvolver,  juntamente  com  os

participantes dos atendimentos, recursos capazes de favorecer a ocorrência de condutas

que surgem como relevantes para o funcionamento desejável do grupo, do ponto de

vista  de seus  membros.  Este  trabalho tem por objetivo  descrever  e  examinar,  como

condições de apoio ao desenvolvimento do grupo, em busca de maior autonomia na

gestão  de  suas  próprias  necessidades,  os  seguintes  tipos  de  recursos  propostos  e

desenvolvidos  por  participantes  da  equipe  de  incubação:  1)  procedimentos  e

instrumentos para desenvolvimento de assembléias e elaboração de atas,  tendo como

objetivos favorecer a realização de assembléias com efetiva participação em processos

decisórios democráticos e de garantir registro fiel e facilitado de informações sobre e

para  o  grupo;  2)  um  manual  do  contratante, cuja  finalidade  é  de  explicar  aos

contratantes  de serviço do empreendimento diferenças entre contratar  os serviços de

uma cooperativa ou serviços de uma empresa de natureza capitalista;  3) um  manual

sobre elaboração de orçamento, construído a fim de capacitar qualquer cooperado que

necessite,  ou  que  tenha  interesse,  a  elaborar  um orçamento  para  todos  os  tipos  de

serviço  realizados  pela  cooperativa;  4)  um  cadastro  dos  sócios,  através  do

preenchimento  das  fichas  pessoais,  com  os  dados  fundamentais  e  o  histórico  na

cooperativa, também de forma a garantir registro apropriado de informações relevantes

para  e  sobre  o  empreendimento.  Serão  apresentadas  informações  sobre  os

procedimentos  de  desenvolvimento  dos  recursos,  suas  características  e  resultados

alcançados com sua utilização no grupo.  

ITCP DA UFPR E A CONTRIBUIÇÃO PARA INCREMENTO DO CAPITAL

SOCIAL  COM  VISTA  AO  DESENVOLVIMENTO  LOCAL:  O  CASO  DA

COOPERMANDI. DOZSA, DENYS; SANTOS, MARIA SALETT TAUK.  Programa

de Pó-Graduação em Extensão Rural e Desenvolvimento Local – Universidade Federal

Rural de Pernambuco - Universidade Federal do Paraná - Incubadora Tecnológica de

Cooperativas Populares, Brasil. Agencia Canadense de Desenvolvimento Internacional

– ACDI. denys@ufpr.br 

O presente trabalho trata de um estudo de recepção que busca compreender como os

cooperados  da  Cooperativa  de  Produtores  Rurais  e  Artesão  de  Mandirituba

(Coopermandi) se apropriam da proposta da Incubadora Tecnológica de Cooperativas
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Populares  da Universidade  Federal  do Paraná – ITCP-UFPR. Mais  especificamente,

como  estes  cooperados  se  apropriam  da  proposta  da  ITCP-UFPR  enquanto  uma

proposta de Extensão Rural voltada para a promoção do incremento do capital social

daquela  população,  na  perspectiva  da  construção  do  desenvolvimento  local.  Como

referencial teórico este trabalho utiliza as teorias de Extensão Rural na perspectiva do

desenvolvimento local tendo como base autores como Maria Salett Tauk Santos, Angelo

Brás  Fernandes  Callou,  José  Graziano  da  Silva,  Cleyton  Campanhola;  a  teoria  do

desenvolvimento local via Paul Prévost, Carlos Julio Jara; e do capital social, através de

Pierre  Bourdieu,  James  S.  Coleman,  Robert  Putnan,  dentre  outros.  Utiliza-se  a

perspectiva  metodológica  de  estudo  de  caso,  através  da  escola  latino-americana  de

comunicação, na abordagem dos estudos culturais e dos estudos de recepção via Jesús

Martin  Barbero,  Guilhermo Orosco, e  Nestor  Garcia  Canclini.  Para coleta  de dados

foram combinadas  as seguintes técnicas:  análise documental,  diário  de campo e três

roteiros de entrevista semi-estruturada aplicada a técnicos da ITCP-UFPR, a parceiros

da cooperativa, a cooperados da Coopermandi. O estudo evidenciou entre as conclusões

que a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal do

Paraná,  através  de  um  processo  de  educação  continuada,  utiliza  metodologias

participativas,  o  que  vem  contribuindo  para  a  construção  do  capital  social  dos

cooperados  e  da  cooperativa,  com  vistas  ao  desenvolvimento  local.  O  trabalho

desenvolvido pela ITCP-UFPR, junto ao empreendimento cooperativo contribuiu para o

desenvolvimento das habilidades profissionais e gerenciais dos cooperados, agricultores

e artesãos de Mandirituba.  Pode-se observar  que os  cooperados da Coopermandi  se

apropriaram das propostas da ITCP materializado no sentimento de pertencimento da

cooperativa, no reconhecimento dos mecanismos de produção e de gestão, e do papel

solidário da cooperativa enquanto geradora de trabalho e renda. Entretanto,  como se

trata de um processo em construção existem rotas a serem corrigidas no que se refere à

alta  rotatividade  de  cooperados,  e  à  dependência  da  Cooperativa  em  relação  aos

parceiros, no que se refere à comercialização da produção.

A EXTENSÃO  UNIVERSITÁRIA E  SUA CONTRIBUIÇÃO  À  ECONOMIA

SOLIDÁRIA.  SAID,  JACOB; CARVALHO,  JULIEVERSON;  TEIXEIRA,

GABRIELA. Departamento de Educação,  Ciências Sociais e Política Internacional –

Universidade Estadual Paulista – Campus de Franca, Brasil. jacob_said@yahoo.com.br



O Grupo de Estudos de Democracia Econômica (GEDE) é resultado de um trabalho

realizado na Unesp, câmpus de Franca, há dois anos. A proposta é pensar a democracia

econômica  por  meio  da  economia  solidária  de  maneira  cooperativa  e  participativa,

interagindo o ambiente universitário com a comunidade. O grupo objetiva trabalhar o

tripé da universidade pública (ensino, pesquisa e extensão) de maneira interdisciplinar.

Nesse  sentido,  a  economia  solidária  perpassa  pelos  projetos  de  intervenção  para

alcançar  a  democracia  econômica.  Tudo  com  a  participação  popular  no  sistema

socioeconômico. Dentre os trabalhos relevantes estão: 1) organização de um grupo de

compra  coletiva  que  visa  diminuir  custos  e  formar,  adiante,  uma  cooperativa  de

consumo; 2) Associação dos Produtores de Orgânicos de Franca e região, a qual o grupo

fornece  assessoria  jurídica  e  social  resultando,  por  exemplo,  na  feira  de  produtos

orgânicos realizada semanalmente nesta cidade; 3) início de pesquisa para a produção

de projetos sociais no assentamento Boa Sorte, na cidade de Restinga – SP, trabalhando

aspectos  de relacionamento,  cooperação,  e  alternativas  viáveis  de produção agrícola

diante da realidade local. Para a contratação de profissionais que atuarão nos projetos

será criada  parceria  com uma OSCIP (Organização da Sociedade  Civil  de Interesse

Público). Utilizamos a metodologia da práxis, na qual aglutinamos a teoria estudada em

grupo ao ensino e pesquisa acadêmicos, ambos associados a sua aplicação prática nas

atividades  socioeconômicas.  Acreditamos  que  a  economia  solidária  resgata  valores

cooperativos que ultrapassam o âmbito econômico, permeando a valorização da vida,

respeitando o meio ambiente, a sustentabilidade, condições dignas de trabalho e justiça

social.  Desta  forma,  pretende-se,  com  a  atuação  do  grupo,  uma  aproximação  da

academia com a realidade profissional.  Acreditamos que essa atuação contribui  para

mudanças efetivas nos comportamentos humanos. 

Mesa 5 - Políticas públicas, cooperativismo e economia solidária

Coordenação: Miguel Bacic

INTERVENCION  DIRECTA  DEL  ESTADO  Y  LA  CREACION  DE

COOPERATIVAS DE TRABAJO. EL CASO RECIENTE DE ARGENTINA CON

EL PROGRAMA FEDERAL DE EMERGENCIA HABITACIONAL. DEPETRIS,

EDITH; ROSSINI, G. Departamento de Economía - Facultad de Ciencias Economicas -

Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. eguiguet@fce.unl.edu.ar
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El alto índice de desempleo en Argentina a fines de la década del ´90 y la situación

caótica después de la devaluación dejó al margen a una gran cantidad de población,

tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas poblaciones rurales del interior del

país. Hubo fuertes reclamos para que el Estado actuara asistiendo a la población más

desposeída,  lo  que  se  tradujo  en  una  serie  de  Programas  y  Planes  netamente

asistencialitas, como los llamados Planes Jefes y Jefas de Hogares por el Decreto n°

565/02. Al comenzar la recuperación de la actividad económica esta dependencia generó

fuertes críticas a la par que una carga presupuestaria muy alta. Una de las respuestas fue

la  aprobación  e  implementación  del  Programa  Federal  de  Emergencia  Habitacional

(PEH), primera etapa. Este tuvo la finalidad de contribuir a solucionar la emergencia

habitacional  y  laboral,  organizando  a  los  beneficiarios  de  los  Planes  anteriormente

citados y a desocupados en cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas.

Requirió la intervención conjunta de tres niveles gubernamentales, nacional, provincial

y municipal y varios organismos en algunos de ellos. Esta iniciativa, con la creación de

cooperativas  por fiat desde arriba hacia abajo, creó inicialmente entre la población y

particularmente  entre  los cooperativistas  una reacción pesimista  de los  alcances  que

podría  llegar  a  tener.  Por  un lado la  cultura  cooperativista  enraizada  ha sido la  del

esfuerzo propio  y ayuda mutua,  incluyendo la  propia decisión  y organización  de la

entidad. Por otro, el desarrollo de cooperativas de trabajo ha tenido inconvenientes en el

pasado por varias cuestiones, que incluyen la falta de educación de los miembros. Sin

embargo, a pesar del pesimismo, hubo una fuerte proliferación de cooperativas del PEH,

sin que los resultados hayan sido evaluados sistemáticamente. En la provincia de Santa

Fe, a priori, y como resultado de entrevistas con informantes calificados se observan

algunas experiencias positivas y muchas dudas de la continuidad futura de muchas de

ellas. Esta ponencia tiene como objetivo presentar las características del Programa y de

las cooperativas que surgieron, tal como se implementó en la provincia de Santa Fe.

Ofrecer  luego  algunos  resultados  preliminares  y  discutir  dificultades  y  perspectivas

futuras.

O  COOPERATIVISMO  POPULAR  E  A  POLÍTICA  DE  ECONOMIA

SOLIDÁRIA NO BRASIL.  BERGONSI, SANDRA SUELY SOARES. Pró-Reitoria

de  Extensão  e  Cultura  -  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  -

Universidade Federal do Paraná, Brasil. sandrabergonsi@yahoo.com.br 
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Embora o estudo em questão esteja ainda no início, ele se justifica na necessidade de

compreender a política de Economia Solidária e Economia Social, tornada um programa

de governo na gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, no que diz respeito à sua

efetividade como política social.  A necessidade dessa compreensão vem perseguindo

todos os atores (universidades, movimentos sociais e apoiadores de modo geral), aliados

aos grupos comunitários,  imbuídos do fazer real  o Cooperativismo e Associativismo

Popular, como política pública de geração de trabalho e renda e, conseqüentemente, de

construção da cidadania e de combate à exclusão social. Esse trabalho se constitui numa

reflexão  teórica  sobre  a  temática,  fundamentado  em  estudos  contemporâneos  da

sociologia. Para falar de política pública de Economia Social e Solidária, deve-se ter

claro que na América Latina, em especial no Brasil, vem acompanhada, no contexto de

seu surgimento e desenvolvimento, da necessidade de resolver, se não totalmente, mas

de forma mais  efetiva  o processo de  exclusão por  que  passam homens e  mulheres,

jovens  e  adultos  do  mercado  de  trabalho,  caracterizando  um  país  com  níveis  de

desigualdade e de injustiça social alarmantes. O movimento de Economia Solidária no

Brasil, que tem início no final da década de 1980, se organiza como uma alternativa de

geração de trabalho e renda. No transcorrer deste período, os executores deste programa

se  deparam  com  mecanismos  de  exclusão  e  de  geração  de  desigualdades  mais

complexos e heterogêneos, apresentando desafios para a reformulação de conteúdos e

do aparato institucional das políticas sociais, ao mesmo tempo em que apontam para o

avanço do processo de integração social e extensão da condição de cidadania no país.

Neste contexto tem-se uma sociedade que se organiza numa lógica,  pode-se afirmar

perversa;  a  dos  trabalhadores  sem trabalho ou  de  inúteis  para  o  mundo.  Estamos,

segundo  Castel,  diante  de  um  período  incerto  de  transição  para  uma  inevitável

reestruturação das relações de produção: seria preciso mudar certos hábitos antes de

encontrar uma configuração estável. Mutação completa da nossa relação com o mundo,

tratar-se-ia, então, de inventar uma maneira diferente de habitar este mundo ou resignar-

se com o apocalipse.  Obviamente  que o  caminho a  ser  percorrido  não aponta  para

resignar-se com o apocalipse, mas sim continuar a constituir uma sociedade de sujeitos

independentes  e,  desta  forma,  buscar  condições  concretas  para  que  isto  ocorra,

entendendo-se que não existe somente um caminho.



AS  COOPERATIVAS  AUTOGESTIONÁRIAS  COMO  ELEMENTO

IMPORTANTE DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL.  BACIC,

MIGUEL JUAN. Instituto  de  Economia  –  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas

Populares – Universidade Estadual de Campinas, Brasil. bacic@eco.unicamp.br

O objetivo da presente comunicação é apresentar alguns conceitos que podem ser úteis

aos gestores públicos na formulação de ações para promover o desenvolvimento local e

enfrentar  os  problemas  de  emprego  em  seus  municípios  considerando  o  papel  das

cooperativas  autogestionárias.  A visão  sistêmica  apoiada  no  planejamento  de  longo

prazo,  fundado  num  claro  diagnóstico  da  situação  local,  o  resgate  da  cultura,  da

tradição,  da história e do complexo de recursos locais – pequenos produtores rurais,

pequenas empresas,  artesões, artistas,  empresas, pessoas desempregadas que desejam

encontrar um caminho para obter renda, a preservação e o uso responsável dos recursos

naturais  e  o  esforço  do  poder  público  coordenando  e  promovendo  ações  –  são

provavelmente  o  melhor  caminho  para  enfrentar  as  forças  de  exclusão  e  a  crise

permanente  trazida  pela  globalização,  permitindo  a  inserção  cidadã  das  pessoas  na

sociedade. O poder público municipal pode agir como facilitador dos agentes produtivos

contribuindo com a identificação de oportunidades, provendo infra-estrutura, facilitando

o acesso à tecnologia, facilitando a formação de cooperativas e associações e facilitando

a organização dos agentes. Os princípios que devem nortear as atividades para alcançar

a  geração  de  emprego  e  renda  são:  1)  A visão  básica  deve  ser  o  desenvolvimento

sustentado, tanto do ponto de vista ambiental como social. As atividades decorrentes

devem beneficiar a população desprotegida e não a uma parte estreita da sociedade local

ou empresas. 2) Deve-se procurar dentro dos recursos locais as forças e os meios para

aumentar  a  renda.  3)  Deve-se  agir  para  tornar  mais  densas  as  relações  econômicas

dentro do município ou da região, induzindo o aumento das relações de compra e venda

entre os agentes locais. 4) As ações associativas (ou em rede) são o melhor caminho

para alavancar o crescimento das forças produtivas locais. 5) Investimentos externos são

bem-vindos, mas sempre quando alavanquem as forças locais. 6) Deve-se procurar criar

fatores de diferenciação em relação a municípios vizinhos. A diferenciação valoriza o

município em questão sem desvalorizar os municípios vizinhos.  7) Em alguns casos

pode ser necessário integrar ações com municípios vizinhos de forma que seja criada

uma região diferenciada com peso suficiente para desenvolver determinada atividade

econômica.  8)  O  planejamento  estratégico  no  nível  municipal  é  um  instrumento
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aconselhável para manter o dinamismo das atividades de geração de emprego e renda ao

longo das distintas administrações. 9) O conjunto de ações derivado do planejamento

estratégico deve estar integrado com ações na esfera educativa, cultural, social, de saúde

pública  e  de  meio  ambiente  de  forma  que  as  ações  em  cada  esfera  se  reforcem

mutuamente,  maximizando assim seu potencial  de  geração de emprego e renda.  A

constituição de cooperativas autogestionarias é um caminho necessário para a inserção

sócio-produtiva de parcela da população, mais para tanto deve-se cumprir os requisitos

de agregação de valor, integração com a atividade local e procura de tecnologias que

possam ser apropriadas às cooperativas.

COOPERATIVAS DE TRABALHO: AUTENTICIDADE OU FRAUDE ÀS LEIS

TRABALHISTAS. SOUZA, CARLA ARANTES DE. Universidade Estadual Paulista

– Campus de Franca, Brasil. carlinha_unesp@yahoo.com.br

As cooperativas de trabalho em suas diversas modalidades (de produção ou serviço,

organizações  comunitárias  de  produção,  de  mão-de-obra  e  suas  formas  mistas),

intensamente difundidas,  assumem papel paradoxal na realidade,  principalmente,  nos

países  subdesenvolvidos.  Ao  mesmo  tempo  em  que  servem  como  importante

instrumento  de  geração  de  renda  e  trabalho,  sobretudo  de  incentivo  ao

empreendedorismo popular,  também são largamente  utilizadas  como instrumento  de

fraude aos direitos trabalhistas, de forma a maximizar os lucros e diminuir ao máximo

os gastos de empresários individuais e grandes corporações, mesmo que através de burla

à lei nacional. Sobretudo, após a edição da lei nº. 8.949/94, que alterou o art. 442 da

CLT, ao dispor que não existe relação de emprego entre cooperados e cooperativa, nem

entre aqueles e os tomadores de serviços, o número de processos, inquéritos, ações civis

relacionados  à  fraude  aumentaram  sensivelmente.  O  presente  trabalho,  portanto,

pretende estudar através de casos concretos em trâmite no judiciário e que já obtiveram

decisão  final,  a  ocorrência  da  fraude  em  cooperativas  de  trabalho,  assim  como  a

ocorrência das cooperativas autênticas guiadas pelo fim último de promover a melhoria

da  qualidade  de  vida  dos  trabalhadores  e  pelos  ideais  cooperativistas,  com vista  a

distinguir  essas  duas  situações.  Utilizaremos  o  método  indutivo,  pois  se  pretende,

através  da  análise  de  casos  específicos,  chegar-se  a  uma conclusão geral  acerca  do

cooperativismo no Brasil, tanto em sua forma autêntica como nos casos de seu uso para



a fraude. Para tanto, estudaremos jurisprudências na íntegra, que versem sobre casos de

fraude,  obras  de  doutrinadores  sobre  a  matéria,  assim  como  sítios  da  internet

relacionados  ao  tema.  A grande  maioria  dos  casos  de  fraude  está  relacionada  com

cooperativas  de  mão-de-obra,  cooperativas  que  reúnem trabalhadores  autônomos  ou

eventuais para prestação de trabalhos a terceiros com autonomia relativa - trata-se de

modalidade  de  cooperativa  que  mais  se  afasta  dos  princípios  informadores  do

cooperativismo e, em casos de terceirização de serviços, quando o tomador de serviços

contrata terceiros (que podem ser cooperativas de trabalho) para a realização de serviços

não essenciais  da empresa.  Em conclusão parcial,  mostra-se necessária edição de lei

especial  que  verse  especificamente  sobre  as  cooperativas  de  trabalho,  criando

mecanismo  que  coíbam  a  fraude  e  incentivem  o  desenvolvimento  de  cooperativas

autênticas.

¿CÓMO GENERAR INCLUSIÓN Y AUTONOMÍA A PARTIR DE POLÍTICAS

PÚBLICAS?:  COOPERATIVISMO  Y  ESTADO  UNA  DIFÍCIL  RELACIÓN.

SARACHU, GERARDO; MORENO, DIEGO; DABEZIES, MARÍA JOSÉ CECILIA

MATONTE, CECILIA; SORIA, CECILIA; TORRELLI, MILTON; RIEIRO, ANABEL.

Programa  Incubadora  Universitaria  de  Emprendimientos  Económicos  Asociativos

Populares – Universidad de La Republica, Uruguay

Se  analizará  la  generación  por  parte  del  Estado  de  ciertas  políticas  públicas  de

protección  (sin  el  cual  sería  imposible  integrar  a  ciertos  sectores  de  extrema

vulnerabilidad  a  la  economía  formal)  haciendo  hincapié  en  el  difícil  pasaje  a  la

consolidación  de  emprendimientos  asociativos  populares  autónomos.  Es  decir,  las

potencialidades y limitantes en la generación de mecanismos de inclusión por parte del

Estado,  abordando  estrategias  específicas  para  evitar  una  política  focalizada-

asistencialista  que refuerce  una actitud  pasiva-dependiente  de los  sectores  excluidos

condenándolos  a  la  reproducción  de  su  propia  condición  de  existencia.  El  anterior

modelo  de  desarrollo  implantado  en  la  región  (de  corte  neoliberal)  convertía  a  la

cuestión  social en  un  efecto  secundario,  según  el  cual  a  medida  la  economía  se

autoregulara y expandiera se daría el famoso efecto derrame que generaría mecanismos

propios  de  incorporación  de  los  más  vulnerables  a  la  economía  formal.  Ante  los

dramáticos  resultados actuales,  la crisis  y la expansión sin límites  de la  pobreza,  el



efecto derrame ha significado a penas un goteo en medio de una cruel polarización,

exclusión y endeudamiento público. Los gobiernos de izquierda intentan –o al menos en

su discurso plantean- dar un giro a las políticas haciendo hincapié en que la ciudadanía

sólo se está en situación de ejercerla a partir de derechos políticos,  civiles,  sociales,

económicos  y  también  el  derecho  a  la  participación  activa  dentro  de  la  esfera

productiva. Para que este derecho se transforme en hecho para los ciudadanos frente a la

liberalización  del  mercado  se  defiende  la  intervención  estatal  otorgándole  un  rol

fundamental  en  la  corrección  de  desigualdades.  A partir  del  análisis  concreto  de  la

política de cooperativas sociales llevada a cabo por el gobierno actual se discutirán los

problemas  en  generar  políticas  públicas  con  el  objetivo  inmediato  de  inclusión  sin

reforzar mecanismos de dependencia que quiebren la posibilidad de construir, a largo

plazo, un camino propio desde el cual construir autonomía. ¿Cómo se piensa y estimula

la integración de estos sectores por parte del Estado? La metodología consistió en: por

un lado, intercambios y discusiones entre el equipo interdisciplinario de la incubadora

universitaria y las personas encargadas de llevar adelante la política de  cooperativas

sociales del Ministerio de Desarrollo Social; por otro lado, un estudio de caso a través

del seguimiento sostenido por encuentros entre el equipo universitario y una cooperativa

social de mantenimiento integral.

COOPERATIVISMO E A QUESTÃO TRIBUTÁRIA – PESOS TRIBUTÁRIOS

IGUAIS E EFEITOS SOCIAIS DIFERENTES: ANÁLISE DA COOPERATIVA

DE  PESCADOS  DO  MUNICÍPIO  DE  ANTONINA/PR.  BAL,  MARIA

MADALENA.  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  -  Universidade

Federal do Paraná, Brasil. madalena@sociais.ufpr.br

As cooperativas são empresas que enfrentam diversos problemas na questão tributária,

pois se diferem das empresas capitalistas. Neste estudo, analisa-se um empreendimento

solidário,  a Cooperativa de Pescados de Antonina,  no Estado do Paraná.  O objetivo

deste estudo é contribuir para o entendimento de como a aplicação dos tributos e taxas

em empreendimentos econômicos solidários afetam o desenvolvimento destes. Tendo

em vista as dificuldades financeiras por qual passam os empreendimentos populares,

questiona-se como realizar o tratamento tributário adequado às cooperativas que não

visam o lucro diante da sua legalização, pois tem a obrigatoriedade do recolhimento de
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impostos  e  taxas  conforme o  ramo da  atividade.  As  Sociedades  Cooperativas  estão

reguladas pela Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que instituiu o regime jurídico das

Cooperativas. Na Constituição de 1988, aparecem dispositivos constitucionais como o

artigo  146,  que  estabelece  normas  gerais  em  matéria  de  legislação  tributária,

especialmente sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas

sociedades cooperativas. As sociedades cooperativas diferem das sociedades comerciais

porque não visam o lucro e o seu objetivo é atender ao cooperado. De acordo com a

norma jurídica, as cooperativas não estão isentas dos tributos e contribuições. Basta que

a cooperativa pratique operação tipificada na legislação como fato gerador de algum dos

tributos  ou  contribuições  para  que  o  crédito  tributário  se  constitua.  A Incubadora

Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal do Paraná desenvolve

ações junto à comunidade de pescadores artesanais do litoral paranaense. O objetivo é a

organização para o trabalho coletivo com o beneficiamento de pescados. Como trata-se

de produto perecível, precisa estar de acordo com legislação em vigor, recolher taxas

como: taxa SEAB, taxa do bombeiro, taxa da vigilância sanitária, taxa do INMETRO,

taxa  do  Conselho  Regional  de  Medicina  Veterinária  e  o  pagamento  do  responsável

técnico. Além disso, com o início da produção e das primeiras transações comercias,

recolhe os tributos aplicáveis para uma cooperativa de produção. Os impostos são PIS e

COFINS, Imposto de Renda,  Contribuição  Social,  INSS.  Os pagamentos  de taxas  e

impostos  afetam  o  empreendimento,  pois  a  escala  de  produção  é  menor  do  que  a

capacidade que possuem, incorrendo-se em alto custo para produzir e somando-se as

dificuldades de comercialização, a questão é como tornar viável economicamente um

empreendimento  popular  solidário  diante  das  circunstâncias  expostas  e,  ao  mesmo

tempo, como concorrer com grandes empresas que produzem em larga escala?

EL VIAJE  CONTINUA…  EL PUNTO  CERO  FUE  SUPERADO…  ¿DÓNDE

ESTAMOS,  QUIÉNES  SOMOS,  CON  QUIÉN  ESTAMOS,  CÓMO  SOMOS

HOY? DABEZIES, Mª JOSÉ;  MATONTE, CECILIA; MORENO, DIEGO; RIEIRO,

ANABEL;  SARACHU,  GERARDO;  SORIA,  CECILIA;  TORRELLI,  MILTON.

Incubadora  Universitaria  de  Emprendimientos  Económicos  Asociativos  Populares  -

Universidad de la Republica, Uruguay.  



Efectivamente  se  trató  de  un  viaje,  que  un  conjunto  de  estudiantes  iniciaron  hace

aproximadamente cinco años desde la Unidad de Estudios Cooperativos (UEC) de la

Universidad  de  la  República  (UDELAR).  Viaje  hacia  afuera  de  la  Universidad,

conociendo experiencias de otros universitarios en Brasil y otros contextos nacionales.

Viaje  hacia  adentro  de  la  Universidad,  identificando  espacios  posibles  y  generando

condiciones para ampliar los mismos, buscando aliados y definiendo una hoja de ruta.

Viaje  junto  a  trabajadores  sin  trabajo  o  precarios  a  la  deriva,  buscando  crear

colectivamente emprendimientos que puedan consolidarse y desarrollarse en el tiempo.

Trabajadoras  y  trabajadores,  con  diversas  formas  de  asociación  entre  ellos,  que  se

preguntan: ¿Qué podemos hacer juntos para construir un espacio de trabajo viable y con

sentido?,  ¿Cuál puede ser el aporte de la Universidad en esos procesos? Aunque las

respuestas a estas preguntas por momentos en el camino se nos alejan, hemos tratado de

generar mecanismos que tanto a unos como a otros nos permitan, tal vez, no encontrar

la  mejor  de  las  respuestas  pero  sí  la  siguiente  pregunta.  Hemos  podido  construir

mecanismo  que  transforman  las  preguntas  en  objetivos  de  trabajo,  que  tanto  los

trabajadores  como  los  universitarios  abordamos  conjuntamente.  Es  por  eso  que  el

camino permanece incierto hacia adelante, desafiándonos permanentemente con nuevos

obstáculos y nuevas posibilidades. Pero lo que es verdad es que el surco comenzó a

trazarse y la historia nos juzgará, eso sí, por lo que hicimos. Donde la estrategia se basa:

en salirle a todo, es decir, atacar en principio todas las demandas, lo que no podemos, lo

derivamos. No sin ser conscientes de la difícil realidad que encontramos en ese salirle a

todo y las impotencias que nos genera no tener las condiciones para abordarlas todas.

El rumbo lo marca la apuesta a lograr emprendimientos autogestionarios y para eso la

clave y la apuesta está en la capacidad de escuchar no solo a los trabajadores,  sino

también a los propios universitarios que convocamos, ya que cada uno rinde homenaje a

la cultura de la que proviene. En el encuentro de estas culturas la lucha de poder no esta

ausente. Es así que Soria (2006) realiza una clarificación inicial que es fundamental para

comprender la incubadora como un proyecto académico y político que tiene importantes

repercusiones sobre la naturaleza de la intervención. El carácter del vínculo entre los

asesores  y  emprendedores,  mediados  por  los  conocimientos,  tecnologías  y  códigos

utilizados da cuenta en el orden de lo micro de las relaciones sociales que construimos,

y en este caso, específicamente, en lo organizativo laboral.  Los objetivos replanteados,

ahora  provenientes  del  contacto  con  los  protagonistas  de  este  viaje,  no  han  sido

fácilmente  abordados.  Construir  viabilidades  tanto  sociales  como económicas,  como



productivas, como jurídicas, como comunicacionales y por qué no artísticas tampoco lo

es. He aquí lo que somos hoy …

INSERÇÃO  INTERNACIONAL  DE  PEQUENAS  E  MÉDIAS  EMPRESAS

(PMEs): COOPERAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS. SOUSA, A.T.L.M. Curso de

Relações Internacionais  - Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade Estadual

Paulista - Campus de Marília, Brasil. anatereza_lms@yahoo.com.br

O  objetivo  deste  trabalho  é  estudar  a  internacionalização  das  pequenas  e  médias

empresas  (PMEs)  brasileiras  a  partir  da  perspectiva  de  arranjos  produtivos  locais

(APLs). O pressuposto do estudo é que a partir do começo da década de 1990 houve

uma  mudança  na  mentalidade  empresarial  brasileira.  Uma  conjunção  de  fatores

representados  por  aspectos  como  a  globalização  financeira  e  produtiva,  a  abertura

econômica  do  país  e  a  concretização  da  Rodada  Uruguai  do  GATT,  acirraram  a

competição pelos mercados e produziram um pensamento mais ativo quanto à inserção

internacional  das  empresas  brasileiras.  Neste  contexto  a  constituição  de  APLs  toma

significância para uma inserção internacional mais eficiente para as PMEs brasileiras.

Resgatando o componente territorial, os arranjos  criam pontes de cooperação entre as

empresas e inserem fatores locais à sua competitividade. O objetivo do estudo é levantar

informações acerca do desenvolvimento de APLs e exemplos na literatura evidenciando

a importância destes para a implantação de políticas públicas mais eficientes. 

ECONOMIA SOLIDÁRIA: O QUE O ESTADO E O DIREITO EMPRESARIAL

TÊM A CONTRIBUIR PARA A DEMOCRACIA ECONÔMICA.  NORA, LUIZ

FERNANDO ZEN. Departamento de Direito Privado – Universidade Estadual Paulista

– Campus de Franca, Brasil. FAPESP. lf_zen@yahoo.com.br

A participação popular efetiva no sistema democrático atual, no qual a democracia é

apenas política – escolhem-se os representantes políticos dos governos e estes tomarão

as decisões de ordem econômica e social sobre seus eleitores - vem enfrentando duras

críticas, principalmente porque o sistema eleitoral privilegia o candidato que tem um

maior financiamento para sua campanha, deixando todo o sistema sob a influência do



capital,  isto  é,  das  organizações  financeiras  nacionais  e  internacionais  -  nada

democráticas - na escolha de seus representantes. Utilizando o método indutivo, o qual

se  mostrou  adequado  ao  modelo  de  pesquisa  instrumental  (doutrinária,  legal  e

jurisprudencial)  -  no  qual  a  atividade  é  determinada  pela  preocupação  prática  -,

almejando  trazer  uma  contribuição  teórica  à  resolução  de  problemas  técnicos

visualizados nas dificuldades enfrentadas pelas cooperativas da cidade de Franca e suas

possibilidades de interligação com o movimento de economia solidária, percebe-se que

transformar  este  quadro  torna-se  possível  diante  do  aumento  do  número  e  da

organização  dos  empreendimentos  cooperativos  e  solidários,  presentes  nos  diversos

setores  produtivos,  com uma nova ideologia  de atuação  no mercado e uma política

econômica  voltada  para  o  consumo,  para  as  necessidades  reais  da  população.  Tais

empreendimentos são representados por um novo movimento social: o Movimento da

Economia Solidária. Os trabalhadores, obtendo a propriedade de seus empreendimentos

e  administrando-os  por  meio  da  gestão  coletiva,  iniciam  um  processo  de

descentralização do poder econômico, o que dá a cada um o efetivo direito de escolher

como a economia local deve ser orientada, uma vez que tais decisões refletem em suas

vidas e dos outros seres animados e inanimados local e globalmente.  Necessária é a

atuação eficiente dos Poderes Estatais no intuito de permitir o desenvolvimento de tais

empreendimentos,  aprovando  leis  favoráveis,  apoiando  estruturalmente,  julgando  de

acordo com os princípios cooperativistas, entre outras atitudes.

AS COOPERATIVAS DE TRABALHO E A TRANSFORAMÇÃO SOCIAL NO

BRASIL.   SILVA,  THAÍS  NOVAIS  DA.  Faculdade  de  História,  Direito  e  Serviço

Social  –  Universidade  Estadual  Paulista  -  Campus  de  Franca,  Brasil.

tiloca2003@yahoo.com.br

A doutrina  cooperativista  surge  na  Europa,  especificamente  na  Inglaterra,  França  e

Alemanha.  Movimento  inspirado  no  associativismo  surge  como  uma  alternativa  de

superação pacífica das contradições do sistema capitalista transformando a relação entre

o  homem  e  o  trabalho.  Existem  várias  espécies  de  cooperativas,  mas  a  que  será

abordada neste trabalho é a cooperativa de trabalho ou de serviços e no que concerne à

fraude. Entende-se por cooperativa de trabalho ou de serviços aquela em que um grupo

de  trabalhadores  se  une,  organizando  um trabalho  comum dispensando  a  figura  do
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empresário. Esta espécie de cooperativa tem conquistado grande destaque no cenário

nacional, representa uma alternativa ao desemprego e uma possibilidade de melhoria

das  condições  de  vida  do trabalhador  uma vez que elimina  o intermediário  entre  o

capital e o trabalho. No entanto, algumas cooperativas têm seus princípios desvirtuados

com a finalidade de fraudar as obrigações trabalhistas e legais trazendo mais prejuízos

do que benefícios. Com o acréscimo do parágrafo único, no artigo 442, da CLT ficou

estabelecido  a  inexistência  de  vínculo  empregatício  entre  a  cooperativa  e  seus

associados e entre estes e os tomadores de serviço. Este dispositivo criou um espaço

para o proveito abusivo do trabalho. As empresas, com a intenção de reduzir os custos

de produção e aumentar as suas taxas de lucro, têm contratado falsas cooperativas que

maquiam a relação de trabalho mantendo a relação de subordinação para livrarem-se

dos encargos  trabalhistas.  Atualmente,  a lei  n.  5.761/71 regula o funcionamento das

cooperativas  no  Brasil.  O  artigo  3º  dessa  lei  determina  como  pressupostos  para  a

formação  de  uma  cooperativa  a  necessidade  de  exercer  uma  atividade  econômica,

contribuir  mutuamente  para  o  proveito  comum  de  todos  os  cooperados  e  não  ter

finalidade lucrativa. Além destes pressupostos, os princípios cooperativistas devem estar

presentes nas cooperativas de trabalho para que assim cumpram com sua finalidade, ou

seja, promover o desenvolvimento humano proporcionando melhores condições de vida

para o trabalhador  e para a  comunidade de forma sustentável  e  justa.  Dessa forma,

ocorrerá uma verdadeira transformação do trabalho e, consequentemente, do trabalhador

que deixa de ser mero instrumento de lucro.

Mesa 6 -  Processos associativo-educacionais, gênero e cidadania

Coordenação: Martha dos Reis

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: CONSTRUINDO VALORES.  JESUS,

HEYDE  APARECIDA  PEREIRA  DE;  BRABO,  TÂNIA  SUELY  ANTONELLI

MARCELINO. Departamento de Administração e Supervisão Escolar – Faculdade de

Filosofia e Ciências – Universidade Estadual Paulista –  Campus de Marília,  Brasil.

FAPESP. heydeaparecida@hotmail.com

Nesta  comunicação  apresentam-se  resultados  parciais  de  uma pesquisa  de  iniciação

científica,  um estudo  de  caso  etnográfico,  nos  moldes  de  pesquisa  qualitativa.  Está



sendo realizada numa escola pública  da rede estadual de Marília  (SP) e tem como

objetivos conhecer a concepção, se e como a escola trabalha os direitos humanos. Após

a Constituição  de 1988,  a  educação em direitos  humanos tornou-se tema central  da

política de Estado tendo por finalidade contribuir para a edificação de uma sociedade

alicerçada nos princípios éticos da justiça, da liberdade, da solidariedade e do respeito

às  diferenças.   Em  2003,  o  Comitê  Nacional  de  Educação  em  Direitos  Humanos

apresentou  o  Plano  Nacional  de  Educação  em  Direitos  Humanos  apoiado  em

documentos nacionais e internacionais  em respaldo à proposta da Década da Educação

em Direitos Humanos (1995-2004), prevista no Plano Mundial de Educação em Direitos

Humanos e seu Plano de Ação da Organização das Nações Unidas (ONU), do qual o

Brasil é signatário. Até o momento, a abordagem etnográfica tem permitido conhecer o

dia-a-dia da escola dando visibilidade à sua identidade e tornando possível  perceber

como os  valores  trabalhados  ou  observados  nas  relações  sociais  que  acontecem na

escola influenciam na construção da identidade dos alunos e alunas, futuros cidadãos e

cidadãs. É possível afirmar que a educação em direitos humanos se expressa mais nos

princípios e condutas do cotidiano escolar do que nas informações e discursos porque

ensinar alguém a ser democrático, por exemplo, não se confunde com ensinar o que é

democracia, assim como a conduta não decorre simplesmente da posse ou ausência de

uma informação. A intenção de educar em direitos humanos é a de construir  uma escola

na  qual  os  seus  integrantes  conheçam  seus  direitos  e  deveres,  formando  cidadãs  e

cidadãos  responsáveis  que  irão  atuar  no  contexto  social  aptos  a  participarem  da

edificação de uma sociedade verdadeiramente democrática.

TRABALHO:  O  PENSAR  DE  MULHERES  COM  DEFICIENCIA MENTAL.

ROCHA,  ELZA  MACEDO;  OLIVEIRA,  ANNA  AUGUSTA  SAMPAIO  DE.

Departamento  de  Educação  Especial  –  Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  –

Universidade  Estadual  Paulista  –  Campus  de  Marília,  Brasil.

elzamacedo@marilia.unesp.br

É importante  que  a  própria  mulher  com deficiência  mental  lute  por  seus  objetivos,

sonhos  e  desejos,  e  tenha  sempre  em  mente  que  é  uma  pessoa  capaz,  pois  assim

contribui  para  ser  aceita  pela  sociedade;  demonstrando  que  tem  competência  para

desempenhar uma profissão dentro de suas possibilidades e capacidades.  O moderno
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mercado de trabalho requer um trabalhador capaz de acompanhar os rápidos avanços

tecnológicos e de se ajustar com agilidade as diferentes funções. Cabe as instituições

escolares,  familiares  e  de  preparação  profissional,  articular  as  questões  relativas  à

preparação do individuo (incluindo uma conexão entre as propostas feitas nas escolas e

os programas de preparação profissional), com as exigências e demandas do mercado de

trabalho local. Qual será o projeto de vida social de mulheres com deficiência mental,

que  desde  cedo  foram  socializadas  para  serem  incapazes  e  dependentes?  Muitas

mulheres  com deficiência  mental  são impossibilitadas  de exercerem seus direitos  de

cidadãs, sendo submetidas à institucionalização ou consideradas incapazes de trabalhar.

Não é dada a elas a idéia de que são capazes de tomar decisões do que desejam fazer e

assumir responsabilidades. O referente estudo tratou de analisar como vivem e o que

pensam as mulheres com deficiência mental a respeito das oportunidades de trabalho e

da maternidade. O método utilizado é uma pesquisa de campo, incluindo transcrições de

entrevistas e citações explicativas. Foram entrevistadas três mulheres com o diagnóstico

de deficiência mental. Todos os depoimentos coletados foram considerados importantes,

pois existiu o interesse em verificar como se manifestam nas interações cotidianas as

oportunidades  de trabalho na perspectiva  das entrevistadas.  O que se pode observar

tanto nas entrevistas, quanto na discussão da maioria dos autores sobre a dependência da

mulher com deficiência mental,  esta relacionada à família e em sua característica de

superproteção,  principalmente  por  parte  da  mãe.  O  que  também  foi  constatado  na

maioria de minhas leituras e em uma das entrevistas foi o fato de que a maioria das

mulheres  com deficiência  mental,  não  mantém relacionamentos  e  amizades  fora  do

círculo fechado da família. Acredito que existe uma extrema importância em esclarecer

os pais dessas mulheres, sobre o fato de que estes devem preparar e inserir suas filhas

no mundo adulto.

A EDUCAÇÃO NO NEOLIBERALISMO: O DISCURSO DE FORMAÇÃO DO

CIDADÃO  EM  MEIO  À  COMPETITIVIDADE.  ORIANI,  ANGÉLICA PALL;

BUENO, MARIA SYLVIA SIMÕES.  Departamento  de  Administração  e  Supervisão

Escolar – Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade Estadual Paulista -  Campus

de Marília, Brasil. angelicaoriani@marilia.unesp.br).



Tendo  como  perspectiva  as  investidas  neoliberais junto  à  educação  e  à  escola

brasileiras,  submetendo-as  à  lógica  do  mercado  sob  o  respaldo  de  privatizações

necessárias ao  funcionamento  social  harmônico,  essa  pesquisa,  em andamento,  tem

como propósito avaliar o local ocupado pela formação do cidadão na lógica do discurso

de desenvolvimento de competências que faz jus ao perfil de trabalhador que o mercado

tem requisitado em decorrências das alterações técnicas.  O pressuposto é o de que a

presença  do  neoliberalismo,  aliado  às  modificações  nessas  qualificações  exigidas,

impingiu à educação um perfil de formação em que são mais valorizadas competências

cognitivas  e  empreendedoras,  como,  por  exemplo,  a  liderança,  a  polivalência  e  a

criatividade,  do  que  a  consolidação  das  condições  mínimas  para  a  efetivação  da

cidadania. Todavia, tal apontamento, se analisado isoladamente, não permite apreender

a dimensão que realmente é atribuída como condição propícia à efetivação da cidadania

pela  escola.  Sabendo,  portanto,  que as  políticas  educacionais  direcionam as práticas

pedagógicas,  optou-se,  neste  trabalho,  por  analisar  um documento  que  apresentasse

indicativos  das  alterações  que  os  novos  modos  de  produção  passaram a  exigir  das

escolas.  O documento  escolhido  para  ser  estudado foi  o  que viabiliza  as  Diretrizes

Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  Médio  (DCNEM),  pois  esse  engendra

sinteticamente  todas  as  indicações  para  o  desenvolvimento  das  competências  sob  a

égide do neoliberalismo assumido como pedra de toque.  Em uma prévia consideração,

pode-se perceber que têm sido valorizadas as condições de competências,  incutida a

competitividade, que se consolida sob a individualidade, o que agrava a dimensão da

coletividade e do espírito do bem às maiorias, necessárias à constituição do cidadão. É,

portanto,  sob esse marco que é preciso reafirmar a função da escola como instância

propícia  à  modificação  de  uma  estrutura  pedagógica  pautada  na  seletividade  e  no

individualismo, com o propósito de pensar em ações que possibilitem a formação do

cidadão, a efetivação da cidadania,  bem como a participação consciente e a luta por

melhores condições sociais.

AS RELAÇÕES DE GÊNERO E O PROGRESSO SOCIAL HUMANO.  ALVES,

FERNANDA FAGUNDES.  Instituto  de  relações  Internacionais  -  Universidade  de

Brasília, Brasil. fernandafa@gmail.com



O progresso social humano envolve o conjunto de esforços coordenados que expressam

o movimento da sociedade. Esses esforços são estabelecidos a partir dos estímulos que

os indivíduos têm para interagirem na sociedade e como os indivíduos se estabelecem

com  o  meio  (se  ligam  ao  todo).  A partir  de  um estudo  analítico  que  considere  e

incorpore critérios objetivos e subjetivos da expressão humana, podemos considerar que

a construção coletiva do desenvolvimento integral sustentável da sociedade é possível

desde que haja a preocupação pelo  bem estar coletivo e a cooperação coordenada dos

diferentes  sujeitos,  considerando  as  contribuição  da  diversidade  nesse  processo.

Percebemos que a desconsideração, nas diferentes esferas da vida social, da importância

da coletividade e da valorização da diversidade provocou desigualdades e disparidades.

O relacionamento interpessoal entre os homens e mulheres reproduziu desigualdades

nas  relações  de  poder,  relações  de  exploração,  dependência  e  dominação  histórica,

política e simbólica uma vez que interesses individualistas motivaram as ações  sem

considerarem  a  importância  da  igualdade  de  oportunidades,  e  o  respeito  às

características individuais e à coletividade. A revalorização das relações sociais envolve

a conscientização e o reconhecimento de que homens e mulheres têm iguais valores na

sociedade ainda que sejam diferentes. E, a responsabilidade é compartilhada por todos e

todas, uma vez que envolve toda a coletividade. A educação desempenha um importante

papel nesse processo, pois permite a instrução sobre os  aspectos dos esforços coletivos,

a  formulação  de  políticas  e  formação  de  lideranças  comprometidas  que  acabam

impulsionando  a  redefinição  das  relações  e  a  superação  de  barreiras.  Assim,  o

movimento ativo protagonizado por homens e mulheres, faz avançar projetos coletivos,

através de participação nas instancias de decisão, criação de plataformas de ação que

buscam garantir e atender as necessidades básicas práticas e interesses de transformação

estrutural da sociedade e criação de redes e, também, compele os indivíduos a moverem

trazendo, contudo,  o progresso social.

DOCUMENTOS  QUE  FUNDAMENTAM  AS  DIRETRIZES  POLÍTICAS

INTERNACIONAIS  PARA  AS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  INCLUSIVAS  NO

BRASIL:  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL E A GESTÃO RACIONAL

DOS SABERES DOS POVOS DA FLORESTA. SILVA, IRISNEIDE DE OLIVEIRA

SOUZA. Departamento de Ciência da Informação - Faculdade de Filosofia e Ciências -



Universidade  Estadual  Paulista  -  Campus  de  Marília,  Brasil.

irisneidesilva@yahoo.com.br 

Como falar em democracia, em países que apresentam grandes desigualdades como o

Brasil? Se as minorias de gênero, raça e etnia não participam de processos decisórios?

No contexto de globalização, de rápidas mudanças,  como promover a transformação

social  eqüitativa do indivíduo e comunidades  sem negar valores e elementos de sua

cultura?  No início  dos  anos 1990,  a  pedido da UNESCO e da ONU, um grupo de

cientistas elaborou um estudo sobre a combinação: gênero, cultura e desenvolvimento,

priorizando-se a racionalização dos saberes tradicionais, dentro do novo paradigma de

desenvolvimento  sustentável,  no  qual  se  atribuía  à  mulher  o  papel  de  equacionar

problemas de exclusão política, econômica e social. Assim, o objetivo desta pesquisa é

investigar a relação entre as diretrizes políticas propostas pelos organismos multilaterais

e as diretrizes políticas do governo Lula para a promoção de Políticas Públicas para

Mulheres,  em particular  as  mulheres  indígenas  da Amazônia  brasileira.  Esta  análise

limita-se  ao  processo  de  institucionalização  política,  marcado  pela  convocação  da  I

Conferência  Nacional  de Políticas  Públicas  para as  Mulheres,  em julho  de 2004.  A

metodologia  consistiu  na  análise  do  Relatório  da  Comissão  Mundial  de  Cultura  e

Desenvolvimento; no exame do Documento Base, elaborado pela Secretaria de Políticas

Públicas para Mulheres; e de outros documentos governamentais; nos artigos publicados

pelo Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia e pelo Conselho Nacional de

Mulheres Indígenas - porta vozes dos povos da floresta. Dentre os resultados estão: as

diretrizes  políticas  públicas  internacionais  têm  servido  para  orientar  as  propostas

políticas  inclusivas  para  mulheres  do  governo  brasileiro,  em nível  local  vem sendo

incorporada nas falas das mulheres indígenas organizadas, como atores da mudança; o

processo de institucionalização das políticas públicas para mulheres foi organizado de

cima para baixo, se coloca como desafio as discussões de baixo para cima. A exclusão

social,  ao  ser  atrelada  à  problemática  de  gênero,  é  entendida  como parte  da  lógica

contraditória do capitalismo, que ao mesmo tempo em que exclui, tenta incluir, criando-

se  localmente  uma  racionalidade  para  os  saberes.  Ao  transformar  artefatos,  frutos,

folhas, flores e sementes da floresta, nos moldes da competitividade, as organizações

dos povos da floresta transformam sua cultura material e subjetiva em produtos exóticos

para serem comercializados no mercado nacional e internacional. 



OS  DIREITOS  HUMANOS  E  A  INCLUSÃO  DAS  PESSOAS  COM

NECESSIDADES  ESPECIAIS  NA  ESCOLA.  SILVA,  JANETE  COSTA  DA.

Departamento  de  Administração  e   Supervisão  Escolar  -  Faculdade  de  Filosofia  e

Ciências – UNESP - Campus de Marília. janetecosta@marilia.unesp.br.

Este  projeto  foi  motivado  pelas  raízes  históricas  do  descaso,  da  segregação  e  do

preconceito  em relação  às  pessoas  com deficiência,  bem como  pela  dificuldade  da

sociedade  em aceitar  o  diferente  e,  também,  garantir  seu  direito  à  educação.  Nesta

perspectiva,  o objetivo desta  pesquisa é analisar  de que maneira  está  acontecendo a

inclusão das pessoas com necessidades especiais na escola da rede pública Estadual de

ensino de Marília no Estado de São Paulo, e qual é a concepção dos/as educadores/as

(professores/as,  coordenador/a  e  diretor/a),  sobre  Direitos  Humanos  e  direitos  dos

deficientes. Apesar de haver, atualmente, políticas de inclusão, é importante conhecer a

visão  desses/as  profissionais  sobre  a  inserção  desses/as  alunos/as  na  rede  regular

pública, pois são eles/as que irão concretizar a política educacional na escola, além de

conhecer a forma que está se dando o processo de inclusão nas escolas. Para tanto, faz-

se necessário uma abordagem de pesquisa qualitativa do tipo etnográfica,  através de

análise  bibliográfica  acerca  do  tema,  de  análise  documental,  entrevista  com  os/as

educadores/as  e  observação  no  espaço  escolar.  Tem-se  como  hipótese  inicial  que

crianças e adolescentes com deficiência não estão recebendo uma educação apropriada,

seja por falta de profissionais qualificados, seja por falta de recursos, apesar de constatar

nos  documentos  que  tratam dos  direitos  de  crianças  e  adolescentes  e  na  legislação

educacional, que a educação inclusiva está contemplada.   

TRABALHO, CIDADANIA E GÊNERO:  O PROCESSO DE FORMAÇÃO DA

ASSOCIAÇÃO  DE  PROFISSIONAIS  DO  SEXO  DE  CAMPINAS.  FREITAS,

MARIANA  MACHITTE, SIMÕES,  ANA  CAROLINA  COSTA.  Incubadora

Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  da  Unicamp  –  Universidade  Estadual  de

Campinas, Brasil.  mari@itcp.unicamp.br 

A partir  do  entendimento  da  Economia  Solidária  para além  dos  Empreendimentos

Econômicos Solidários, envolvendo também a organização política destes trabalhadores

em diversos espaços, a ITCP (Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares) da
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Unicamp auxilia na formação de uma associação política de trabalhadoras excluídas do

mercado formal de trabalho, as profissionais do sexo. Nesse sentido, o foco central desta

apresentação consiste na discussão e na prática do nosso trabalho com a Associação de

Profissionais  do Sexo de Campinas,  relatando a experiência  de práticas  associativas

entre um grupo de mulheres vulneráveis e estigmatizadas e discutindo os limites e as

possibilidades da construção desta associação. Esta é composta por mulheres e travestis

que visam com a organização coletiva um meio de luta pela melhoria das condições de

trabalho  e  qualidade  de  vida,  o  combate  ao  estigma  social  e  a  qualquer  forma  de

violência contra as mulheres profissionais do sexo, além de uma forma de articulação

política e realização de debates sobre temas relacionados à sexualidade e à prostituição.

Essa  experiência  se  dá  em  parceria  com  o  Programa  Municipal  DST/AIDS  de

Campinas. A necessidade da formação de uma associação se fez a partir do momento

em as  próprias  prostitutas  se  viram  atingidas  por  questões  tanto  pontuais,  como  a

violência policial e o fechamento dos hotéis onde trabalhavam, quanto gerais no âmbito

de reivindicar políticas públicas voltadas para as mulheres profissionais do sexo, além

de  lutar  contra  o  preconceito.  O  trabalho  de  incubação  da  associação  consiste  na

formação das mulheres através da educação popular, onde o conhecimento é construído

junto com o grupo e a partir da realidade vivida. Dessa forma, a metodologia operada,

perpassando  constantemente  por  questões  de  gênero  e  sexualidade,  resultou  na

elaboração de um planejamento conjunto entre o grupo de mulheres e a ITCP/Unicamp,

levando  à  realização  de  oficinas  temáticas  e  atividades  da  associação.  Um  dos

resultados que se destacou nesse processo foi a organização da I Semana de Visibilidade

das Profissionais do Sexo, evento que a associação tomou para si e fez uma construção

no  sentido  de  se  inserir  socialmente  nos  movimentos  de  mulheres  de  Campinas  e

discutir questões da sua categoria. Outro resultado foi a construção de objetivos e metas

e a elaboração de um estatuto para oficializar a Associação e, desta forma, ter maior

legitimidade e inserção política que possam garantir seus direitos à cidadania.

EDUCAÇÃO POPULAR: UMA ALTERNATITIVA PARA A CONSTRUÇÃO DA

CIDADANIA. REIS, MARTHA DOS. Departamento de Didática - Núcleo de Direitos

Humanos e Cidadania de Marília - Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade

Estadual Paulista – Campus de Marília, Brasil. martha_reis2004@life.com.br 
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O  Núcleo  de  Direitos  Humanos  e  Cidadania  de  Marília,  sediado  na  Faculdade  de

Filosofia e Ciências – UNESP - reúne profissionais de variadas áreas do conhecimento,

representantes da sociedade civil organizada e de entidades do setor público. Entre as

suas várias frentes de atuação está a preocupação constante em desenvolver um trabalho

de educação continuada e permanente que tem como objetivo principal a formação para

a  cidadania.  Dessa  forma,  tem  elaborado  e  desenvolvido  metodologias  de  ensino

voltadas para a educação popular e tem priorizado como público alvo alunos do ensino

fundamental, profissionais da educação, jovens adolescentes que compõem as Casas do

Pequeno Cidadão da cidade de Marília e a quase totalidade dos grupos de terceira idade

do município.  Nesta comunicação nossa atenção centra-se no trabalho realizado com as

pessoas pertencentes à terceira idade, pois o mesmo tem exigido o desenvolvimento de

metodologias e formas de abordagem que contribuam para a desconstrução de conceitos

e pré-conceitos  cristalizados  na mentalidade  popular.  Sendo assim,  são  trabalhados

temas que compõem o cotidiano desse grupo social que é marcado por um conjunto de

violações de direitos. Dessa forma, no primeiro momento do trabalho, com o uso de

oficinas,  é  oportunizado  ao  grupo  o  afloramento  de  uma  série  de  preconceitos,

problemas,  discriminações  e  privações  sofridas  cotidianamente.  Na  seqüência,  o

conjunto  dos  participantes  busca  as  explicações  e  justificativas  para  tais  problemas.

Neste momento, aparecem modelos explicativos baseados no senso comum, arraigados

na mentalidade coletiva e na cristalização de pré-conceitos que, na maioria das vezes,

acaba por naturalizar  parte das  desgraças humanas.  Finalmente,  tendo como suporte

teórico  os  trabalhos  produzidos  na  academia,  são  elencados  pontos  para  reflexão  e

debate que possibilitam a elaboração de novos modelos explicativos para os problemas

vivenciados pelo grupo e,  conseqüentemente,  o despertar do desejo para a busca de

superação dos mesmos de forma coletiva. Como resultado imediato deste trabalho que

envolve pesquisa e ação,  ressalta-se o desentorpecer frente à uma situação antes vista

como  natural  e  o  despertar  de  um  sentimento  de  intolerância  diante  de  atitudes

discriminatórias e preconceituosas. Esses elementos consistem no primeiro passo para a

transformação de uma realidade.

UMA ANÁLISE DAS REINVIDICAÇÕES DO MOVIMENTO INDÍGENA DE

MULHERES ZAPATISTAS NA DÉCADA DE 1990.  NASCIMENTO, PRISCILA



DA SILVA.  Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  –  Universidade  Estadual  Paulista  –

Campus de Marília, Brasil. E-mail: pri18silva@ig.com.br

O processo excludente  da  globalização somado ao avanço das  políticas  econômicas

neoliberais fez da América Latina dos anos de 1990, um espaço de intensificação da

privatização  dos  serviços  públicos,  flexibilização  e  precarização  do  trabalho,

desempregos em massa e etc. O impacto destas medidas refletiu-se no acirramento da

pobreza de países já castigados com a exploração capitalista. Desta conjuntura nascem

movimentos sociais preocupados em se contrapor às políticas de caráter macropolítico e

homogeneizadoras que excluem as diversidades sociais e as subjetividades presentes na

complexa organização cultural latina. É neste contexto que surge no ano de 1994, no

México, um movimento de base agrária e indígena, o movimento zapatista, e do mesmo,

o movimento de mulheres zapatistas.  Este movimento ao colocar  em visibilidade as

diversidades e diferenciações sociais no cenário público origina um amplo debate acerca

da emergência de novos atores políticos. É com uma base sólida de apoio mundial, que

a organização indígena de mulheres zapatistas, traz uma nova perspectiva para dentro

dos movimentos sociais, cujo foco são as relações sociais humanas. Para tal, este estudo

realiza  uma análise  qualitativa  de âmbito  teórico  acerca  dos  documentos  publicados

pelo movimento na década de 1990, tais como discursos, pronunciamentos públicos e

comunicados em congressos e outros, a fim de identificar nos mesmos a freqüência de

temas relacionados ao direito das mulheres, bem como as demandas e reivindicações em

relação à questão de gênero. Podemos notar neste movimento que suas propostas para a

minimização das desigualdades sociais entre os gêneros não se restringe apenas a sua

realidade, mas visa denunciar as opressões como um todo, que são naturalizadas em

nossas práticas cotidianas.   

VIOLÊNCIA ESCOLAR: O QUE PENSAM OS ALUNOS E ALUNAS.  TOSTA,

TAWANA  DOMENEGHI  ORLANDI.  BRABO,  TÂNIA  SUELY  ANTONELLI

MARCELINO. Departamento de Administração e Supervisão Escolar – Faculdade de

Filosofia  e  Ciências  –  Universidade  Estadual  Paulista  -Campus  de  Marília,  Brasil.

tawana_orlandi@marilia.unesp.br.



A realidade brasileira é fruto de um processo histórico, cujas raízes estão marcadas por

uma política excludente e elitista. Nossa sociedade, que hoje é voltada para o mercado,

gera situações de desigualdade em todos os aspectos e em níveis altíssimos, o que não

tem garantido  efetivamente  direitos  a  todos.  Os  documentos  referentes  aos  direitos

humanos  têm,  historicamente,  se  pautado  na  conquista  de  direitos,  por  vezes

individuais,  por  vezes  coletivos  e,  atualmente,  tem  buscado  seu  caráter  universal,

tentando desta forma amenizar os impactos cruéis que o capitalismo gera. Entre estes

impactos destacamos a violência que, como nos indicam diversos autores, tem motivos

múltiplos. Inclusive, alguns problemas contemporâneos que se manifestam em atos de

violência e falta de limites e de solidariedade da juventude são frutos de modelos que

naturalizam  a  exclusão,  tendo  no  neoliberalismo  sua  sustentação  ideológica.  Esta

violência se expressa na escola e se manifesta através de brigas, depredações, agressões

a professores e funcionários, entre outras, se manifestando também no campo simbólico.

Atualmente, a violência escolar tem se intensificado e o pouco estudo desse tema tem

gerado certa dificuldade em compreender a amplitude deste problema, principalmente

no que se refere à percepção das crianças.  Nosso objetivo é estudar a percepção de

crianças do ensino fundamental sobre a violência escolar e observar se há relação entre

o aumento da violência  escolar entre meninas. Iremos propor oficinas referentes aos

direitos  humanos  e  a  violência  escolar,  partindo  de  conceitos  que  os  alunos  têm

referentes às temáticas e, em seguida, realizar assembléias entre eles com o objetivo de

que  discutam  as  atividades  realizadas  e  desenvolvam  a  ampliação  de  espaços

democráticos.  Esta pesquisa-ação será realizada com uma turma de 4º série de uma

escola pública na cidade de Marília – SP.        

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E PARA A CIDADANIA: EM BUSCA

DA SUPERAÇÃO DO DISCURSO.  ORIANI, VALÉRIA PALL; REIS, MARTHA

DOS. Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília - Faculdade de Filosofia e

Ciências  –  Universidade  Estadual  Paulista  –  Campus  de  Marília,  Brasil.

valeriaoriani@marilia.unesp.br

Desde 1997, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania de Marília, coordenado pela

Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP/Marília, desenvolve Projetos de Extensão

Universitária financiados pela PROEX – Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Educar
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em direitos humanos e para a cidadania tem sido o eixo norteador do conjunto de seus

trabalhos.  Considerando  que  os  documentos  oficiais  que  versam  sobre  os  direitos

humanos e a formação para a cidadania reconhecem a importância da educação formal

na promoção e defesa dos direitos humanos, o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania

tem  uma  linha  de  ação  voltada  para  a  formação  contínua  de  agentes  diretamente

envolvidos com a educação escolar ( alunos, professores, coordenadores pedagógicos) e

de grupos que de forma indireta, contribuem para a educação informal (idosos, pais,

gentes  comunitários,  entre  outros).  Dessa  forma,  entre  os  principais  objetivos  dos

trabalhos do Núcleo está a educação para a paz e para a tolerância e, conseqüentemente,

buscar meios efetivos para a concretização dos direitos humanos apregoados nas Cartas

e Tratados internacionais. Tendo como premissa que no processo de educação para a paz

todos somos agentes  pedagógicos  e  que esta  tarefa  não se faz a partir  de discursos

vazios  e  desconectados  da  realidade,  a  metodologia  de  trabalho  do  Núcleo  se

fundamenta  na  realização  de  oficinas  pedagógicas  nas  quais  os  participantes  têm a

oportunidade  de  (des)construir  (pré)conceitos  e  buscar  a  superação  do  discurso  nas

questões ligadas  aos direitos  humanos e,  de fato,  se reconhecerem como agentes de

transformação da realidade na qual estão inseridos. A partir do trabalho desenvolvido na

cidade  de  Marília  e  região,  o  Núcleo  tem  o  reconhecimento  público  por  parte  de

secretarias  municipais  que,  constantemente,  solicitam  sua  intervenção  na  área  da

educação  formal  e  não  formal.  Sendo  assim,  restringindo-se  ao  ano  de  2007,

desenvolveu oficinas pedagógicas com alunos do ensino fundamental e médio da cidade

de Marília;  assessorias,  cursos  e  oficinas  para  professores  do  ensino  fundamental  e

monitores de creches das cidades de Canitar, Tarumã e Florínea, todas do Estado de São

Paulo; trabalhou com grupos da terceira idade da cidade de Marília e se preocupou com

a formação de seus próprios membros através da coordenação de um grupo de estudos e

da realização de seminários temáticos. 

Mesa 7 - Processos associativo-educacionais e gestão democrática nas organizações 

Coordenação: Tânia Suely A. Marcelino Brabo

GESTÃO  DEMOCRÁTICA:  POSSÍVEIS  DESDOBRAMENTOS  DO

PROGRAMA PROGESTÃO  DO  GOVERNO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO

PARA O  DESENVOLVIMENTO  DE  UMA GESTÃO  PARTICIPATIVA NAS

ESCOLAS. CALIXTO,  EULÁLIA  ARAÚJO; MAIA,  GRAZIELA  ZAMBÃO



ABDIAN.  Departamento  de  Administração  e  Supervisão  Escolar  –  Faculdade  de

Filosofia  e  Ciências  –  Universidade  Estadual  paulista  -  Campus  de  Marília,  Brasil.

FAPESP. eulaliacalixto@ig.com.br 

O objetivo deste trabalho é apresentar resultados parciais de pesquisa que realiza um

diagnóstico da percepção dos diretores das escolas do ensino fundamental (Marília/SP)

a respeito do Programa Progestão de formação continuada, desenvolvido pelo governo

do  Estado  de  São  Paulo.  O  estudo,  em  uma  abordagem  qualitativa,  desenvolveu,

transcreveu e  analisou entrevistas  semi-estruturadas  com os  diretores  participantes  e

com  o  coordenador  local  do  Programa  na  cidade  de  Marília,  com  o  objetivo  de

compreender  os  possíveis  desdobramentos  para  a  formação  e  para  a  prática  dos

profissionais envolvidos. Um dos elementos analisados diz respeito especificamente a

possível  contribuição do Programa com o desenvolvimento da gestão participativa e

com a  democratização  da  escola.  Como a  pesquisa  encontra-se  em andamento,  foi

possível elaborar apenas uma análise parcial dos dados obtidos com as entrevistas. O

estudo da percepção dos proponentes do Programa e dos educadores sobre o uso do

termo gestão em detrimento do termo administração, evidencia que, para a maioria dos

entrevistados,  a  alteração  terminológica  proporciona  uma  visão  mais  dinâmica  e

democrática da educação, o que, para eles, acaba por beneficiar o processo educacional.

Baseando-se nos dados obtidos com as entrevistas é possível observar também que há

uma grande dificuldade na aplicação dos conteúdos do Programa Progestão no cotidiano

escolar e, por sua vez, para o desenvolvimento de uma gestão democrática, na medida

em que a legislação e as inúmeras exigências,  muitas vezes,  apenas burocráticas  do

cotidiano da escola, acabam barrando estas atitudes, bem como a falta de autonomia,

sobretudo financeira, que a escola apresenta. Outro aspecto analisado foi a percepção

dos participantes a respeito da relação do Programa com a melhoria da qualidade de

ensino, o que, para eles, é possível, entretanto, ressaltam que depende de outros fatores,

tais como os valores e princípios de cada participante e as peculiaridades existentes em

cada unidade escolar.

GESTÃO DEMOCRÁTICA, CONSELHO ESCOLAR E PARTICIPAÇÃO DOS

PAIS. PIMPINATO,     ELZILENE MARIA; DAL RI, NEUSA MARIA. Departamento de

Administração e Supervisão Escolar - Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade
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Estadual  Paulista  –  Campus  de  Marília,  Brasil.  CNPq.

elzilenempimpinato@yahoo.com.br

O estudo da democracia e da participação nas organizações não constitui uma questão

nova, mas mantém plena atualidade, uma vez que está longe de ser considerada uma

aquisição consolidada.  No caso particular  da participação dos pais nos processos de

tomada de decisões na organização escolar, essa atualidade é ainda mais notória.  As

legislações  que propiciaram a instauração da democracia  e da participação dos pais,

pelo menos teoricamente, nos estabelecimentos de ensino públicos foram a Constituição

Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Dessa

forma,  temos  como objeto  de  investigação  a  funcionalidade  da  gestão  democrática,

tendo como foco central a participação dos pais nos Conselhos Escolares das escolas

públicas,  municipais  e  estaduais,  do  município  de  Marília,  no  perímetro  urbano.

Trabalhamos  com a  hipótese  de  que  os  Conselhos  Escolares  são  essenciais  para  o

exercício da democracia na escola, mas ainda existem insuficiências na real participação

da comunidade escolar nas tomadas de decisões, que podem ter como uma das causas a

ausência  de  cultura  democrática.  Num primeiro  momento,  realizamos  levantamento

bibliográfico para a construção da base teórica a respeito da problemática estudada. Em

seguida, aplicamos entrevistas em todas as escolas de ensino fundamental e médio, com

o objetivo de detectar o funcionamento dos Conselhos Escolares. A partir disso, foram

selecionadas  cinco escolas  que  representam o universo a  ser  pesquisado com maior

profundidade. Foram entrevistados, até o momento, os pais membros dos Conselhos de

três  escolas  que compõem a amostra.  Ainda,  não é  possível  adiantar  as  conclusões.

Contudo, podemos inferir, a partir dos dados coletados, que a participação dos pais na

gestão da escola pública parece ser mais formal do que real, uma vez que os pais não

têm poder de decisão sobre as questões realmente importantes para a Escola. Essas ou

não chegam até o Conselho, ou quando chegam já estão previamente decididas. Esse e

outros elementos que interferem na gestão democrática, bem como na participação dos

pais serão elucidados com a continuidade do projeto integrado do Grupo de Pesquisa

Organizações e Democracia e das pesquisas vinculadas a ele e financiadas pelo CNPq.

GESTÃO DEMOCRÁTICA  E A  PARTICIPAÇÃO  DOS  ALUNOS  NO

CONSELHO ESCOLAR. SOARES, ALINE MONGE S. DAL RI, NEUSA MARIA.
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Departamento  de  Administração  e  Supervisão  Escolar  -  Faculdade  de  Filosofia  e

Ciências  –  Universidade  Estadual  Paulista  –  Campus  Marília,  Brasil.  BAAE.

alinemonge@gmail.com 

A gestão democrática no ensino público está prevista na Constituição Federal de 1988,

artigo 206, inciso VI. O mesmo princípio foi reafirmado na lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDB), nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, a qual apresenta a

gestão democrática do ensino (Art. 3º, inciso VIII) e a participação das comunidades

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (Art. 14, inciso II). Com base

nesse princípio o ensino público deve ser organizado com o objetivo de incorporar o

conjunto das necessidades da comunidade escolar, bem como propiciar sua participação

nas decisões referentes à escola. Espera-se que conhecendo melhor os interesses e as

expectativas dos sujeitos, as práticas escolares sejam mais adequadas, os alunos atinjam

aprendizagens mais significativas, cresçam os índices de sucesso escolar e as relações

no interior da escola sejam democratizadas. Uma das formas legais de participação e

envolvimento da comunidade nas questões escolares é por meio do Conselho de Escola,

órgão  deliberativo  e  formado pela  direção,  professores,  funcionários,  pais  e  alunos.

Entendendo  que  o  Conselho  de  Escola  tem  grande  importância  para  o  bom

funcionamento  da  Gestão  Democrática,  e  que  a  integração  dos  alunos  é  parte

fundamental  nesse  processo,  essa  pesquisa  visa  investigar  o  funcionamento  dos

Conselhos, o nível de participação dos alunos e qual a concepção de estes têm acerca da

gestão  democrática.  Para  a  realização  desta  pesquisa  as  seguintes  atividades  foram

desenvolvidas:  pesquisa  bibliográfica;  pesquisa  documental;  aplicação  de  entrevista

semi-estruturada.  Na  primeira  etapa  da  pesquisa,  foram  aplicadas  entrevistas  em

cinqüenta e duas escolas de ensino fundamental e médio com o objetivo de conhecer o

funcionamento  dos  Conselhos.  De  posse  desses  dados,  foram  selecionadas  cinco

escolas, na qual se observou um bom grau de atuação dos conselhos escolares. Até o

momento, foram realizadas entrevistas com os alunos membros dos Conselhos de três

escolas.  Não é  possível  adiantar  os  resultados,  pois  a  pesquisa  está  em andamento.

Porém, a partir dos dados coletados, podemos inferir que a participação dos alunos no

Conselho é pequena e, geralmente, os representantes são indicados pelas direções das

escolas.
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A GESTÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE NOVA ANDRADINA –  MS NAS

VOZES  DE  DIRETORES,  PROFESSORES  E  ALUNOS.  AREDES,  ALAÍDE

PEREIRA JAPECANGA.  Universidade  Estadual  de  Mato  Grosso  do  Sul,  Brasil.

aredes@brturbo.com.br

Com  esta  pesquisa  almejei  alcançar  alguns  objetivos.  Primeiramente,  conhecer  a

realidade  concreta  da  instalação  e  do  funcionamento  dos  Colegiados  nas  escolas

públicas estaduais da cidade de Nova Andradina; diagnosticar as principais causas da

limitação na implantação e funcionamento destes nas unidades escolares desta cidade;

oferecer subsídios às escolas públicas para a prática real da participação, de modo que

propiciem a gestão democrática, com vistas à melhoria do ensino e, finalmente, oferecer

subsídios para a Secretaria da Educação no sentido de elaboração de políticas públicas

de Gestão escolar. Vale salientar a amostra com a qual trabalhei.  Na escola A foram

entrevistados o diretor, dois professores que participam do Colegiado e dois alunos. Na

escola B, entrevistei a Diretora Adjunta, dois professores que participam do colegiado e

também dois alunos. Na escola C, o Diretor não quis dar entrevistas, disse para deixar as

perguntas  que  ele  responderia.  De  fato  algumas  perguntas  ele  respondeu.  Dois

professores  conversaram  rapidamente  comigo,  mas  temerosos,  foi  o  que  percebi

aparentemente, e dois alunos. O diretor da Escola D foi muito gentil e me recebeu muito

bem respondendo a todas  as perguntas  e  assumiu sua prática  burocrática  no que se

refere  à  gestão  da  Escola.  Deixou-me à  vontade  para  falar  com seus  professores  e

alunos.  Nesse  sentido,  entrevistei  três  professores  e  três  alunos.  Um  outro  fato

interessante  que  vale  ressaltar  é  que  mesmo  as  eleições  sendo  diretas,  ou  seja,  os

membros escolhem seus representantes, um elemento me chamou a atenção. Na Escola

A o diretor está lá há 21 anos; na escola B, o diretor é o mesmo há quase 20 anos, na

escola C, há 15 anos e, na escola D, há 13 anos. É curioso, o que será que ocorreu para

que este cargo estivesse sempre nas mãos dos mesmos? A eleição de diretores em Mato

Grosso do Sul foi algo que surgiu via decretos e não como um projeto de Lei a ser

votada na Assembléia Legislativa. Isto é uma indicativa de que as coisas começam de

forma errada. A idéia de Decreto soa como autoritarismo, algo que vem de cima para

baixo, sem diálogo, em especial, com os sujeitos mais interessados.
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O  PROJETO  POLÍTICO-PEDAGÓGICO  NA  ESCOLA  PÚBLICA  COMO

EXERCÍCIO  COLETIVO  DE  AUTONOMIA  E  CONSTRUÇÃO  DA

IDENTIDADE. CAÇÃO, MARIA IZAURA. Departamento de Didática - Faculdade de

Filosofia  e  Ciências  – Universidade  Estadual  Paulista  –  Campus de  Marília,  Brasil.

cação@flash.tv.br 

A Lei  de  Diretrizes  e  Bases,  Lei  Federal  nº  9394/96,  incumbe  à  escola  elaborar,

desenvolver e avaliar coletivamente sua proposta pedagógica. Como docente do curso

de  Pedagogia,  trabalhando  com  currículo  e  projeto  político-pedagógico,  ciente  das

dificuldades, entraves e equívocos enfrentados pela escola pública quanto ao processo

de  planejamento  e  construção  coletiva  do  projeto  educativo,  realizamos  projeto  de

pesquisa em escola estadual de ensino fundamental, por meio do Núcleo de Ensino de

Marília.  Com base nessas e em outras considerações de caráter teórico-metodológico,

buscamos conhecer o processo de organização da escola e do seu trabalho educativo,

acompanhando o processo de elaboração do projeto político-pedagógico, analisando: a

concepção de projeto pedagógico compartilhado pelos agentes educacionais, problemas

e entraves enfrentados quanto ao processo de construção e efetivação do projeto, na

busca de uma educação de qualidade. Mediante pesquisa participante, acompanhamos

reuniões de planejamento e HTPC - Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo, visando

mapear as reais possibilidades de a escola superar os problemas detectados, com vistas à

intervenção.  Para  atingir  os  objetivos,  documentos  produzidos  pela  escola,  Projeto

Político-Pedagógico,  Plano  de  Gestão  e  Anual, estão  sendo  lidos  e  analisados.

Observações  e  entrevistas  fornecerão  os princípios  norteadores,  prioridades,  metas  e

objetivos  desse  projeto,  como  critério  para  reflexão  conjunta  sobre  as  ações

desencadeadas na e pela escola, visando à formação da cidadania. Posteriormente, serão

debatidos  os  resultados  preliminares,  para,  juntamente  com os  agentes  educacionais,

desenvolver ações, construídas coletivamente, que sejam eficazes e necessárias ao pleno

desenvolvimento e possível reelaboração do projeto educativo.  Por ser a escola uma

organização  complexa,  realiza  tarefas  também  complexas,  amplas  e  multifacetadas,

exigindo modificações para atender aos anseios e necessidades da população por ela

atendida. Entretanto, para construir esse  novo, a escola deve rever sua organização e

posturas diante do processo educacional, suas relações com o poder, o conhecimento, a

sociedade, com alunos e pais, bem como sua forma de organizar o trabalho. Esta sua

nova  maneira  de  ser  precisa  ser  construída,  coletivamente,  por  profissionais  da
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educação,  alunos  e  famílias,  a  partir  do  já  existente,  das  condições  dadas.  O  que

constatamos, mediante reuniões pedagógicas e observações na escola investigada, é a

preocupação com uma reflexão sistemática e contínua dos agentes educacionais visando

a  uma  escola  de  qualidade  e,  portanto,  cidadã.  A Universidade,  de  posse  de  seu

arcabouço  teórico  e  por  sua  função  político-social,  deve  contribuir  para  que  tais

resultados sejam alcançados. 

ASSOCIATIVISMO  ESTUDANTIL  E  GRÊMIO  NA  ESCOLA  PÚBLICA.

OLIVEIRA,  ELIZÂNGELA  SIQUEIRA  DE,  TOSTA,  TAWANA  DOMENEGUI

ORLANDI, FERRARO, KARINA PERIN; DAL RI, NEUSA MARIA. Departamento

de  Administração  e  Supervisão  Escolar.  Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  -

Universidade Estadual Paulista - Campus de Marília, Brasil. PROEX/Núcleo de Ensino

de Marília. lisasweetli@msn.com

A construção de ações democráticas e da cidadania mostra-se essencial para a superação

da conjuntura de desigualdade social, cultural e política existente em nossa sociedade.

Essa  construção  é  fundamental  tanto  para  os  protagonistas,  como  para  os  demais

envolvidos  no  contexto  escolar,  uma  vez  que  estão  passando  por  um  processo  de

apropriação histórico-cultural  e devem atuar neste processo. O grêmio estudantil  é a

entidade,  por excelência,  que suscita  um espaço para os alunos de aprendizagem da

cidadania, de construção de novas relações de poder dentro da escola, ultrapassando a

dimensão  administrativa  e  interferindo  no processo  pedagógico.  No  entanto,  muitas

vezes,  os  próprios  representantes  não sabem exatamente  o  porquê e  o  para quê do

grêmio.  O  presente  projeto,  portanto,  tem  por  objetivo  principal  estimular  o

desenvolvimento  de  práticas  e  reflexões  sobre  a  democracia  no  âmbito  da  Gestão

Democrática  implantada  na  escola  pública,  em  especial  aquelas  ligadas  ao  Grêmio

Estudantil.  Visa,  também,  contribuir  para  com a  formação  intelectual  e  cidadã  dos

alunos,  na  medida  em  que  suscita  práticas  de  autonomização,  de  identidades  e  de

cooperação  entre  os  membros  das  comunidades  escolares.  A metodologia  utilizada

envolve a pesquisa bibliográfica e documental sobre o tema, observação nas escolas

para aprofundar o conhecimento da realidade e intervenção junto aos grêmios. Após o

levantamento  da  bibliografia  em  livros,  artigos,  dissertações  e  teses,  realizamos  a

pesquisa documental, por meio do levantamento e análise das legislações pertinentes ao



tema.  Em  um  segundo  momento,  selecionamos  uma  escola  pública,  situada  no

município de Marília, para observação. A intervenção se dará por meio de atividades,

como, organização e execução de oficinas temáticas e palestras; apresentação de filmes

acompanhados de debate; elaboração de instrumentos de comunicação e informação das

entidades;  organização  junto  aos  grêmios  de  uma  Assembléia  Geral  na  escola.

Ressaltamos,  todavia,  que o plano definitivo  de atividades  será elaborado  junto  aos

grêmios após a constatação da realidade escolar.  

A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL

DO PARANÁ CARDOSO, OSNEY MARCOS; DAL RI, NEUSA MARIA. Programa

de Pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências – Universidade

Estadual Paulista – Campus de Marília, Brasil. osneycardoso@yahoo.com.br 

Quando  do processo  de  escolha  para  a  Direção  Geral  da  Universidade  Tecnológica

Federal  do  Paraná,  ocorrida  no  ano  de  2004,  havia  no  discurso  dos  candidatos  a

afirmação  de  que  a  forma  de  gestão  seria  democrática.  Para  comprovar  este

posicionamento havia o compromisso de que haveria  eleições para o provimento do

cargo de Diretor nos campus, já que os mesmos são cargos de confiança, e a existência

de  eleições  depende  de  decisão  política,  visto  que  a  legislação  vigente  na  UTFPR

apenas prevê a eleição para a escolha da Direção Geral. A postura dos candidatos ao

relacionarem as eleições com a gestão democrática é compreensível pelo espaço que

este mecanismo ocupou como bandeira de luta dos movimentos sociais. Porém, pelas

limitações  que  o  sistema  representativo  apresenta  numa  sociedade  de  classes,  com

interesses antagônicos e irreconciliáveis,  a existência de eleições numa universidade,

por si só, não garantem a democratização da mesma. A democracia pressupõe a quebra

da ótica da centralização do poder, a presença de diálogo e a criação de canais de efetiva

participação  da  comunidade  naquilo  que  lhes  interessa  e  que  pode  influenciar  suas

vidas.  Assim,  o  cerne  para  a  existência  da  gestão  democrática  é  a  constituição  e  o

funcionamento de conselhos que atuem tanto em nível consultivo, como deliberativo.

Apesar de haver no ordenamento jurídico brasileiro uma previsão legal para a existência

da  gestão  democrática  nas  universidades,  isto  não  a  torna  realidade,  que  para  se

concretizar depende muito mais da correlação da forças políticas na instituição e apesar

dos discursos educacionais quase em sua totalidade enaltecerem as vantagens da gestão
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democrática, isso parece não passar de uma falácia imperando na maioria dos casos a

burocracia.  Dessa forma, estudos que concorram para uma melhor compreensão dos

elementos  da  gestão  democrática,  são  relevantes.  Nesta  perspectiva  nossa  pesquisa

intenciona  avaliar  os  limites  e  as  possibilidades  da  gestão  democrática  na  UTFPR,

contribuindo para a constituição de um campo do saber que está em contínuo processo

de construção. Este estudo objetiva analisar a constituição da Gestão Democrática na

UTFPR e verificar se a escolha dos Diretores dos Campus por meio de eleições tem

contribuído  para  a  efetivação  deste  processo.  Metodologicamente,  neste  trabalho,

adotamos a perspectiva da hermenêutica dialética e para entender o fenômeno estudado,

procuramos contemplar a obra de estudiosos da área e realizar uma análise documental.

Efetuaremos  ainda,  para  a  coleta  de  dados,  entrevistas  semi-estruturadas,  com  a

utilização do instrumental da análise do discurso para a interpretação dos dados. Como

conclusões  iniciais,  visto  que  a  pesquisa  está  em  andamento,  entendemos  que  na

UTFPR, a escolha dos diretores dos Campus por via eleitoral não alterou a forma pela

qual  a  instituição  é  dirigida,  nem  colaborou  para  o  aumento  de  participação  da

comunidade.

POLÍTICAS SOCIAIS NOS GOVERNOS COVAS E ALCKMIN (1995-2006): A

REESTRUTURAÇÃO  DO  SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA.  HIDAKA,

RENATO K. Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  – Universidade  Estadual  Paulista  –

Campus de Marília, Brasil.  rkhidaka@yahoo.com.br

A necessidade de reverter a condição precária da educação básica brasileira tem sido o

fulcro de diversos discursos por parte significativa dos políticos nas últimas décadas. No

entanto, o que se pode observar concretamente é a acentuação do desmantelamento do

sistema  educacional  público.  Nesse  sentido,  esta  pesquisa  analisa  as  políticas

educacionais implementadas pela Secretaria Estadual da Educação do Estado de São

Paulo durante os governos Covas e Alckmin, período que abarca desde janeiro de 1995

a março de  2006,  desvelando que  não obstante  alguns  dados,  tais  como índices  de

matrícula, evasão e analfabetismo dissimularem a ineficácia das redes de ensino, esta é

ratificada  pelos  dados qualitativos  referentes  ao desempenho dos alunos,  como vêm

confirmando os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São

Paulo (SARESP).  Assim, cotejam-se os objetivos  declarados da política  educacional
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com os resultados obtidos no decurso dos referidos governos. Considera-se aqui que as

mudanças introduzidas pela reforma educacional estão estrategicamente articuladas  a

uma nova concepção das funções do Estado, postas em prática mediante uma intensa

reformulação administrativa,  bem como no padrão de gestão  até  então empregados,

alinhada  intimamente  com as  proposições  das  agências  financiadoras  internacionais,

como o Banco Mundial. As transformações econômicas provocadas com a introdução

de  novas  tecnologias  promoveram  a  reestruturação  produtiva,  principalmente  nas

últimas décadas do século XX, o que implicou na ampliação e mudança das exigências

aos trabalhadores. A hipótese desenvolvida na pesquisa é a de que, com o atual avanço

do capitalismo, a economia deixou de demandar força de trabalho na escala taylorista-

fordista,  culminando  na  necessidade  de  rearticulação  do  aparelho  estatal,

particularmente a escola. Os resultados parciais da pesquisa apontam que, no Estado de

São  Paulo,  instituiu-se  um  conjunto  de  medidas  meticulosamente  elaboradas  e

organizadas,  como a progressão continuada  e  a  política  do bônus,  para citar  alguns

exemplos, que a despeito de não terem gerado a melhoria da qualidade da educação, dão

sustento à manutenção do modo de produção capitalista em sua presente forma.

GESTÃO  DEMOCRÁTICA,  SINDICATO  E  PARTICIPAÇÃO  DOS

PROFESSORES.  SANTOS,  FERNANDA FERNANDES  DOS;  DAL RI,  NEUSA

MARIA. Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Estadual Paulista -

Campus de Marília, Brasil. fernandafernandesunesp@yahoo.com.br.

Este trabalho, em andamento, tem como objetivo analisar o papel desempenhado pelo

Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP), no

processo de democratização da gestão da escola pública, bem como suas atuais pautas

de luta no que concerne à gestão democrática. Para tanto, estamos realizando pesquisa

bibliográfica, documental e empírica, com realização de entrevistas que serão aplicadas

a  uma  amostra,  ainda  a  ser  definida,  de  professores  e  diretores  da  APEOESP.  Os

sindicatos, de forma geral, nasceram dos esforços da classe trabalhadora em sua luta

contra o despotismo e a dominação do capital, e sua finalidade básica é impedir que os

níveis salariais fiquem abaixo do mínimo necessário à manutenção da sobrevivência do

trabalhador e sua família, além de fornecerem aos trabalhadores meios de resistência na

luta contra os excessos do capitalismo. Em sua trajetória, o Sindicato dos Professores do
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Ensino  Oficial  do  Estado  de  São  Paulo  (APEOESP)  encaminhou,  além  das  lutas

salariais, mobilizações de caráter educacionais, como a luta pelo Estatuto do Magistério

de  1985,  que  regulamentou  o  Conselho  de  Escola  deliberativo,  considerado  uma

importante conquista na democratização da gestão da escola. A entidade também se fez

presente, juntamente com outras organizações da sociedade civil  que se organizaram

pela defesa do ensino público, no processo de elaboração da Carta Constitucional de

1988.  Anteriormente,  no  Estatuto  do  Magistério,  Lei  42/78,  artigo  3º,  inciso  IV,  o

Conselho  de  Escola  tinha  caráter  consultivo  e  suas  atribuições  eram  definidas  por

regulamento do Poder Executivo, sendo, portanto, um órgão sem poder de decisão. Na

ocasião  da  aprovação  do  Estatuto,  havia  uma  proposta  de  emenda  que  previa  a

participação do quadro do magistério  no Conselho de Escola,  entretanto,  o governo

julgou a proposta inconveniente ao interesse público e a vetou. O Conselho deliberativo

é fruto de um amplo processo de negociação na Assembléia  Legislativa,  no qual os

diretores fizeram pressão contrária à sua aprovação, os pais e alunos estiveram ausentes

das  discussões,  e  a  garantia  do  caráter  deliberativo  e  composição  paritária  entre

comunidade intra e extra-escolar só foi possível em virtude da pressão da APEOESP,

fortalecida por sua atuação em um ano (1985) em que participou do Comando Geral de

Greve  e  de  grandes  manifestações  de  massa.  Apesar  do  grande  movimento  pela

democratização da gestão da escola e pelo Conselho deliberativo, temos como hipótese

de pesquisa que, atualmente, as pautas de luta do Sindicato dos Professores do Ensino

Oficial do Estado de São Paulo têm sido preenchidas por questões essencialmente de

caráter salarial. 

GESTÃO  ESCOLAR  DEMOCRÁTICA:  DIREITOS  HUMANOS  E  GÊNERO

NAS  POLÍTICAS  E  PRÁTICAS  EDUCACIONAIS.   BRABO,  T.  S.  A.  M.

Departamento  de  Administração  e  Supervisão  Escolar  –  Faculdade  de  Filosofia  e

Ciências  –  Universidade  Estadual  Paulista  -  Campus  de  Marília,  Brasil

tamb@marilia.unesp.br

Este texto traz considerações a respeito de uma pesquisa desenvolvida em uma Escola

Estadual e numa Cooperativa Educacional do município de Marília, São Paulo. Temos

como pressuposto que a democratização das relações apenas se concretizará na escola se

duas  dimensões  da  educação  escolar  forem  trabalhadas:  a  escola  como  locus  de
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participação democrática e o currículo que contemple os direitos humanos e a questão

de gênero. Nessa perspectiva, consideramos que o papel da Supervisão e da Gestão é

essencial  para  que  tal  projeto  se  desenvolva  na  escola,  portanto,  enfocamos  como

esses/as  profissionais  concebem e  como trabalham as  questões  objeto  deste  estudo.

Tivemos como objetivos: observar como a democracia é vivenciada no cotidiano das

escolas, nos órgãos colegiados (Conselho Escolar e Associação de Pais e de Mestres) e

no Grêmio Estudantil; observar a questão de gênero nas relações sociais e no currículo

dessas  Unidades  Escolares;  e  conhecer  a  concepção  de  participação,  de  direitos

humanos e de gênero dos segmentos da comunidade escolar. Através de uma pesquisa

qualitativa,  observamos  as  relações  que  se  estabelecem entre  os  atores  do  processo

educativo  (supervisores,  administradores,  coordenadores  pedagógicos,  professores/as,

alunos/as  e  pais),  especialmente  nas  reuniões  dos  órgãos  colegiados  e  no  Grêmio

Estudantil,  além de realizarmos entrevistas  e análise das políticas  educacionais  e do

projeto político pedagógico das escolas. Os dados preliminares da pesquisa mostraram

que,  apesar  de  a  democracia  e  gênero  constarem  das  políticas  educacionais,  a

democratização das relações  entre  os atores do processo educacional  e um currículo

voltado  para  o  respeito  aos  direitos  humanos  e  à  democracia,  é  um  processo  em

construção.  Apesar  do  volume  de  trabalho,  as  múltiplas  funções  e  o  grau  de

complexidade que a pessoa que ocupa esse cargo enfrenta, há cuidado em desenvolver

uma atuação adequada às especificidades de cada realidade escolar, são as gestoras que

conduzem o trabalho que é coletivo. No que se refere à problemática de gênero, esta

permanece  praticamente  invisível  na  escola.  Apesar  da  predominância  do  sexo

feminino, seja na docência, na coordenação, na gestão ou na supervisão, não há uma

preocupação com esse tema. 

CONSELHO  ESCOLAR  E  GESTÃO  DEMOCRÁTICA  NAS  ESCOLAS

PÚBLICAS EM MARÍLIA. MACHADO, WILTON RODRIGUES; DAL RI, NEUSA

MARIA. Departamento de Administração e Supervisão Escolar - Faculdade de Filosofia

e  Ciências  –  Universidade  Estadual  Paulista   –  Campus  de  Marília,  Brasil.  CNPq.

wiltonm1@yahoo.com.br

Oriunda das discussões realizadas no Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia da

Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  -  Unesp,  que  atualmente  desenvolve  um projeto



integrado de pesquisa intitulado Gestão democrática nas escolas públicas de educação

básica do município de Marília, a presente pesquisa tem como objetivo averiguar, no

nível local, como se organizam algumas questões relacionadas aos Conselhos Escolares.

Os  elementos  estudados  são:  composição  e  dinâmica  de  funcionamento;  se  estão

efetivamente  ou  apenas  formalmente  implantados;  os  níveis  de  participação  dos

segmentos que os compõem; o nível de influência e de decisão dos órgãos na gestão das

unidades escolares; e em que medida os Conselhos auxiliam na construção da gestão

democrática.  Com  o  intuito  de  construir  uma  base  teórica  acerca  da  problemática

estudada,  os  procedimentos  utilizados  na  primeira  etapa  desta  investigação  foram a

pesquisa bibliográfica e documental. Num segundo momento, após a escolha da amostra

que constitui o universo empírico investigado,  realizamos a coleta de dados empíricos

por  meio  de entrevistas  semi-estruturadas  aplicadas  aos  membros  dos  Conselhos. A

pesquisa ainda encontra-se nessa fase, porém, a partir dos dados já coletados, podemos

inferir algumas conclusões parciais. Identificados como uma instância privilegiada para

a  democratização  das  escolas,  os  Conselhos  Escolares  ainda  encontram  inúmeras

dificuldades  para  funcionar  adequadamente  de  modo  a  viabilizarem  uma  gestão

democrática de fato. Entre as principais dificuldades verificadas, citamos a ausência de

uma cultura democrática, o modo e o grau insuficientes de participação dos membros

dos segmentos que compõem os Conselhos, as dificuldades de professores, funcionários

e alunos em participarem e,  principalmente,  a  burocracia  predominante  nas  escolas:

organizadas de forma hierárquica, estruturam o poder sempre de cima para baixo.

Mesa 8 -  Trabalho associado e mudança social

Coordenação: Candido Giraldez Vieitez

A OPOSIÇÃO ENTRE OS MODELOS DE COMPORTAMENTO ECONÔMICO

DO  EMPREENDEDORISMO  LIBERAL  E  DA  ECONOMIA  SOLIDÁRIA.

SOUZA,  ANDRÉ  RICARDO  DE. Departamento  de  Sociologia  -  Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, Brasil. FAPESP. anrisouza@uol.com.br

O comportamento econômico é uma categoria que perpassa os campos de interesse e

atuação de psicólogos, economistas e cientistas sociais. Do ponto de vista psicológico,

diz respeito  à conduta do indivíduo face aos demais  e também a seus processos de

tomada  de  decisão  no  interior  das  organizações.  Numa  perspectiva  sociológica,  o



indivíduo é sujeito de ações interpretáveis que em conjunto formam arranjos sociais,

abrangentes também à esfera econômica. Já o economista analisa esse comportamento

enquanto resposta do indivíduo a problemas estritamente econômicos, basicamente de

trabalho e consumo, ou seja, de produção e utilização da renda. Empreendedor é aquele

que, além da diversidade possível de bens e serviços produzidos, pode assumir feições

diferentes também conforme dois conjuntos de valores e atitudes, ou dois modelos de

comportamento econômico, orgânica e ideologicamente opostos:  o empreendedorismo

liberal e a economia solidária. O modelo do empreendedorismo liberal tem um caráter

individualista e corporativista. Empreendedor liberal é aquele que age exclusivamente

em prol do seu próprio negócio ou da sua corporação, na condição de empresário ou

executivo. Seu ofício constitui a essência do capitalismo liberal e tem como referência

teórica  não  só  os  economistas  clássicos  e  neoclássicos,  mas  também Max Weber  -

sobretudo pela obra A ética protestante e o espírito do capitalismo - e também Joseph

Shumpeter,  pela  profundidade  com  que  tratou  o  empreendedorismo  em  Teoria  do

desenvolvimento  econômico.  A  economia  solidária  é  essencialmente  associativo-

coletivista e tem como princípio fundamental a autogestão. Esse modelo é socialmente

bastante residual ainda, embora tenha emergido e se expandido consideravelmente em

menos de duas décadas. Tem como referência teórica os autores do chamado socialismo

utópico, além de cientistas sociais e economistas contemporâneos, com destaque para

Paul Singer. O resgate do chamado cooperativismo original, com feições igualitárias e

democráticas, é o eixo da economia solidária. Enquanto o empreendedorismo liberal é

tido  como  um  pressuposto  natural da  sociedade  moderna,  a  economia  solidária  se

apresenta  como um movimento  que  pretende recuperar  a  antiga  utopia militante  do

socialismo.  O presente trabalho constitui  uma análise das nuanças de oposição entre

esses dois modelos.

APROXIMACIÒN  A  LA  COOPERATIVA  DE  CLASIFICADORES  JUAN

CACHARPA.  BERGER,  CECILIA;  CARRACEDO,  LARISA;  NARBONDO,

IGNACIO; OTERO, MARTINA; SILVERA, CAMILO; RUMIA, LAURA. Unidad de

Estudios  Cooperativos  -  Universidad  de  la  República,  Uruguay.

martinaotero@gmail.com



Este trabajo se desarrolla en el marco del Curso de Cooperativismo y Asociativismo de

la  Unidad  de  Estudios  Cooperativos  integrada  al  Servicio  Central  de  Extensión  y

Actividades al Medio de la Universidad de la República. Surge a partir de un equipo

interdisciplinario,  conformado  por  estudiantes  de  la  Licenciatura  de  Trabajo  Social,

Sociología,  Psicología  y  Agronomía  de  la  U.dela.R.  Consiste  en  una  investigación

exploratoria de un estudio de caso de la Cooperativa  Juan Cacharpa como forma de

aproximarnos  al  sector  clasificador  y  analizar  la  viabilidad  de  la  organización

cooperativa  autogestiva  como  alternativa  -  contrahegemónica  -  a  las  condiciones

materiales y simbólicas de vida. Destacamos al sector clasificador como uno de los que

sufre mayor nivel  de exclusión social  y explotación,  potenciado por las condiciones

sanitarias  en  que  realizan  su  tarea;  siendo,  sin  embargo,  imprescindibles  para  el

funcionamiento cotidiano de la sociedad e integrados al circuito económico. Se utiliza

un enfoque cualitativo donde el método de recolección de información se basa en la

revisión bibliográfica y realización de entrevistas de carácter semi-estructuradas, tanto

con integrantes  de la  cooperativa  como con informantes  calificados.  La discusión y

procesamiento grupal de los datos resultó también fundamental en la construcción y

desarrollo  de  las  líneas  de  análisis.  Partiendo  de  la  experiencia  concreta  de  la

cooperativa  Juan Cacharpa, consideramos que la organización cooperativa dentro del

sector  clasificador  logra  contrarrestar  algunas  de  las  condiciones  de  marginalidad  y

vulnerabilidad social del sector, contribuye a una mayor estabilidad en el trabajo y los

ingresos,  aporta  en la  posibilidad  y  necesidad de  planificación  y proyección  de  los

sujetos,  facilita  la adquisición de herramientas de trabajo colectivas que mejoran las

condiciones laborales y produce un emponderamiento de los clasificadores dentro del

circuito económico. Sin embargo, no podemos afirmar firmemente que constituya una

tendencia contrahegemónica, al estar legitimando una actividad ocupacional, con un rol

ecológico, que responde a necesidades de reproducción del sistema. Al mismo tiempo,

constatamos  una  dificultad/vulnerabilidad  del  sector  para  la  creación  de

emprendimientos  asociativos  sostenibles,  sin  un apoyo de actores  externos  -  ONGs,

Estado, etc - que podría estar cuestionando la autonomía del proyecto autogestivo y

consolidando la dependencia de la cooperativa con el medio social.

AS  POSSIBILIDADES  DA  ECONOMIA  SOLIDÁRIA  NO  INTERIOR  DO

DEBATE  ENTRE  OS  PENSAMENTOS  LIBERAL  E  MARXISTA



CONTEMPORÂNEO. CHIARIELLO, CAIO LUIS.  Programa de Pós-Graduação em

Engenharia de Produção – Universidade Federal de São Carlos, Brasil. CAPES. E-mail:

mudomundo@hotmail.com

No Brasil, desde a década de 1980, um expressivo número de trabalhadores passou a se

organizar democrática e igualitariamente em empreendimentos econômicos solidários

nos meios urbano e rural, expressando a possibilidade de aferição de trabalho e renda

diante  do  quadro  de  desemprego  e  exclusão,  mas  também  vislumbrando  novas

configurações  da  propriedade  dos  meios  de  produção e  da  organização  do trabalho

através da autogestão. O desafio a que se propõe a Economia Solidária é transpor sua

condição de  modo material  de produção residual  enquanto um apêndice  do sistema

capitalista.  Abre-se,  então,  um  debate  entre  o  pensamento  liberal  e  o  pensamento

marxista  contemporâneos.  O  primeiro  atesta  que  movimentos  como  a  Economia

Solidária,  que  representam  uma  forma  alternativa  de  ocupação  participativa  na

economia  capitalista,  atuam  na  correção  das  crises  de  acumulação  e  instabilidades

temporais  do mercado de trabalho,  com ações coletivas  capitaneadas  pela  sociedade

civil  para  manutenção  das  atividades  laborais.  Assim  que  a  crise  se  atenua,  o

crescimento da economia passa a demandar força de trabalho, aumentando a oferta de

emprego formal e esvaziando as iniciativas autogestionárias, que já teriam cumprido o

seu papel. Porém, o pensamento marxista contemporâneo aduz que na nova conjuntura

produtiva  do  capitalismo  não  se  comprova  que  um  aumento  da  produção  acarrete

elevação no nível de emprego formal. Pelo contrário, passamos a assistir o fenômeno do

crescimento com desemprego. Nesse novo contexto, os empreendimentos de economia

solidária atuariam perenemente, para além da curta temporalidade, devendo reforçar os

pilares da autogestão e da igualdade de direitos,  de forma a realizar  suas atividades

objetivando eficiência e elevação da produtividade, com vistas a melhorar as condições

de existência de seus participantes, mas sem negligenciar o aspecto solidário em suas

ações,  pretendendo que a racionalidade social  esteja  acima da racionalidade  técnica.

Para tanto,  se  faz  necessário  observar  a  gestão dos  empreendimentos  solidários  e  a

orientação  teórica  de  suas  atividades  administrativas  e  produtivas,  verificando  sua

identificação  seja  com a  gestão  das  empresas  capitalistas,  incorrendo  na  separação

hierárquica  entre  os  núcleos  de  decisão  e  execução  das  atividades,  seja  com  a

autogestão,  onde  tanto  o  planejamento  quanto  a  execução  das  atividades  são

compartilhados pelo corpo de associados.



DEMOCRACIA,  PARTICIPAÇÃO  E  PODER  NO  COOPERATIVISMO

EDUCACIONAL  AUTOGESTIONÁRIO. ARIOSI,  CINTHIA  M.  F.; DAL  RI,

NEUSA M.  Programa  de  Pós-graduação  em  Educação  –  Faculdade  de  Filosofia  e

Ciências  –  Universidade  Estadual  Paulista  –  Campus  de  Marília,  Brasil.

cinthiamagda@yahoo.com.br

O presente  estudo  versa  sobre  as  relações  de  trabalho  na  Cooperativa  Educacional

Multidisciplinar  de  Bauru  –  Ensinativa,  constituída  por  profissionais  da  educação  e

áreas afins. Este grupo organizado em cooperativa mantinha uma escola de educação

infantil, na qual os profissionais eram, ao mesmo tempo, proprietários e trabalhadores,

com  o  objetivo  de  administrar  o  empreendimento  segundo  uma  concepção

autogestionária.  Considerando que uma postura autogestionária tem como referências

teóricas os conceitos de democracia, de participação e das relações de poder, buscou-se

verificar  como os  envolvidos  no  processo  de  gestão  da  cooperativa  concebiam tais

conceitos e os aplicava. Toda a documentação da organização foi analisada. Porém para

este trabalho, o instrumento mais significativo foram as entrevistas realizadas junto aos

cooperados.  Foram realizadas  entrevistas semi-estruturadas com 8 (oito) cooperados,

selecionados por participarem a mais tempo na organização. Foi possível verificar que

os associados concebiam democracia com base em três elementos, que são: a relação

um homem, um voto, a quantidade de reuniões e as oportunidades de expressão das

opiniões pessoais. No entanto,  entre os cooperados que ocupavam cargos na hierárquica

administrativa  da  organização,  havia  uma  posição  e  prática  mais  tradicional,  de

imposição de regras e formas de punição. Porém, quando estas propostas chegavam para

discussões  e  votações  nas assembléias  eram rejeitadas  pelo coletivo.  Os cooperados

entrevistados  demonstraram  preocupação  com  a  necessidade  dos  membros  da

cooperativa  desenvolverem  uma  consciência  e  um  comprometimento  maior  com  o

processo de decisão coletivo democrático e consideraram este elemento fundamental

para  a  viabilidade  do  empreendimento.  Assim,  podemos  finalizar  afirmando  que  a

gestão  autogestionária  vai  além  da  aplicação  de  técnicas  e  práticas  administrativas

diferenciadas  e  coletivas.  Por  meio  deste  estudo,  verificamos  a  necessidade  da

constituição de uma postura diferenciada e crítica frente aos processos administrativo

das organizações e ao processo produtivo e social como um todo. O vínculo teórico-

prático  entre  a  organização  e  os  movimentos  sociais  mais  amplos  da  sociedade  é

fundamental, inclusive para o desenvolvimento da democracia interna.



A  PRECARIZAÇÃO  DO  TRABALHO  E  A  ECONOMIA  SOLIDÁRIA:

REPENSANDO  A AUTOGESTÃO.  BENINI,  ELCIO  GUSTAVO;  FIGUEIREDO

NETO, LEONARDO FRANCISCO; BENINI, EDI AUGUSTO. Universidade Federal

de Mato  Grosso do Sul  e  Instituto  Nacional  de Colonização e  Reforma Agrária  do

Tocantins – INCRA, Brasil.  elciobenini@yahoo.com.br

A precariedade no trabalho atinge todas as classes de trabalhadores (condicionadas pela

ordem  burocrática  das  organizações  heterogestionárias),  sendo  que  essa  incerteza

apenas  se  encontra  com medidas  e  pesos  diferentes,  porém com resultados  sempre

semelhantes de exploração e de desemprego. É dentro deste contexto que o projeto de

economia  solidária  tenta  recolocar  a  autogestão  como  resposta  e  alternativa  ao

desemprego. Porém, a qualidade da autogestão é diretamente relacionada ao grau de

capacidade  decisória  efetiva  que  um  sujeito  pode  utilizar,  e  não  apenas  pela  sua

condição de  proprietário.  Neste  trabalho,  foram articulados  e  discutidos  pesquisas  e

artigos  científicos  sobre  economia  solidária,  precariedade  do  trabalho  e  políticas

públicas,  conjuntamente  com a análise  de alguns estudos de  casos  apresentados  em

revistas cientificas, tendo por objetivo clarear nossa reflexão e linha argumentativa. Se

entendermos que a autogestão efetiva significa, sobretudo, cidadania plena, percebemos

que ela  não tem sido uma realidade presente nos empreendimentos  ditos  solidários;

concentrados na meta principal de gerar trabalho e renda, eles acabam sendo também

prisioneiros  da  precarização,  manifesta  por  meio  de diferentes  formas  ou restrições.

Logo, tais iniciativas sobrevivem com medidas competitivas tipicamente capitalistas,

devido ao contexto em que estão envolvidas. Como fruto desta constatação, entendemos

então que o Estado é o protagonista determinante no projeto de economia solidária, no

sentido de desenvolver e aplicar políticas públicas próprias ao contexto organizacional

de  trabalho  autogestionário,  ou  seja,  utilizando  o  fundo  público  para  alavancar  o

processo de reprodução da economia solidária de forma integrada (e não competitiva),

incluindo a questão do progresso técnico e sua disponibilidade para a promoção de uma

autogestão plena, o que insere na presente problemática a própria qualidade da máquina

estatal, que precisa ser também objeto de mudança ou transformação.

UMA OUTRA UNIVERSIDADE É POSSÍVEL E NECESSÁRIA: A RELAÇÃO

UNIVERSIDADE  -  FÁBRICAS  RECUPERADAS  NA  AMÉRICA  LATINA.



NOVAES,  HENRIQUE  T. Programa  de  Pós-graduação  em  Política  Científica  e

Tecnológica  –  Universidade  Estadual  de  Campinas,  Brasil.  FAPESP.

hetanov@yahoo.com.br

Trata-se de uma pesquisa de doutorado em andamento sob o título A Adequação Sócio-

Técnica  (AST)  como insumo para  a  recuperação  do  Complexo  Público  de  Ensino

Superior e Pesquisa: avaliando a relação Universidade – Fábricas Recuperadas (FRs) no

Brasil, Argentina e Venezuela. O percurso da pesquisa inicia com as nossas impressões

como um estudante de economia oriundo da classe média que iria se tornar um futuro

auxiliar  dos empresários  no processo de acumulação de capital;  retrata  o avanço da

barbárie nas Universidades latino-americanas; sua proto-interação com os movimentos

sociais,  especialmente  as  cooperativas  populares  e  FRs.  Mais  que  isso,  traça  um

pequeno esboço de uma possível e necessária proposta para a Universidade Pública e

para os novos projetos de Universidades Populares, tendo em vista o desenvolvimento

endógeno  na  América  Latina.  Verifica-se  que  houve  dois  tipos  de  respostas  da

comunidade científica latino-americana para a crise dos anos 1980/90. Como tendência,

a  maior  parte  dela  aprofundou a  privatização  dos  espaços  públicos,  seja  através  da

criação  de  cursos  de  extensão  voltados  para  a  formação  ou  o  aperfeiçoamento  de

empreendedores, a mais nova máquina caça-níqueis, seja difundindo a ideologia de que

os estudantes devem subir na vida ou realizando pesquisas estranhas à nossa realidade

(que  poderia  ser  expressa  na  expressão  publicar  ou  morrer)  para  captar  recursos

públicos  e  assim  continuar  mantendo  seu  prestígio.  Outra  parte  da  comunidade

científica, aquela que ficou sitiada na Universidade, sofreu as conseqüências do avanço

da barbárie nas mesmas: intensificação do trabalho, precarização dos contratos, queda

do  salário  real,  ataques  feitos  pelos  professores  conservadores  etc.  Como  contra-

tendência, uma parte desta comunidade científica, um pouco mais à esquerda que os

outros dois grupos (apesar de pertencer ao segundo), trilhou caminhos que levaram a

uma relação mais estreita com os movimentos sociais que está dando origem a pequenos

processos  de  transformação  no  que  se  refere  à  pesquisa,  ensino  e  extensão.  As

conclusões preliminares, tendo em vista a assessoria às recuperadas, - levam a crer que

há  um  gesto  simbólico que  se  materializa  numa  proposta  onde  trabalhadores,

principalmente  do  baixo  proletariado,  estudantes  e  pesquisadores  devem  caminhar

juntos,  resgatando iniciativas  abortadas  pelas ditaduras  militares.  Verifica-se também

que  os  processos  de  assessoria  estão  tentando  transplantar teorias  das  empresas
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convencionais para as FRs. Em alguns casos, há uma adaptação/criação de novas teorias

e metodologias alicerçadas nos princípios da autogestão que deram origem a processos

de AST.

TECNOLOGIA  SOCIAL  E  A  ECONOMIA  SOLIDÁRIA.  FRAGA,  LAIS;

VASCONCELLOS,  BRUNA;  SILVEIRA,  RICARDO;  MACHADO,  PAULO;

PREVIATO,  RACHEL.  Incubadora  Tecnológica  de  Cooperativas  Populares  -

Universidade Estadual de Campinas, Brasil. lais@itcp.unicamp.br

A  ITCP/Unicamp  atua  de  forma  multidisciplinar  no  acompanhamento  dos

empreendimentos populares. Para isso, a estrutura da incubadora está organizada em

sete  áreas  do  conhecimento  representadas  pelos  Grupos  de  Estudo  e  Pesquisa  em

Economia Solidária, os GEPES. Cabe a cada GEPES relacionar a prática de incubação

com  a  atuação  acadêmica  e  teórica  de  cada  formador.  O  GEPES  de  Produção  e

Tecnologia  (P&T),  dentro  desse  contexto,  atua  na  mediação  de  processos  de

desenvolvimento de tecnologia social e, concomitantemente, reflete e fomenta o debate

sobre as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade e, partindo de uma visão crítica

dessas relações, coloca em xeque a neutralidade e o determinismo tecnológico. Na nossa

visão,  embasada  por  estudos  teóricos  e  pela  prática  de  incubação,  a  ciência  e  a

tecnologia  não  são  neutras  e  são  controladas  pelos  seres  humanos.  Além  disso,

acreditamos  que  a  tecnologia  disponível  para  os  empreendimentos,  a  tecnologia

convencional,  é  uma  ferramenta  para  a  manutenção  e  reprodução  da  sociedade

capitalista  e,  portanto,  inadequada  para  o  objetivo  de  mudança  social  da  Economia

Solidária.  A metodologia  do  GEPES  tem  como  base  as  questões  tecnológicas  nos

empreendimentos incubados. A partir do entendimento que a tecnologia convencional

serve apenas para a sociedade que a construiu, acreditamos que para uma sociedade

diferente  é  necessária  uma tecnologia  diferente.  É  nesse  ponto  que  atua  o  GEPES,

promovendo  e  mediando  processos  participativos  e,  necessariamente  coletivos,  nos

empreendimentos que compõem uma nova tecnologia: a tecnologia social. O GEPES é

constituído  pelos  monitores  da  área  tecnológica  da  ITCP/UNICAMP  que  atuam

sustentados  pela  sua  formação  e  pela  base  teórica  construída  pelo  GEPES.  As

experiências  práticas  do  GEPES  incluem  diversas  oficinas  realizadas  nos

empreendimentos  incubados  com dois  principais  focos:  diagnóstico  e  adequação  do
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processo produtivo. Para isso, utilizamos as seguintes ferramentas: construção coletiva

do  layout,  diagnósticos  participativos  e  adequação  do  processo  produtivo,

desenvolvimento  de  tecnologias  sociais,  entre  outros.  Os  principais  resultados  do

trabalho do GEPES, que serão apresentados nesse relato de experiência, são as oficinas

nos empreendimentos, estudos, palestras e cursos em diversos temas como TS, Software

Livre e a relação entre pesquisa e extensão.

EXPERIÊNCIAS  AUTOGESTIONÁRIAS  NO  BRASIL  E  NA  ARGENTINA.

PEREIRA,  MARIA CECÍLIA CAMARGO.  Departamento  de  Ciências  Sociais  em

Educação  -  Faculdade  de  Educação  –  Programa  de  Pós-graduação.   Universidade

Estadual de Campinas, Brasil.  CAPES.  cecilia@itcp.unicamp.br

Nesta dissertação discutimos em que medida experiências de cooperativismo no Brasil e

Argentina  se  configuram enquanto  alternativas  de  geração  de  trabalho  e  renda  que

permitem aos trabalhadores experiências de trabalho autônomo. Para tanto, analisamos

duas  cooperativas  populares  na cidade  de  Campinas,  criadas  a  partir  da Incubadora

Tecnológica de Cooperativas Populares da UNICAMP e seis cooperativas populares na

cidade de Buenos Aires, formadas a partir de empresas recuperadas. Nas cooperativas

de Campinas, a pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira, foi aplicado um

questionário com questões fechadas com os trabalhadores, com o objetivo de traçar um

diagnóstico dos grupos. Na segunda, foram feitas entrevistas a partir de um roteiro, cujo

objetivo  era  verificar  as  concepções  dos  trabalhadores  acerca  do  trabalho  nas

cooperativas. Já em relação aos gestores, a realização das entrevistas objetivava obter

informações  acerca da visão que eles possuíam sobre as políticas públicas voltadas para

a Economia Solidária. Em Buenos Aires, a pesquisa foi realizada em apenas uma etapa,

que  consistiu  na  realização  de  entrevistas  com  os  trabalhadores  de  seis  empresas

recuperadas.  A distinção  no  número  de  empreendimentos  deveu-se  à  facilidade  de

inserção nos grupos e a disponibilidade dos trabalhadores em participar da pesquisa.

Essas experiências foram analisadas a partir de movimentos mais amplos nos quais elas

se inserem,  a  saber,  o  movimento  de Economia  Solidária  no Brasil  e  de Economia

Social  na  Argentina.  Não se  trata,  portanto,  de  uma comparação  entre  cooperativas

brasileiras e argentinas, mas sim de movimentos. O trabalho de campo nos aponta para

dois movimentos diferenciados, com características bastante distintas: no caso do Brasil,
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um  movimento  mais  voltado  para  a  geração  de  trabalho  e  renda,  ainda  que  com

dificuldades até para sua própria manutenção; no caso da Argentina, um movimento que

extrapola  a  geração  de  renda,  em  direção  a  um  trabalho  mais  participativo,  mais

democrático e mais autônomo.

A  MISSÃO  VUELVAN  CARAS  NO  CONTEXTO  DO  “NOVO

COOPERATIVISMO”  VENEZUELANO.  MINUSSI,  LARISSA  MENDES.

Departamento de Educação,  Ciências  Sociais  e Política  Internacional  -  Universidade

Estadual Paulista - Campus de Franca, Brasil. formigamm@yahoo.com.br

A proposta  do  presidente  venezuelano  Hugo  Chávez  em  construir  cooperativas,  e

convertê-las  em  pontas  de  lança  de  sua  gestão está  inserida  numa  visão  de

desenvolvimento endógeno e de transformação social; destacando-se entre as principais

características deste governo o investimento de uma parte significativa do excedente

gerado pelo petróleo  na área  social,  o aumento  do orçamento  destinado às  políticas

sociais e o incentivo à organização e à participação popular. A tentativa de estabelecer

cooperativas, através de vários mecanismos e em praticamente todos os âmbitos da vida

nacional, determina o que se pode qualificar como novo cooperativismo, sobre o qual

recaem inúmeras críticas por suas debilidades e fracassos. Porém, a capacidade para

proporcionar  alternativas  às  crises  coloca  as  cooperativas  na  agenda  imediata  de

qualquer  plano  governamental  com  a  pretensão  de  desenvolver  a  participação,

solidariedade,  capital  social  e outros valores  e práticas  democráticas  fundamentais  à

superação  das  vulnerabilidades  sociais  e  suas  conseqüências.  O  cooperativismo  faz

parte de várias políticas sociais do atual governo venezuelano, em que se destacam as

chamadas Missões. No entanto, a missão que está diretamente incumbida em promover

o  cooperativismo  venezuelano  chama-se  Vuelvan  Caras,  a  qual,  de  acordo  com

declarações de representantes do governo venezuelano, além de gerar novos empregos,

formar e capacitar para o trabalho produtivo as pessoas excluídas socialmente, pretende

iniciar uma mudança no modelo econômico do país. Para isso, prevê-se a modificação

das relações de produção, com um enfoque de desenvolvimento endógeno que parte de

forças próprias de dentro, para dentro, sob as premissas da economia popular, centrada

na equidade, na solidariedade e cooperação. Assim, o objetivo do presente trabalho é

avaliar  a  dinâmica  do  cooperativismo  no  governo  Hugo  Chávez,  verificando-se  os



impactos das políticas públicas, especialmente a Missão Vuelvan Caras neste processo.

Apesar  da  enorme  dificuldade  de  se  conseguir  dados  tanto  quantitativos  como

qualitativos  sobre  as  políticas  públicas  implementadas  no  governo  Chávez,  é

imprescindível analisar, seja a partir de informações documentais, entrevistas a atores e

estudiosos da problemática cooperativa e outras fontes alternativas, êxitos e fracassos

das inúmeras políticas públicas e, conseqüentemente, da atual fase do cooperativismo

venezuelano. Desde sua implantação, há fortes indicadores da contribuição das políticas

públicas  do  governo  para  a  superação  das  vulnerabilidades  sociais  que  assolam  a

Venezuela há décadas. 

 

A ECONOMIA SOLIDARIA COMO DISPOSITIVO DE TRANSFORMACAO

SOCIAL. ZANATTO, RAFAEL MORATO. Incubadora de Cooperativas Populares da

Unesp,  Núcleo  Assis  –  Universidade  Estadual  Paulista  -  Campus  de  Assis,  Brasil.

rafael_zanatto@hotmail.com

O presente  trabalho pretende,  através  da analise  da economia  capitalista  baseada  na

assimilação das lutas sociais, demonstrar a posição que a economia solidária ocupa na

organização capitalista. A economia solidaria como luta social, enquadra-se, em parte,

no mecanismo do capital, onde a inter-relação se faz com o consumo. Em contraponto,

o trabalho visa se apropriar dos ambientes solidários gerados através da organização do

trabalho cooperativo e de outras trocas sociais, difundindo  na base social uma contra

cultura  à  cultura  capitalista,  fundamentada  na  assimilação  dos  refluxos  históricos

empreendidos  para  a  manutenção  do  capital.  Tal  estruturação  cultural  se  efetuaria

através de um sólido e paulatino processo de difusão dos princípios autogestionários. A

preocupação  com  a  formação  educacional  deve-se  ao  reconhecimento  de  que  com

apenas a ascensão econômica possibilitada pelo cooperativismo não há a possibilidade

de atender aos anseios dos que esperam mudanças realmente sólidas na organização

social. Tal constatação se deve ao reconhecimento de que a emergência econômica do

indivíduo  está  associada  diretamente  à  absorção  da  cultura  capitalista  do  consumo,

apoiada na construção ideológica,  fundada na perspectiva de ascensão e estabilidade

social.  Para  empreender  uma análise  detalhada  acerca  do  tema exposto  acima,  esse

trabalho se vale do marxismo heterodoxo do escritor  português João Bernardo, para

compreender  a  assimilação  das  lutas  sociais  empreendida  pelo  capital  e  o  que  isso



implica em seu desenvolvimento. Com o auxilio dos escritos de Maurício Tragtenberg,

o  presente  trabalho  tenta  expor  o  funcionamento  do  mecanismo  de  alienação  e

expropriação  do  trabalhador  da  organização  do  trabalho  capitalista,  através  da

conversão do processo produtivo em signos, e de Nietzsche para elucidar a importância

de  pensar  esse  processo  como uma possibilidade,  não  de  ruptura  da  totalidade  das

estruturas  sociais,  mas  para  empreender  uma  reforma  da  base  para  o  vértice,

proporcionando  a  desarticulação  das  estruturas  hierárquicas.  Nesse  contexto,  a

economia  solidária,  apesar  de  se  constituir  como  paradoxo,  emerge  como  uma

possibilidade  concreta  de  aumentar  a  velocidade  desse  processo,  apropriando-se  da

lógica e funcionamento do capital para, com isso, implodi-lo.

TRABALHO  ASSOCIADO  E  PROCESSOS  EDUCATIVOS  NAS  EMPRESAS

SOB  O  CONTROLE  DOS  TRABALHADORES  –  ARGENTINA,  BRASIL,

BOLÍVIA E VENEZUELA.  VIEITEZ, CANDIDO GIRALDEZ; DAL RI, NEUSA

MARIA. Programa de Pós-graduação em Educação – Faculdade de Filosofia e Ciências

– Universidade Estadual Paulista, Brasil.

No início da década de 1990, na América Latina, uma das regiões que mais sofreu os

efeitos da política neoliberal, os trabalhadores iniciaram mobilizações reivindicativas e

de  resistência  ao  neoliberalismo.  O  trabalho  associado,  que  pode  ser  definido

sinteticamente como o controle pelos próprios trabalhadores de unidades de trabalho, é

um dos tipos de intervenção da classe trabalhadora que ganha impulso a partir dessa

década.  Em pesquisas realizadas  anteriormente sobre a temática,  verificamos que as

organizações de trabalho associado realizam várias mudanças no interior das unidades

produtivas  que  dizem  respeito  às  relações  e  organização  do  trabalho,  à  gestão

democrática e à valorização da educação, entre outras. Porém, apesar da democratização

do trabalho  e  do poder,  as  empresas  de  trabalho  associado  continuam integrando o

mercado como produtoras  de mercadorias  e  subalternas  ao regime social  capitalista.

Observamos,  também,  que  a  grande maioria  das  empresas  tomadas,  recuperadas  ou

formadas  pelos  trabalhadores  não  assumem  a  luta  política  anti-sistema.  Algumas

organizações,  no  entanto,  fogem  a  esse  padrão,  em  especial  algumas  empresas

recuperadas da Argentina e empresas ocupadas do Brasil. Dessa forma, o objetivo desta

pesquisa  é  realizar  uma  análise  dessas  empresas  sob  controle  dos  trabalhadores



existentes  na  Argentina,  Brasil,  Bolívia  e  Venezuela.  Interessa-nos,  sobretudo,  o

processo de luta política encetada pelos trabalhadores dessas empresas e seus vínculos

com as organizações dos trabalhadores em geral, bem como a divisão de poder interna.

Interessa-nos, também, examinar os processos educativos (educação formal e política)

implementadas por esses trabalhadores.  Até o momento foram coletados dados em sete

empresas  recuperadas  da Argentina  e  três  fábricas  ocupadas  do Brasil,  por meio de

observação  e  entrevistas  realizadas  com  as  direções  e  trabalhadores  das  empresas.

Partimos da hipótese de que se as empresas  não integrarem um movimento  de luta

social visando a transformação da sociedade, a autogestão não poderá crescer enquanto

alternativa  ao  regime  capitalista,  pois  as  condições  internas  e  externas  do  trabalho

associado são contraditórias e adversas. Tudo indica que, se não houver a articulação

política,  a  tendência  é  de reabsorção dessas  empresas,  pois,  na atual  condição,  elas

poderão  crescer,  como,  aliás,  estão  crescendo,  mas  dentro  dos  limites  do  regime

capitalista. Dessa forma, o trabalho associado, organização de transição, apenas poderá

generalizar-se  no  marco  de  um  movimento  social  transformador  para  além  do

capitalismo.  
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